ห กสูตรวิ
หลั
ต ทยาศาส
ย สตรมหหาบัณฑิต
ส วิชาเภสสัชวิทยา
สาขาวิ
ย
หลักสู
ก ตรปปรับปรุรุง พ.ศ. 2555

ค
คณะเภสั
สัชศาสตตร มหาาวิทยาลัลัยนเรศศวร

สารบัญ
หนา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
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
2
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
7
7
7
9
9
9

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)

9
9
12
14
22
22
23
24
24
24
26
26
26
30
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
36
36
37
37
38

สารบัญ (ตอ)
หนา
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามระเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

41
41
41
41
41

ภาคผนวก ก
- เปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ข
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ภาคผนวก ค
- ผลงานวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจํา
ภาคผนวก ง
- ภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา
ภาคผนวก จ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาคผนวก ฉ
- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ ประจํ า หลั ก สู ต รคณะเภสั ช ศาสตร ฝ า ยอํ า นวยการ ครั้ ง ที่
1/2554 เมื่อ 11 มกราคม 2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Pharmacology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
Master of Science (Pharmacology)
M. S. (Pharmacology)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนิสิตไทยและตางประเทศ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

หนาที่ 1

5.5 การใหปริญญาแกผูสาํ เร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชวี โมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 เปดภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 18 เมษายน 2554
คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 30 สิงหาคม 2554
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 4 ตุลาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 167(1/2555) วันที่ 29 มกราคม 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
เปนนักวิจัยในหนวยปฏิบตั ิการวิจัยของสถาบันตางๆ เชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทาง
วิทยาศาสตรหรือวิทยาศาสตรการแพทย และหนวยวิจัยในอุตสาหกรรมทางเคมีและยา เปน อาจารย และ
ทํางานในบริษัทที่ผลิตและ/หรือจําหนายอุปกรณและเคมีภัณฑ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
เลขประจําตัว
ที่
ประชาชน
1
x xxxx xxxxx xx x

2

x xxxx xxxxx xx x

ชื่อ – สกุล
น.ส.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

นางสกลวรรณ ประพฤติบัติ ผูชวยศาสตราจารย

หนาที่ 2

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (Pharmacology)
University of Kansas,
USA
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Pharmacology)
University of Illinois at
Chicago, USA
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2547

2539
2536
2546

2534

ลําดับ
ที่
3

เลขประจําตัว
ประชาชน
x xxxx xxxxx xx x

ชื่อ – สกุล
น.ส.อรนันท เกิดพินธ

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2547
2540
2537

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎีและสอนปฏิบัติการในหองบรรยาย หองปฏิบัติการและ หองปฏิบตั ิการวิจัย ณ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
และโรงพยาบาลเอกชน ขึ้นอยูกับหัวขอทีท่ ําวิจัย
11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยในปจจุบัน กําลังสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาองคความรู
ของคนในชาติ ทั้งดานการศึกษา และการทําวิจัย โดยหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ คือ
การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทย มีการใชยาและผลิตภัณฑสง เสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เปนการแพทย
แผนปจุบันและแพทยแผนไทย ความนาเชื่อถือในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสารเหลานี้ ตองอาศัย
ขอมูลทางวิทยาศาสตรในเชิงลึกโดยเฉพาะทางเภสัชวิทยา เพื่อเปนแหลงความรูท ี่ประชาชนสามารถ
เขาถึงและใชประกอบการพิจารณาการใชยาและผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพดังกลาว
12.ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา เปนหลักสูตรที่สงเสริมศักยภาพ
ของประเทศในการวิจัยและพัฒนาดานยาและวิทยาศาสตรสุขภาพดวยศาสตรทางเภสัชวิทยาสูระดับสากล
และเพื่อมุงใหเกิดประสบการณเรียนรู สงเสริมทักษะในการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑสขุ ภาพอื่นๆ
ทั้งที่ใชในการแพทยแผนปจุบันและแพทยแผนไทย โดยเนนการศึกษาในเชิงลึกเพื่อพัฒนาทางวิทยาการ
และผลิตทรัพยากรบุคลที่มีคุณภาพในการทําการวิจัยดานเภสัชวิทยา ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติตามที่กลาวมา
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หนาที่ 3

หลักสูตรนี้ สอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน คือ จัดการการศึกษาครอบคลุมตามพันธกิจ
ในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคือการ
ศึกษาวิจัยสารหรือผลิตภัณฑธรรมชาติทใี่ ชในการแพทยแผนไทย รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่มุง
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ภายใตบรรยากาศของการศึกษาอยางตอเนื่อง เนนทักษะ ประสบการณ
ความสามารถในการแกไขปญหา สนับสนุน สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู การพัฒนาวิชาการ
การวิจัย สูความเปนเลิศจากการวิจัยพื้นฐาน สูการวิจยั ประยุกตที่มปี ระสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ(ถามี)กับหลักสูตรอืน่ ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน(เชน รายวิชาที่
เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เรียนรวมกับสาขาวิชาอืน่ จํานวน 2 รายวิชา คือ
160704
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health Science
160703
ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหกับสาขาวิชาอื่น
จัดการเรียนการสอนใหกับหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 1 รายวิชา คือ
164709
เภสัชวิทยาภูมิคุมกันขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Immunopharmacology
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 กรณีการจัดการเรียนการสอนใหกับสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ
ประธานหลักสูตรมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเปนผูจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชานั้น
13.3.2 กรณีใหนิสิตไปเรียนคณะอื่น
นิสิตตองไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ตามเงื่อนไขในหลักสูตรทีว่ า
“นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่น ของสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา”
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา (Philosophy)
สงเสริมศักยภาพของประเทศในการวิจัยและพัฒนาดานยาและวิทยาศาสตรสุขภาพดวยศาสตร
ทางเภสัชวิทยา มุงใหเกิดประสบการณเรียนรู สงเสริมทักษะในการวิจัยและพัฒนายา ทําใหการพัฒนายา
ของประเทศมีเสถียรภาพยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองได
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
ุ สมบัติดังนี้
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี ณ
1) มีความรูในสาขาวิชาเภสัชวิทยาในระดับสูง
2) สามารถทําการวิจัยดานเภสัชวิทยาได
3) สามารถเรียนรูดวยตนเอง และแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
4) เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมของการวิจัย และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (2 ป)
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง
1. แผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก รวบรวมติดตามผลการประเมิน 1. ระดับความพึงพอใจของนายจาง
5 ป
การประกันคุณภาพของหลักสูตร ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
รวมทุก 5 ป ในดานความพึง
พอใจ และภาวะการไดงานทํา
ของบัณฑิต
2. แผนการพั ฒ นาการจั ด การ 1. ส ง เสริ ม ให มี ค วามร ว มมื อ ใน 1. จํานวนรายวิชาในหลักสูตร
เรี ย นการสอนให ส อดคล อ งกั บ การใช ท รั พ ยากรร ว มกั น ทั้ ง ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงให
สอดคล อ งกั บ ความก า วหน า ของ
ความกาวหนาของวิทยาการ
ภายในและภายนอกสถาบัน
2. ส อ บ ถ า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร วิทยาการ
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 2. บันทึกการเชิญบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3. บั น ทึ ก ความร ว มมื อ ระหว า ง
หนวยงาน
4. แบบสอบถาม หรือรายงานการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจใน การใช
มหาบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน สงเสริมใหบุคลากรใชความรูที่ได 1. เค า โครงการเรี ย นการสอน
การสอนและการวิจัย
จากงานวิจัยหรืองานวิจัยมาเปน (มคอ. 3)
สวนหนึ่งในการเรียนการสอน
2. เอกสารอ า งอิ ง ที่ ใ ช ใ นการ
เรียนการสอนวิชานั้นๆ
4. แผนการพัฒนาศักยภาพของ 1.สนับสนุนให นิสิตมีโอกาสเข า 1. นิ สิ ต เข า ร ว มประชุ ม หรื อ
นิสิต
รวมประชุมหรือนําเสนอผลงาน นําเสนอผลงานในระดับชาติหรือ
ในระดับสากล
นานาชาติอยางนอยคนละ 1 ครั้ง
2.พัฒนาทักษะดานตาง ๆ เช น 2.ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต ทุ ก คนเข า รั บ
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ก า ร อ บ ร ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นการสอน
และการวิ จั ย เช น โปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ โปรแกรมที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร นํ า เ ส น อ
ผลงานวิ จั ย อย า งน อ ยป ล ะ 1
ครั้ง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปนระบบทวิภาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วิชาภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เรียน วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.00 – 17.00 น.หรืออื่นๆตามที่
หัวขอการวิจยั /โครงรางกําหนด
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
จบปริ ญ ญาตรี ท างวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพทุ ก สาขา หรื อ วิ ท ยาศาสตร สาขาชี ว วิ ท ยา ชี ว เคมี
สรีรวิทยา จุลชีววิทยา หรือสาขาใกลเคียง และคุณสมบัติอื่นใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
นเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นักศึกษาบางคนมีปญหาดานความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผน ก แบบ ก1
ปการศึกษา
จํานวนนิสิตและผูสําเร็จ
การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
จํานวนรับ
5
5
5
5
5
จํานวนสําเร็จการศึกษา
5
5
5
5
แผน ก แบบ ก2
ปการศึกษา
จํานวนนิสิตและผูสําเร็จ
การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
จํานวนรับ
5
5
5
5
5
จํานวนสําเร็จการศึกษา
5
5
5
5
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 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
2.6.2 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

2.7 ระบบการศึกษา
5แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
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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

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย(ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป พ.ศ. 2549
3.หลักสูตรและอาจารยผสู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม
นอยกวา 36 หนวยกติ
3.1.1.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม
นอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาซึ่งสอดคลองกับ
ที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปนดังนี้
ลําดับ
ที่
1

รายการ

งานรายวิชา
ไมนอยกวา
- วิชาพื้นฐาน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2
วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
3
รายวิชารายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

เกณฑ ศธ.
พ.ศ. 2548
แผน ก
แผน ก
แบบ ก1
แบบ ก2
12

36

12

36

36

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ
จํานวนไมนอยกวา
164790
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
164791
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
164792
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
164793
วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
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หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2555
แผน ก
แผน ก
แบบ ก1
แบบ ก2
24
3
12
9
36
12
5
5
36
36

36 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

3.1.3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
จํานวน
3 หนวยกิต
161703
ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
วิชาบังคับ
จํานวน
12 หนวยกิต
164701
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced cell and molecular biology
164702
หลักการทางเภสัชวิทยา 1
3(2-2-5)
Principle of pharmacology I
164703
หลักการทางเภสัชวิทยา 2
3(2-2-5)
Principle of pharmacology II
164704
เทคนิคในหองปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา
3(2-3-5)
Laboratory techniques in pharmacology
วิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่น ของใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
164705
เภสัชวิทยาของตัวรับยา
3(3-0-6)
Drug receptor pharmacology
164706
ชีววิทยาและเภสัชวิทยาของหลอดเลือด
3(3-0-6)
Vascular biology and pharmacology
164707
เมแทบอลิซึมของยา
3(3-0-6)
Drug metabolism
164708
การจําลองแบบทางเภสัชจลนศาสตร
3(2-3-5)
Pharmacokinetics modeling
164709
เภสัชวิทยาภูมิคุมกันขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced immunopharmacology
164710
เภสัชวิทยาระบบประสาทขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced neuropharmacology
164711
เภสัชพันธุศาสตร
3(3-0-6)
Pharmacogenomics
164712
พิษวิทยา
3(3-0-6)
Toxicology
3(3-0-6)
164713
หลักการทางพันธุศาสตร
Principle of Genetics
หนาที่ 10

164714

การถายโอนสัญญาน
3(3-0-6)
Signal Transduction
164715
แนวคิดใหมทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชวี โมเลกุล 3(1-4-4)
Current concept in pharmacology and biomolecular sciences
164716
หัวขอพิเศษดานเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชวี โมเลกุล 3(0-6-3)
Special topic in pharmacology and biomolecular sciences
3.1.3.3 วิทยานิพนธ
จํานวนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
164798
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis I, Type A2
164799
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis II, Type A2
5 หนวยกิต
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน
160704
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health Science
164796
สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
164797
สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1) ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1
คือ ตัวเลขประจําสาขาวิชา
160
หมายถึง
วิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร
164
หมายถึง
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
2) เลขสามตัวหลัง ใหความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย :
แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ :
แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
0,9 หมายถึง
กลุมวิชาสัมมนา การศึกษาคนควาดวยตนเอง
และ วิทยานิพนธ
เลขหลักรอย :
แสดงระดับ
7
หมายถึง
รายวิชาระดับปริญญาโท

หนาที่ 11

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
164790
160704

164791
164796

164792
164797

164793

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar I (Non-credit)
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar II (Non-credit)
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
รวม

หนาที่ 12

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

หนวยกิต
12 หนวยกิต
1(0-3-1)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
160704
160703
164701
164702

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลขั้นสูง
Advanced cell and molecular biology
หลักการทางเภสัชวิทยา 1
Principle of pharmacology I
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
164703
164704
164796
16xxxx
16xxxx
16xxxx

หลักการทางเภสัชวิทยา 2
Principle of pharmacology II
เทคนิคในหองปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา
Laboratory techniques in pharmacology
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar I (Non-credit)
วิชาเลือก 1
Elective Course I
วิชาเลือก 2
Elective Course II
วิชาเลือก 3
Elective Course III
รวม

หนาที่ 13

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน

164797
164798

หนวยกิต
1(0-3-1)

สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar II (Non-credit)
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2

6 หนวยกิต
รวม

6 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
164799

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
รวม (Total)

หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
160703 ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
ทฤษฎีและการประยุกตวิธกี ารทางสถิตสิ ําหรับการวิเคราะห กรณีทางเภสัชศาสตร: สถิติ
พรรณนา สถิติอางอิง การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย การประมาณคา ตัวอยางกลุมเดียว สอง
กลุม และมากกวาสองกลุม การวิเคราะหการถดถอยอยางงายและพหูคูณ การทดสอบความสัมพันธและ
เทคนิคทางสถิตนิ อนพาราเมตริก
Theory and application of statistical analysis in pharmaceutical sciences: descriptive
and inferential statistics, significance tests for a single mean, comparison of two means and
comparison of several means, correlation and linear regression, multiple regression, chi-squared
test and non-parametric statistical techniques

หนาที่ 14

160704 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health Sciences
แนวทางในการดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อชีวติ ไดแก การกําหนดหัวขอวิจัย
การคนหาขอมูล การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การออกแบบและวางแผนงานวิจัย การคํานวณ และ
ทักษะพื้นฐานของการปฏิบตั ิการทดลอง ความปลอดภัยในหองปฏิบตั ิการ การนําเสนอและตีพิมพ
ผลงานวิจัย สิทธิของสัตวทดลองและขอพิจารณาทางจรรยาบรรณ
Approaches in conducting research in life sciences including topic setting,
literature search and evaluation, proposal preparation, research planning and design, calculation
and basic laboratory skills, laboratory safety, presentation and publicizing of research work,
animal rights and ethical considerations
164701 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced cell and molecular biology
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตเชิงชีววิทยาขั้นสูงในระดับเซลลและโมเลกุล เพื่อเพิ่มความเขาใจ และ
สามารถอธิบายผลของการทํางานของโมเลกุลตางๆภายในเซลลตอสิง่ มีชีวิต และผลของโมเลกุลที่มีฤทธิ์
ทางยาตอการทํางานของโมเลกุลตางๆภายในเซลล
The properties of organisms through their constituent molecules in order to understand
the effect of the individual cell on the whole organism, and the effects of pharmacologic
substances on the functions of those cellular molecules
164702 หลักการทางเภสัชวิทยา 1
2(2-2-5)
Principle of pharmacology I
การคนพบและพัฒนายา กลไกการออกฤทธิ์ เภสัชจลนศาสตร เภสัชพลศาสตร เภสัชพันธุ
ศาสตร และการเกิดอันตรกิริยาของยา ยาที่ออกฤทธิต์ อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
ประสาทอัตโนมัติและระบบประสาทสวนกลาง ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบเลือดและการแข็งตัวของเลือด และ
ยาชาเฉพาะที่ รวมทั้งฝกอานและอภิปรายบทความทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับยากลุมดังกลาว
Drug discovery and development, mechanism of drug actions, pharmacokinetics,
pharmacodynamics, pharmacogenomics, drug interaction, drugs used in cardiovascular system,
autonomic nervous system and central nervous system, drugs used in anemia and coagulation
disorders, and local anesthetics. To practice reading and discussion of pharmacological-related
articles involving these groups of medicines

หนาที่ 15

164073 หลักการทางเภสัชวิทยา 2
3(2-2-5)
Principle of pharmacology II
กลไกการออกฤทธิข์ องยา ขอควรระวัง และอาการขางเคียงของยาในกลุมดังตอไปนี้ ยาตานฮิส
ตามีน ยาตานการอักเสบ ยาลดความเจ็บปวด ยาที่มีผลตอระบบทางเดินอาหาร ยาที่มีผลตอระบบตอมไร
ทอ เคมีบําบัด ยาฆาเชื้อและยาทําใหปราศจากเชื้อ ยาสําหรับโรคทางตา รวมทั้งฝกอานและอภิปราย
บทความทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับยากลุมดังกลาว
Mechanisms of drug action, precaution and side effects of the following drug groups:
antihistamines, anti-inflammatory drugs, analgesics, drugs affecting gastrointestinal tract and
endocrine system, chemotherapy drugs, antiseptic and disinfectant, ophthalmic drugs, drugs used
in special population, and principle of toxicology and antidotes. To practice reading and
discussion of pharmacological-related articles involving these groups of medicines
3(2-3-5)
164704 เทคนิคในหองปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา
Laboratory techniques in pharmacology
หลักการเบื้องตน การนําไปประยุกตใช ขอจํากัด และขอควรระวัง รวมทั้งการฝกปฏิบตั ิเทคนิค
วิจัยตางๆ ทีใ่ ชในการศึกษาทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชวี โมเลกุล
Basic principle, application, limitation and precaution as well as practice in research
techniques used in pharmacology and biomolecular science research
164705 เภสัชวิทยาของตัวรับยา
3(3-0-6)
Drug receptor pharmacology
คุณสมบัติของตัวรับยา ประเภทของตัวรับยา ทฤษฎีการจับกันของยาและตัวรับยา ลักษณะ
ตางๆของตัวรับยาทั้งในดานประสิทธิภาพในการทํางานและการควบคุมปริมาณของตัวรับยาในสภาวะ
ปกติและเมื่อเกิดพยาธิสภาพ
รวมทั้งความกาวหนาของการวิจัยดานเภสัชวิทยาของตัวรับยาและแนว
ทางการพัฒนาในการนํามาใชประโยชนทางคลินิก
Drug receptor properties, receptor subtypes, receptor binding theory, various receptor
characteristics in both physiological and pathological conditions including efficacy and regulation
of its expression and recent advanced researches in drug receptor pharmacology and
development for clinical uses

หนาที่ 16

164706 ชีววิทยาและเภสัชวิทยาของหลอดเลือด
3(3-0-6)
Vascular biology and pharmacology
โครงสรางและการควบคุมการทํางานของเซลลที่เปนสวนประกอบและเกี่ยวของกับหลอดเลือด
เกร็ดเลือด ระดับเซลลและโมเลกุล ในภาวะปกติและภาวะที่เกิดพยาธิสภาพ บทบาทหนาที่ของ อิโคซา
นอยด ไนตริกออกไซด อินทีกริน เซเลคทิน และโมเลกุลทีเ่ กี่ยวของกับการเกาะติด กระบวนการอักเสบ
กระบวนการทําลายตนเอง กระบวนการสรางเสนเลือด ความกาวหนาทางดานงานวิจัยและแนวทางการ
พัฒนาในการนําไปใชในทางคลินิกในการรักษาโรคที่เกีย่ วของกับหลอดเลือด
Structure and regulation of cells associated with vessels and platelets in cellular and
molecular levels both in normal and pathological conditions. Roles of eicosanoids, nitric oxide,
integrins, selectins and other adhesive molecules, inflammation, apoptosis and angiogenesis in
vascular systems. Recent advanced researches and development processes for clinical uses in
vascular diseases
164707 เมแทบอลิซึมของยา
3(3-0-6)
Drug metabolism
กลไกและปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงยา สารเคมีจากสิ่งแวดลอม และสารภายในรางกาย
โดยเอนไซมที่ทําหนาที่เปลีย่ นแปลงยา เนื้อหาครอบคลุมถึงวิธีการตางๆ ที่ใชในการศึกษาเกีย่ วกับ
เอนไซมที่ทําหนาที่เปลี่ยนแปลงยาในมนุษยและอิทธิพลจากเภสัชพันธุศาสตร
Mechanisms and factors for the metabolism of drugs, environmental chemicals, and
endogenous compounds by drug-metabolizing enzymes. Topics include approaches to study
human drug-metabolizing enzymes and influences from pharmacogenomics
164708 การจําลองแบบทางเภสัชจลนศาสตร
3(2-3-5)
Pharmacokinetics modeling
การสรางแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร โดยการใชวิธีการทางคณิตศาสตร: การพัฒนา
แบบจําลองจากขอมูลจากการทดลองในหลอดทดลอง หรือ ในสัตวทดลองหรือในมนุษย ในสภาวะปกติ
หรือ ขณะมีพยาธิสภาพ และสามารถใชอธิบายกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตรในสภาวะดังกลาว หรือ
ในสภาวะที่ตางออกไป เชน วิถีทางการใหยาแบบอื่น, กลุมประชากรอื่น หรือ สปชีสอื่น โดยวิธีการเชิง
อนุมาน
Construction of pharmacokinetics models using mathematical modeling approach:
models development using experimental data from in vitro or in vivo testing in non-pathological or
pathological conditions, and pharmacokinetic processes explaination in such conditions or even in
different conditions, such as other routes of drug administration, other groups of populations, or
other species by means of extrapolation approach
หนาที่ 17

164709 เภสัชวิทยาภูมิคุมกันขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced immunopharmacology
หลักการทํางาน พัฒนาการ และพยาธิสภาพ ของระบบภูมิคุมกันในรางกาย บทบาทหนาที่ของ
ตัวรับและการสงสัญญาณในระบบภูมิคุมกัน
แนวทางการพัฒนายาและวัคซีนเพื่อการนํามาใชในทาง
คลินิก
Principle, development and pathology of the immune system. Roles of receptors and
signaling in the immune system. Current concepts of drug and vaccine development for clinical
uses.
164710 เภสัชวิทยาระบบประสาทขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced neuropharmacology
การทํางาน การสรางและขบวนการสลายของสารสื่อประสาททีท่ ําหนาที่กระตุน ยับยั้งและ
ควบคุมการทํางานของตัวรับชนิดตางๆ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะที่มีพยาธิสภาพ ยาที่ใชในการรักษา
โรคที่เกี่ยวของกับระบบประสาทและกลไกการออกฤทธิ์ของยา
Function, biosynthesis and catabolism of major excitatory, inhibitory and modulatory
neurotransmitters acting on various receptor systems, both in healthy and pathophysiological
conditions. Drugs used in nervous system disorders and their mechanism of actions.
164711 เภสัชพันธุศาสตร
3(3-0-6)
Pharmacogenomics
หลักการของความแตกตางของการตอบสนองตอยาที่เปนผลมาจากพันธุกรรม ผลของการใช
ยาที่เกิดจากความแตกตางทางพันธุกรรมของตัวรับยา เอนไซมที่ทําหนาที่เปลีย่ นแปลงยา และโปรตีนที่
ทําหนาที่ขนสงยา
Principles of hereditary basis of the differences in response to drugs. The therapeutic
consequences of inherited difference in drug receptors, drug-metabolizing enzymes, and drug
transporters
164712 พิษวิทยา
3(3-0-6)
Toxicology
หลักการพื้นฐานของพิษวิทยา ไดแก ชนิดของสารพิษ ลักษณะการไดรับสารพิษ อวัยวะ
เปาหมาย กลไกการเกิดพิษ จลนศาสตรของสารพิษ รวมถึงการนําไปใชประโยชน เชน การประเมินความ
เสี่ยงและหลักการรักษาเมื่อไดรับสารพิษ พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรือ้ รัง และพิษเรื้อรังของสารเคมี รวมทั้ง
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การประเมินฤทธิ์ในการกอใหเกิดมะเร็ง ฤทธิท์ ี่ทําใหเกิดทารกวิรูป พิษตอระบบสืบพันธุ และพิษที่มีผลตอ
ยีน
Basic concepts of toxicology including major classes of toxic agents, characteristic of
exposure, target organs of toxicants, mechanism of toxicity, toxicokinetics and related practical
concerns, such as risk assessment and principle of poisoning treatment. Acute, subchronic, and
chronic toxicity, assessment of carcinogenic and reproductive/teratogenic effects and
toxicogenomics of chemicals
164713 หลักการทางพันธุศาสตร
3(3-0-6)
Principle of genetics
หลักการทางพันธุศาสตรและการคนพบใหมๆ ทางชีววิทยาระดับโมเลกุล รวมทั้งการนํามา
ประยุกตใชในโลกปจจุบัน เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจทางดานพันธุศาสตรไดเปนอยางดี
Principles of classical genetics and the modern discoveries of molecular biology and
their applications in today's world to provide the good understanding of the field of genetics
164714

การถายโอนสัญญาน
3(3-0-6)
Signal Transduction
การถายโอนสัญญานตางๆ ของเซลล โดยเนนคุณสมบัติและลักษณะของตัวรับ วิถกี ารสื่อสาร
จากผิวเซลลไปยังนิวเคลียสในระดับโมเลกุล และการตอบสนองตอสัญญานจากภายนอกเซลลซงึ่ มีอิทธิพล
ตอการเจริญเติบโต การแบงตัว และสรีรวิทยาของเซลล
Basic signal transduction pathways, a characterization of their respective receptors
and the molecular pathways that communicate between the cell surface and the nucleus. The
cell's response to extracellular signals that influence cell growth, cell division, and cell physiology
164715 แนวคิดใหมทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชวี โมเลกุล
3(1-4-4)
Current concepts in pharmacology and biomolecular sciences
อภิปรายเชิงลึกในหัวขอทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชวี โมเลกุลที่นาสนใจ เนนวิธีการและ
แนวคิดในการทําการวิจัยในหัวขอดังกลาว โดยหัวขอทีน่ ํามาอภิปรายจะขึ้นกับการคนพบทางวิทยาศาสตร
ใหมๆ
In depth discussion of selected areas of pharmacology and biomolecular sciences with
special consideration of current research approaches and ideas. Topics for discussion will be
depended on new scientific findings
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164716

หัวขอพิเศษดานเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชวี โมเลกุล
3(0-6-3)
Special topic in pharmacology and biomolecular sciences
การศึกษาคนควาดวยตัวเองถึงกระบวนการวิจัยทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล
เพื่อแกไขปญหาที่กําหนด โดยการฝกปฏิบัติการ รวมทัง้ การวิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอ
ผลงานวิจัย
The problem-based independent study of research in pharmacology and biomolecular
sciences on an assigned topic. The procedures include practicing in the laboratories, data
analysis and presentation of the study
164790

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
6 หนวยกิต
Thesis I, Type A1
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่สนใจโดยละเอียด เตรียมโครงรางวิจยั ฉบับราง
โดยระบุหัวขอวิทยานิพนธ ความสําคัญ ปญหาและที่มาของการวิจัย 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
164791

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
6 หนวยกิต
Thesis II, Type A1
โครงรางงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยมีการระบุองคประกอบของการวิจัยโดยละเอียด ทําการวิจัย
เบื้องตน พรอมทั้งจัดทํารายงานความกาวหนา
A complete research proposal comprising details of research components, conducting
preliminary research study, and preparing a progress report
164792

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
12 หนวยกิต
Thesis III, Type A1
ออกแบบและดําเนินการทดลอง เก็บและวิเคราะหขอ มูลการวิจัย พรอมทั้งจัดทํารายงาน
ความกาวหนา
Designing and conducting experiments, collecting and analyzing data, and preparing
a progress report
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164793

วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
12 หนวยกิต
Thesis IV, Type A1
จัดทําวิทยานิพนธ ผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแก
บัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and summiting the complete thesis to graduate school
164796 สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
การนําเสนอ การทบทวนวรรณกรรมในหั วข อที่ นิสิตสนใจ ทางวิชาการทั้งวิธี นําเสนอตอที่
ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
The oral and written presentations of literature review in topic of interest

164797 สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
การนําเสนอ ทางวิชาการทั้งวิธีนําเสนอตอที่ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
ครอบคลุมเนื้อหาที่นิสิตสนใจในดานความกาวหนา และการพัฒนางานวิจัย
The oral and written presentations in research progress and developments of special
topic of interest
162798

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis I, Type A2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่สนใจโดยละเอียด เตรียมโครงรางวิจัย โดยระบุ
หัวขอวิทยานิพนธ ความสําคัญ ปญหาและที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค และขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
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
162799

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis II, Type A2
จัดทําวิทยานิพนธ ผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแก
บัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and summiting the complete thesis to graduate school
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย (รายละเอียด
ผลงานทางวิชาการอยูในภาคผนวก ค)
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ – สกุล

น.ส.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ *
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

นางสกลวรรณ ประพฤติบัติ * ผูชวย
x xxxx xxxxx xx x
ศาสตราจารย

น.ส.อรนันท เกิดพินธ *
x xxxx xxxxx xx x

นายธนศักดิ์ เทียกทอง
x xxxx xxxxx xx x

น.ส.ภัควดี เสริมสรรพสุข
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

Ph.D. (Pharmacology)
University of Kansas,
USA
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Pharmacology)
University of Illinois at
Chicago, USA
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปร.ด. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Neurosciences),
University of Newcastle
upon Tyne,UK
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Dr. rer.nat.
(Pharmacokinetics),
Martin Luther, Germany
วท.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2547

ภาระการสอน
(ชม./ปการศึกษา)
ปจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

ตรี
10

บศ.
15

ตรี
10

บศ.
15

15

10

15

10

20

5

20

5

15

10

15

10

20

5

20

5

2539
2536
2546

2534
2547
2540
2537
2547

2542
2540
2550

2543
2540

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ – สกุล

น.ส.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ *
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

นางสกลวรรณ ประพฤติบัติ * ผูชวย
x xxxx xxxxx xx x
ศาสตราจารย

น.ส.อรนันท เกิดพินธ *
x xxxx xxxxx xx x

นายธนศักดิ์ เทียกทอง
x xxxx xxxxx xx x

น.ส.ภัควดี เสริมสรรพสุข
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

Ph.D. (Pharmacology)
University of Kansas,
USA
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Pharmacology)
University of Illinois at
Chicago, USA
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปร.ด. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Neurosciences),
University of Newcastle
upon Tyne,UK
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Dr. rer.nat.
(Pharmacokinetics),
Martin Luther, Germany
วท.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2547

ภาระการสอน
(ชม./ปการศึกษา)
ปจจุบัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

ตรี
10

บศ.
15

ตรี
10

บศ.
15

15

10

15

10

20

5

20

5

15

10

15

10

20

5

20

5

2539
2536
2546

2534
2547
2540
2537
2547

2542
2540
2550

2543
2540

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-สกุล และเลขประจําตัวประชาชน
นายอานนท บุณยะรัตเวช
Ahnond Bunyaratvej
นางมยุรี ตันติสิระ
นางสาวมลนิภา ศิลาอาสน
Monnipha Sila-Asna

ตําแหนงทางวิชาการ
ศาตราจารย
Professor
รองศาสตราจารย
Associate Professor
อาจารย
Lecturer

คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่
สําเร็จการศึกษา
Ph.D.(Pathology)
M.S.(Clinical Pathology)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)
Ph.D.
M.S.(Clinical Pathology)
วท.บ.(เทคนิคการแพทย)

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (วิทยานิพนธ) (ถามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย(ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรมีขอกําหนดใหนิสิตเรียนวิชาวิทยานิพนธ การวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวกับเภสัชวิทยา
โดยการวิจัยมีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่ม สรางสรรค เกิดองคความรูใหม และ/หรือ การสรางนวัตกรรม
ทางเภสัชวิทยาในระดับทีเ่ ปนสากล
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพมิ พหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) นิสิตมีความรูความสามารถและทักษะดานการวิจัย สามารถวางแผนการวิจัย เขาใจใน
กระบวนการวิจัย และสามารถแกปญหางานวิจัยอยางเปนระบบ
2) นิสิตมีองคความรูจากการวิจัย โดยสามารถสืบคนขอมูล และประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล
ได สามารถติดตามความกาวหนาและพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชานํามาประยุกตใชในงานวิจัยของ
ตนเองได
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3) นิสิตสามารถรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษา คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห วางแผนและแกปญหา
งานวิจัย โดยระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ
4) นิสิตสามารถจัดทําโครงรางงานวิจัย นําเสนอโครงรางงานวิจัย ดําเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
5) นิสิตสามารถในการใชความรูทางดานคณิตศาสตร สถิติ ในการวิเคราะหขอมูล การแปลผล
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล และถายทอดองคความรูไดอยางเหมาะสม
5.3 ชวงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ ก1
วิชา
164790
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
164791
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
164792
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
164793
วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
5.3.2 แผน ก แบบ ก2
วิชา
164798
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
164799
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2

ชั้นป
1
1
2
2

ภาคการศึกษา
1
2
1
2

ชั้นป
2
2

ภาคการศึกษา
1
2

5.4 จํานวนหนวยกิต
5.4.1 แผน ก แบบ ก1 จํานวน 36 หนวยกิต
5.4.2 แผน ก แบบ ก2 จํานวน 12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นิสิตมีกระบวนการเตรียมการทําวิทยานิพนธดังนี้
5.5.1 นิสิตหาหัวของานวิจยั ที่สนใจ เสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยมี
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา (อาจารยที่ปรึกษ)า และคณะกรรมการ (อาจารยที่ปรึกษารวม) 1-2 ทาน
5.5.2 นิสิตเขียนโครงรางงานวิจัยภายใตการแนะนําจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.5.3 นิสิตนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ ผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และไดรับอนุมัติการทําวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย
5.5.4 นิสิตเสนอโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
5.5.5 นิสิตดําเนินการตามแผนในโครงรางวิทยานิพนธ
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 นิสิตดําเนินการเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หลังจากไดรับอนุมัติทําวิจยั
ไมนอยกวา 90 วัน และจะตองดําเนินการขอสอบวิทยานิพนธ กอนวันสอบไมนอยกวา 30 วัน
5.6.2 งานวิจัยผานการประเมินจากคณะกรรมพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
5.6.3 ระหวางภาคการศึกษานิสิตยังมิไดสอบปองกันวิทยานิพนธ นิสิตตองรายงาน
ความกาวหนาวิทยานิพนธ (Progress Report) ทุกภาคการศึกษา ตามกําหนดการของคณะเภสัชศาสตร
5.6.4 ผูรับผิดชอบรายวิชานําผลการประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธ (Progress Report) ผาน
คณะกรรมการประจําคณะ
5.6.5 จะตองรายงานผลการสอบวิทยานิพนธใหกับบัณฑิตวิทยาลัยทราบ หลังวันสอบภายใน 2
สัปดาห

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีจิตสํานึกการสรางเสริมสุขภาพ
2. มีจิตอาสา

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
กิจกรรมและสิง่ แวดลอมที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการวิชาการแก
สังคม/ชุมชน
3. มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในการเรียนการ
สอน
4. ความสามารถในการอานบทความภาษาอังกฤษเชิง การสัมมนา ทบทวนและประเมินวรรณกรรมที่เปน
วิชาการ
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 ามจรรยาบรรณที่ซับซอนเชิงวิชาการ/การวิจัย
2.1.2 กลยุทธการสอน
2.1.2.1 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบและ
การใชอุปกรณสวนรวมรวมกัน โดยเนนการเขาเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย
2.1.2.2 มีความซื่อสัตยโดยไมทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานวิจัย อาจารยผูสอนสอดแทรก
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เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.3 เนนใหนิสิตตองอางอิงแหลงอางอิงทุกครั้งที่นําผลงานหรือขอมูลของผูอื่นมาใชในการทํา
รายงานหรืองานวิจัยของตน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผล
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 มีความรูและเขาใจอยางถองแท 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 เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
• การเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
• การทําวิทยานิพนธ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัตขิ องนิสิต ครอบคลุม การเรียนในหองเรียนและการ
เรียนดวยตนเอง
• การทดสอบยอย
• การสอบกลางภาคและปลายภาค
• ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
• ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
• ประเมินจากการนําเสนอในชั้นเรียน
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• ประเมินจากการทําวิทยานิพนธ
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู
2.3.1.1 สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห
ประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางมีระบบ และสามารถแกไขปญหาดานวิชาการในสาขาวิชาได
2.3.1.2 สามารถวางแผน พัฒนาแนวคิด และดําเนินการวิจัยไดดวยตนเองอยางสรางสรรค
2.3.1.3 สามารถวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลทางวิชาการขั้นสูงได
2.3.2 กลยุทธการสอน
ใหผูเรียนสามารถแกไขปญหาดานวิชาการในสาขาวิชา สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยไดดวย
ตนเอง และสามารถวิเคราะห สังเคราะหขอมูลทางวิชาการ เชน
• การอภิปราย
• การฝกปฏิบตั ิ
• การทําวิทยานิพนธ
• 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 และประเมินตนเองได
2.4.1.2 สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธที่ดีและยอมรับความคิดเห็นที่
แตกตางจากผูรวมงาน
2.4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูงานระดับสูง และพัฒนาตนเอง และสังคม
อยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอน
2.4.2.1 จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบตั ิ
2.4.2.2 การสัมมนาและการอภิปราย
2.4.2.3 การทําวิทยานิพนธ
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
สถิติหรือคณิตศาสตรขั้นสูงอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหา
2.5.1.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน รวบรวม ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
2.5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนและสามารถเลือกใช
รูปแบบของสือ่ การนําเสนออยางเหมาะสม
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
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping
รายวิชา
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160704
160703
164701
164702
164703
164704
164796
164797
164705
164706
164707
164708
164709
164710
164711
164712

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลขั้นสูง
หลักการทางเภสัชวิทยา 1
หลักการทางเภสัชวิทยา 2
เทคนิคในหองปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา
สัมมนา 1
สัมมนา 2
เภสัชวิทยาของตัวรับยา
ชีววิทยาและเภสัชวิทยาของหลอดเลือด
เมแทบอลิซึมของยา
การจําลองแบบทางเภสัชจลนศาสตร
เภสัชวิทยาภูมิคุมกันขั้นสูง
เภสัชวิทยาระบบประสาทขั้นสูง
เภสัชพันธุศาสตร
พิษวิทยา

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม
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164713
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หลักการทางพันธุศาสตร
การถายโอนสัญญาน
แนวคิดใหมทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล
หัวขอพิเศษดานเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล
วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก2

z รับผิดชอบหลัก

 รับผิดชอบรอง

{ ไมเกี่ยวของ

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1.1 1.2 1.3 1.4
  { {
  { {
   {
   {
z z z z
z z z z

2. ดานความรู
2.1
z
z
z
z
z
z

2.2
z
z
z
z
z
z

2.3
z
z
z
z
z
z

3. ดานทักษะทาง
ปญญา
3.1 3.2 3.3
z  
z  
z  z
z  z
z z z
z z z

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
4.1 4.2 4.3
 { {
 { {
  
  
z z z
z z z

5. การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
5.1 5.2 5.3
{  {
{  {
  
  
z z z
z z z

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละ
รายวิชา
โดยแบงการกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น
อักษรลําดับขัน้ ที่ไมมีคาลําดับขั้น 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)
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเภสัชวิทยา นิสิตจะตองไดคา ลําดับขั้นไมต่ํากวา C หรือ S
มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแกรายวิชาที่ไมนับ
หนวยกิต/การสอบประมวลความรู/ สัมมนา/วิทยานิพนธ และ IS
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 ในดานรายวิชา แตละรายวิชาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.2 ในดานหลักสูตรนิสติ ทุกคนตองสอบโครงรางวิทยานิพนธ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพมิ พใน
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วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มี
คณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
และสอบปองกันวิทยานิพนธ จึงมีสิทธิ์เสนอชื่อรับปริญญา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษารับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1.การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
คณะมอบหมายภาควิชาทีอ่ าจารยใหมสังกัดเปนผูปฐมนิเทศหรือแนะนําอาจารยใหมที่
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 และความรูที่
ทันสมัยดานเภสัชศาสตร ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและสงเสริมให
เขารวมประชุม 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 จัดสัมมนาประจําปในภาควิชา ทุกภาควิชาเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
2.5 จัดใหอาจารยไดมีสวนรวมในการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร เปนผูกํากับดูแลใหมีกิจกรรมตางๆ รวมกับ
คณะฯ และ มหาวิทยาลัย รวมถึงการกํากับตารางเรียนตารางสอน การประเมินผลการศึกษาและ
ประเมินอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับวิชาชีพ โดย
จัดประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง นอกจากนี้มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร สัมมนาเสริม
ความเขมแข็งของหลักสูตร อยางนอยปละ 1 ครั้ง มีการกํากับติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และ
กํ า กั บ การสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ชบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ผลลั พ ธ แ ละนํ า ข อเสนอแนะไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรอยางตอเนื่อง
1.2 อาจารยและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียนใหเปนไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธและการประเมินผลการเรียนใหเปนไปคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาโทของนิสิตที่
รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑมาตรฐานสากลและ
เกณฑองคกรวิชาชีพ เชน สัดสวนคอมพิวเตอร
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีหองเรียนบรรยายประจําของนิสิตแตละชั้นปที่มีอุปกรณโสตฯประจําหองไดแก Computer และ
LCD Projector หองปฏิบัติการสําหรับปฏิบัติการตางๆ และหองเรียนสําหรับอภิปรายกลุมยอย
ตลอดจนอุปกรณประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก
จํานวน (เครือ่ ง/ชุด)
เครื่องมือ
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
9
Gas chromatography (GC)
1
UV spectrophotometer
4
Fluorospectrophotometer
2
Polarimeter
2
Automatic titrator
2
Rota evaporator
4
Gel electrophoresis set
4
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เครื่องมือ
Microplate reader
Dissolution apparatus
Disintegration apparatus
Micrometer
Hardness tester
Friabilator
Coating machine
Spray dried
Extruder-spheronizer
pH meter
Stirrer
Vortex
Spectrofluorescence micreoplate reader
Laminar air flow
Hot air oven
Autoclave
CO2 Incubator
Stereomicroscope
Ultracentrifugation
Sonicator
Tissue grinder

จํานวน (เครือ่ ง/ชุด)
1
2
4
10
10
2
1
1
1
5
30
10
1
4
5
2
3
1
1
2
1

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อตําราในสาขาตอคณะกรรมการจัดหาหนังสือ
ประกอบการเรียน
2.3.2 คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตางๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ภาควิชา คณะกรรมการประจําหลักสูตรและผูบริหารประเมินความเพียงพอจากความ
ตองการใชของอาจารย ผูเรียนและบุคลากร
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
1. กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร
โดยคํานึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาที่ตองการ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
2. ประกาศรับสมัครผูมีคุณสมบัตติ ามตองการ
3. ตรวจสอบขอมูลและคัดเลือกผูมีคุณสมบัติอยางเปนธรรม
4. เสนอแตงตัง้ และประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1. อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
2. อาจารยรวมในการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุกป
3. ภาควิชาเสนอขอมูลตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อรวบรวมปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
1. การแตงตั้งอาจารยพิเศษใหทําในหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือประสบการณ
เฉพาะ
2. การพิจารณาตองผานการกลั่นกรองของภาควิชาและตองเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับ
หัวขอวิชาที่ใหสอน
3.การแตงตั้งอาจารยพิเศษตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย
4.จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครัง้ ที่มีการสอน
5 อาจารยพิเศษจะตองสอนไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาทีส่ อน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 กําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบาย
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
1. จัดใหมีการสัมมนาและ KM ปละ 1 ครั้ง
2. ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําป เพื่อให
คณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
3. คณะมีการสนับสนุนงบประมาณประจําปสําหรับวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อพัฒนา เชนเดียวกับ
งานวิจัยอื่น
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆแกนสิ ิต
1. คณะแตงตัง้ อาจารยที่ปรึกษาใหแกผูเรียนทุกคนพรอมกําหนดบทบาทหนาที่
2. มีแฟมนิสิตทุกคนเพื่อบันทึกการใหคําปรึกษาและความกาวหนาของนิสิต
3. คณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะฯ จะเปนที่ปรึกษาใหนิสิตที่มปี ญหาเกินกวาความสามารถ
อาจารยที่ปรึกษาจัดการ
4. อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานติดไวหนาหองทํางานและใน website ของคณะ
5.2 การอุทธรณของนิสิต
คณะประกาศหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณทั้งที่บอรด website และในคูมือผูเรียน
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
นิสิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถไปประกอบอาชีพ เปนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร หรืออาจารย ใน
สาขาที่เกี่ยวของกับเภสัชวิทยา

หนาที่ 37

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1
2
3
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4
5
6
7
8
9

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผนติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ
4 กอนเปดหลักสูตรครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. 5
และ 6 หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนภายใน 30 วัน ใหครบทุกรายวิช
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ 4
อยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู
จากผลประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่ผานมา
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการ วิจัยหรือบริการวิชาการอยางนอยปละ
1 ครั้ง

ป 2555

ป 2556

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

ป 2557

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

3
3
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอย
รอยละ 50
3
11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทาย/บัณฑิตใหมของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของ
หลักสูตร เฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
3
12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5
3
3
13 รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรมีการนําระบบ PDCA มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอน
3
3
14 มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง/ป
3
15 รอยละ 30 ของนิสิตสอบ exit exam ภาษาอังกฤษครั้งแรกผาน
3
16 รอยละ 60 ของนิสิตมีการนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ หรือ นานาชาติ ภายในเวลา
2 ปของการศึกษาในหลักสูตร
17 รอยละ 100 ของมหาบัณฑิตมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษเทียบเทา TOEFL ไมนอย
100
≥ 30
กวา 470
เกณฑการประเมินเพื่อรับรองและเผยแพรหลักสูตร
1. ตัวบงชีท้ ี่ 1–12 เปนตัวบงชี้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด โดยตัวบงชี้ที่ 1-5 จะตองดําเนินการครบถวน ตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตอง
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปที่ 1 จึงถือวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดี หลักสูตรจะไดรับการรับรองและเผยแพร
ผลการประเมินหลักสูตรตองอยูในระดับดีทุกป
10
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2. ตัวบงชีท้ ี่ 13–17 เปนตัวบงชี้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ซึ่งตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปการศึกษาทีถ่ กู ประเมิน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
 ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาตามแบบประเมิน online
มหาวิทยาลัย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในแผนกลยุทธการสอน
 ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาตามแบบประเมิน online
มหาวิทยาลัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรทีป่ ระกอบดวยผูแทนทุกกลุม วิชา ผูแทนผูเรียนปจจุบนั
ผูทรงคุณวุฒแิ ละผูมีสว นไดสวนเสีย
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต
สํารวจขอมูลการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นปและผูสําเร็จการศึกษาทุกคน
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชขอมูล
ยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใ ชบัณฑิต เพือ่ ประกอบการประเมิน
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 ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิในสาขาอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่จําเปนใน
การปรับปรุงหลักสูตร
2. จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
3. เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
การจัดทํารายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มีสาระในสวน
ของการปรับปรุงแกไข ดังตอไปนี้
1. การปรับปรุงรายวิชาในหมวดตางๆ ดังนี้
- มีการจัดทําโครงสรางแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 เพิ่มขึ้นจากเดิมมีเพียง แผน ก แบบ ก2
เพื่อรองรับใหสอดคลองกับแนวการจัดทําหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปรับเพิ่มจํานวนชัว่ โมงการศึกษาคนควาดวยตนเองในทุกรายวิชา ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- บรรจุรายวิชาระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ และรายวิชาสัมมนา เปนรายวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต
- รายวิชาวิทยานิพนธ กระจายหนวยกิต และแยกรหัสวิชา
- เพิ่มหนวยกิตรายวิชา 160703 ชีวสถิตปิ ระยุกตสําหรับเภสัชศาสตร (Applied Biostatistics for
Pharmaceutical Sciences) จาก 2 หนวยกิต เปน 3 หนวยกิต
- เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชวี โมเลกุล เปน สาขาวิชา
เภสัชวิทยา
- เปลี่ยนจากหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เปนหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual)
2. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
รายการ

เกณฑ ศธ.
ป พ.ศ. 2548
แผน ก
แบบ ก1

1

งานรายวิชา (Course work)
1.1 วิชาพื้นฐาน
General Courses
1.2 วิชาบังคับ
Required Courses
1.3 วิชาเลือก
Elective Courses
2 วิทยานิพนธ
Thesis
3 รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
Non-credit Course
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
Total Credits, a minimum of

ไมนอ ยกวา

แผน ก
แบบ ก2
12

ไมนอ ยกวา
ไมนอ ยกวา

ไมนอยกวา

36

36
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12

36

โครงสราง
หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2550
แผน ก
แบบ ก2
25
5

โครงสรางหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก
แบบ ก1

แผน ก
แบบ ก2
24
3

14

12

6

9

12

37

36

12

5

5

36

36

3. ตารางเปรียบเทียบสาระในหลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
แผน ก แบบ ก1
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก1
164790 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
6
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
164791 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
6
Thesis II, Type A1
โครงรางงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยมีการ
ระบุองคประกอบของการวิจัยโดยละเอียด ทําการ
วิจัยเบื้องตน พรอมทั้งจัดทํารายงานความกาวหนา
A complete research proposal
comprising details of research components,
conducting preliminary research study, and
preparing a progress report
164792 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
12
Thesis III, Type A1
ออกแบบและดําเนินการทดลอง เก็บและ
วิเคราะหขอมูลการวิจัย
พรอมทั้งจัดทํารายงาน
ความกาวหนา
Designing and conducting experiments,
collecting and analyzing data, and preparing a
progress report
164793 วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
12
Thesis IV, Type A1
จัดทําวิทยานิพนธ ผานการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแก
บัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and summiting the
complete thesis to graduate school
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สาระที่
ปรับปรุง
หนวยกิต

หนวยกิต

หนวยกิต

หนวยกิต

เพิ่มขึ้นจากเดิม
มีเพียง แผน ก
แบบ ก2 เพื่อ
รองรับให
สอดคลองกับ
แนวการจัดทํา
หลักสูตรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผน ก แบบ ก2
1. งานรายวิชา จํานวนไมนอยกวา

25

หนวยกิต

แผน ก แบบ ก2
1. งานรายวิชา จํานวนไมนอยกวา

1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน

5

หนวยกิต

1.1 วิชาพื้นฐาน

160700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research Methodology for Health
Science
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการ
วิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนด
ปญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครง
รางและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การ
นําผลวิจัยไปใช จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิค
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
160703 ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
Applied Biostatistics for
Pharmaceutical Sciences
ทฤษฎีและการประยุกตวิธีการทางสถิติ
สําหรับการวิเคราะห กรณีทางเภสัชศาสตร: สถิติ
พรรณนา สถิติอางอิง การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับคาเฉลีย่ การประมาณคา ตัวอยางกลุม
เดียว สองกลุม และมากกวาสองกลุม การวิเคราะห
การถดถอยอยางงายและพหูคณ
ู การทดสอบ
ความสัมพันธและเทคนิคทางสถิตินอนพาราเมตริก
Theory and application of statistical
analysis in pharmaceutical sciences: descriptive
and inferential statistics, significance tests for a
single mean, comparison of two means and
comparison of several means, correlation and
linear regression, multiple regression, chisquared test and non-parametric statistical
techniques

สาระที่
ปรับปรุง
24

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3(3-0)

2(1-3)

ปรับรายวิชา
160700 เปน
160704 และ
ปรับการเขียน
หนวยกิต และ
เปลี่ยนเปน
รายวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต
ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย
และปรับเนื้อหา
รายวิชาเพื่อให
ครอบคลุมและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น

160703 ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical
Sciences
ทฤษฎีและการประยุกตวิธีการทางสถิติ
สําหรับการวิเคราะห กรณีทางเภสัชศาสตร: สถิติ
พรรณนา สถิติอางอิง การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
คาเฉลีย่ การประมาณคา ตัวอยางกลุม เดียว สอง
กลุม และมากกวาสองกลุม การวิเคราะหการถดถอย
อยางงายและพหูคณ
ู การทดสอบความสัมพันธและ
เทคนิคทางสถิตินอนพาราเมตริก
Theory and application of statistical
analysis in pharmaceutical sciences: descriptive
and inferential statistics, significance tests for a
single mean, comparison of two means and
comparison of several means, correlation and
linear regression, multiple regression, chisquared test and non-parametric statistical
techniques

หนาที่ 45

เพิ่มหนวยกิต
จาก 2 เปน 3
หนวยกิต และ
เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเอง ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผน ก แบบ ก2
1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 20

หนวยกิต

1.2.1 วิชาเอกบังคับ

หนวยกิต

14

สาระที่
ปรับปรุง

แผน ก แบบ ก2

164701 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0)
Advanced cell and molecular biology
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตเชิงชีววิทยาขั้นสูง
ในระดับเซลลและโมเลกุล เพื่อเพิ่มความเขาใจ และ
สามารถอธิบายผลของการทํางานของโมเลกุลตางๆ
ภายในเซลลตอสิ่งมีชีวิต และผลของโมเลกุลที่มีฤทธิ์
ทางยาตอการทํางานของโมเลกุลตางๆภายในเซลล
The properties of organisms through
their constituent molecules in order to
understand the effect of the individual cell on
the whole organism, and the effects of
pharmacologic substances on the functions of
those cellular molecules
164702 หลักการทางเภสัชวิทยา 1
3(2-2)
Principle of pharmacology I
การคนพบและพัฒนายา กลไกการออกฤทธิ์ เภสัช
จลนศาสตร เภสัชพลศาสตร เภสัชพันธุศาสตร และ
การเกิดอันตรกิริยาของยา ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
หัวใจและหลอดเลือด
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
ประสาทอัตโนมัติและระบบประสาทสวนกลาง ยาที่
ออกฤทธิ์ตอระบบเลือดและการแข็งตัวของเลือด
และยาชาเฉพาะที่
รวมทั้งฝกอานและอภิปราย
บทความทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับยากลุม
ดังกลาว
Drug discovery and development, mechanism
of
drug
actions,
pharmacokinetics,
pharmacodynamics, pharmacogenomics, drug
interaction, drugs used in cardiovascular
system, autonomic nervous system and central
nervous system, drugs used in anemia and
coagulation disorders, and local anesthetics.
To practice reading and discussion of
pharmacological-related articles involving these
groups of medicines

1.2. วิชาบังคับ

12

หนวยกิต

164701 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced cell and molecular biology
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตเชิงชีววิทยาขั้นสูง
ในระดับเซลลและโมเลกุล เพื่อเพิ่มความเขาใจ และ
สามารถอธิบายผลของการทํางานของโมเลกุลตางๆ
ภายในเซลลตอสิ่งมีชีวิต และผลของโมเลกุลที่มีฤทธิ์
ทางยาตอการทํางานของโมเลกุลตางๆภายในเซลล
The properties of organisms through
their constituent molecules in order to
understand the effect of the individual cell on
the whole organism, and the effects of
pharmacologic substances on the functions of
those cellular molecules
164702 หลักการทางเภสัชวิทยา 1
3(2-2-5)
Principle of pharmacology I
การคนพบและพัฒนายา กลไกการออกฤทธิ์ เภสัช
จลนศาสตร เภสัชพลศาสตร เภสัชพันธุศาสตร และ
การเกิดอันตรกิริยาของยา ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
หัวใจและหลอดเลือด
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
ประสาทอัตโนมัติและระบบประสาทสวนกลาง ยาที่
ออกฤทธิ์ตอระบบเลือดและการแข็งตัวของเลือด
และยาชาเฉพาะที่
รวมทั้งฝกอานและอภิปราย
บทความทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับยากลุม
ดังกลาว
Drug discovery and development, mechanism
of
drug
actions,
pharmacokinetics,
pharmacodynamics, pharmacogenomics, drug
interaction, drugs used in cardiovascular
system, autonomic nervous system and central
nervous system, drugs used in anemia and
coagulation disorders, and local anesthetics.
To practice reading and discussion of
pharmacological-related articles involving these
groups of medicines

หนาที่ 46

เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเอง ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเองตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
164703 หลักการทางเภสัชวิทยา 2
3(2-2)
Principle of pharmacology II
กลไกการออกฤทธิ์ของยา ขอควรระวัง และ
อาการขางเคียงของยาในกลุมดังตอไปนี้ ยาตานฮิสตา
มีน ยาตานการอักเสบ ยาลดความเจ็บปวด ยาที่มีผล
ตอระบบทางเดินอาหาร ยาที่มีผลตอระบบตอมไรทอ
เคมีบําบัด ยาฆาเชื้อและยาทําใหปราศจากเชื้อ ยา
สําหรับโรคทางตา
รวมทั้งฝกอานและอภิปราย
บทความทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับยากลุมดังกลาว
Mechanisms of drug action, precaution
and side effects of the following drug groups:
antihistamines,
anti-inflammatory
drugs,
analgesics, drugs affecting gastrointestinal tract
and endocrine system, chemotherapy drugs,
antiseptic and disinfectant, ophthalmic drugs,
drugs used in special population, and principle of
toxicology and antidotes. To practice reading and
discussion of pharmacological-related articles
involving these groups of medicines
164704 เทคนิคในหองปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา
3(2-3)
Laboratory techniques in pharmacology
หลักการเบื้องตน
การนําไปประยุกตใช
ขอจํากัด และขอควรระวัง รวมทั้งการฝกปฏิบัติเทคนิค
วิจัยตางๆ
ที่ใชในการศึกษาทางเภสัชวิทยาและ
วิทยาศาสตรชีวโมเลกุล
Basic principle, application, limitation and
precaution as well as practice in research
techniques used in pharmacology and
biomolecular science research

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
164703 หลักการทางเภสัชวิทยา 2
3(2-2-5)
Principle of pharmacology II
กลไกการออกฤทธิ์ของยา ขอควรระวัง และ
อาการขางเคียงของยาในกลุมดังตอไปนี้ ยาตานฮิสตา
มีน ยาตานการอักเสบ ยาลดความเจ็บปวด ยาที่มีผล
ตอระบบทางเดินอาหาร ยาที่มีผลตอระบบตอมไรทอ
เคมีบําบัด ยาฆาเชื้อและยาทําใหปราศจากเชื้อ ยา
สําหรับโรคทางตา
รวมทั้งฝกอานและอภิปราย
บทความทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับยากลุมดังกลาว
Mechanisms of drug action, precaution
and side effects of the following drug groups:
antihistamines,
anti-inflammatory
drugs,
analgesics, drugs affecting gastrointestinal tract
and endocrine system, chemotherapy drugs,
antiseptic and disinfectant, ophthalmic drugs,
drugs used in special population, and principle of
toxicology and antidotes. To practice reading and
discussion of pharmacological-related articles
involving these groups of medicines
164704 เทคนิคในหองปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา
3(2-3-5)
Laboratory techniques in pharmacology
หลักการเบื้องตน
การนําไปประยุกตใช
ขอจํากัด และขอควรระวัง รวมทั้งการฝกปฏิบัติเทคนิค
วิจัยตางๆ
ที่ใชในการศึกษาทางเภสัชวิทยาและ
วิทยาศาสตรชีวโมเลกุล
Basic principle, application, limitation and
precaution as well as practice in research
techniques used in pharmacology and
biomolecular science research

164796 สัมมนา 1
1(0-3)
Seminar I
การนําเสนอ การทบทวนวรรณกรรมในหัวขอ
ที่นิสิตสนใจ ทางวิชาการทั้งวิธีนําเสนอตอที่ประชุมและ
การเขียนบทความทางวิชาการ
The oral and written presentations of
literature review in topic of interest

สาระที่
ปรับปรุง
เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเองตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเองตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเองตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย
และเปลีย่ นไป
เปนวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต

หนาที่ 47

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
164797 สัมมนา 2
1(0-3)
Seminar II
การนําเสนอ ทางวิชาการทั้งวิธีนําเสนอตอที่
ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ ครอบคลุม
เนื้อหาที่นิสิตสนใจในดานความกาวหนา และการ
พัฒนางานวิจัย
The oral and written presentations in
research progress and developments of special
topic of interest
1.2.2 วิชาเอกเลือก จํานวนไมนอยกวา
6
หนวยกิต
164705 เภสัชวิทยาของตัวรับยา
3(3-0)
Drug receptor pharmacology
คุณสมบัติของตัวรับยา ประเภทของตัวรับยา
ทฤษฎีการจับกันของยาและตัวรับยา ลักษณะตางๆ
ของตัวรับยาทั้งในดานประสิทธิภาพในการทํางานและ
การควบคุมปริมาณของตัวรับยาในสภาวะปกติและเมื่อ
เกิดพยาธิสภาพ รวมทั้งความกาวหนาของการวิจัย
ดานเภสัชวิทยาของตัวรับยาและแนวทางการพัฒนาใน
การนํามาใชประโยชนทางคลินิก
Drug receptor properties, receptor
subtypes, receptor binding theory, various
receptor characteristics in both physiological and
pathological conditions including efficacy and
regulation of its expression and recent advanced
researches in drug receptor pharmacology and
development for clinical uses

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1.3. วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา
9 หนวยกิต
164705 เภสัชวิทยาของตัวรับยา
3(3-0-6)
Drug receptor pharmacology
คุณสมบัติของตัวรับยา ประเภทของตัวรับ
ยา ทฤษฎีการจับกันของยาและตัวรับยา ลักษณะ
ตางๆของตัวรับยาทั้งในดานประสิทธิภาพในการ
ทํางานและการควบคุมปริมาณของตัวรับยาใน
สภาวะปกติและเมื่อเกิดพยาธิสภาพ
รวมทั้ง
ความกาวหนาของการวิจัยดานเภสัชวิทยาของ
ตัวรับยาและแนวทางการพัฒนาในการนํามาใช
ประโยชนทางคลินิก
Drug receptor properties, receptor
subtypes, receptor binding theory, various
receptor characteristics in both physiological
and pathological conditions including efficacy
and regulation of its expression and recent
advanced researches in drug receptor
pharmacology and development for clinical
uses

หนาที่ 48

สาระที่
ปรับปรุง
เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเองตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย
และเปลีย่ นไป
เปนวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต
เพิ่มหนวยกิต
เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเองตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
164706 ชีววิทยาและเภสัชวิทยาของหลอดเลือด
3(3-0)
Vascular biology and pharmacology
โครงสรางและการควบคุมการ
ทํางานของเซลลทเี่ ปนสวนประกอบและเกี่ยวของ
กับหลอดเลือด เกร็ดเลือด ระดับเซลลและโมเลกุล
ในภาวะปกติและภาวะที่เกิดพยาธิสภาพ บทบาท
หนาที่ของ อิโคซานอยด ไนตริกออกไซด อินทีกริน
เซเลคทิน และโมเลกุลที่เกี่ยวของกับการเกาะติด
กระบวนการอักเสบ
กระบวนการทําลายตนเอง
กระบวนการสรางเสนเลือด ความกาวหนาทางดาน
งานวิจัยและแนวทางการพัฒนาในการนําไปใช
ในทางคลินิกในการรักษาโรคที่เกี่ยวของกับหลอด
เลือด
Structure and regulation of cells
associated with vessels and platelets in cellular
and molecular levels both in normal and
pathological conditions. Roles of eicosanoids,
nitric oxide, integrins, selectins and other
adhesive molecules, inflammation, apoptosis
and angiogenesis in vascular systems. Recent
advanced researches and development
processes for clinical uses in vascular diseases
164707 เมแทบอลิซึมของยา
3(3-0)
Drug metabolism
กลไกและปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ยา สารเคมีจากสิ่งแวดลอม และสารภายในรางกาย
โดยเอนไซมที่ทําหนาที่เปลี่ยนแปลงยา
เนื้อหา
ครอบคลุมถึงวิธีการตางๆ ที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับ
เอนไซมที่ทําหนาที่เปลี่ยนแปลงยาในมนุษยและ
อิทธิพลจากเภสัชพันธุศาสตร
Mechanisms and factors for the
metabolism of drugs, environmental chemicals,
and endogenous compounds by drugmetabolizing enzymes.
Topics include
approaches to study human drug-metabolizing
enzymes
and
influences
from
pharmacogenomics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
164706 ชีววิทยาและเภสัชวิทยาของหลอดเลือด
3(3-0-6)
Vascular biology and pharmacology
โครงสรางและการควบคุมการ
ทํางานของเซลลทเี่ ปนสวนประกอบและเกี่ยวของ
กับหลอดเลือด เกร็ดเลือด ระดับเซลลและโมเลกุล
ในภาวะปกติและภาวะที่เกิดพยาธิสภาพ บทบาท
หนาที่ของ อิโคซานอยด ไนตริกออกไซด อินทีกริน
เซเลคทิน และโมเลกุลที่เกี่ยวของกับการเกาะติด
กระบวนการอักเสบ
กระบวนการทําลายตนเอง
กระบวนการสรางเสนเลือด ความกาวหนาทางดาน
งานวิจัยและแนวทางการพัฒนาในการนําไปใช
ในทางคลินิกในการรักษาโรคที่เกี่ยวของกับหลอด
เลือด
Structure and regulation of cells
associated with vessels and platelets in cellular
and molecular levels both in normal and
pathological conditions. Roles of eicosanoids,
nitric oxide, integrins, selectins and other
adhesive molecules, inflammation, apoptosis
and angiogenesis in vascular systems. Recent
advanced researches and development
processes for clinical uses in vascular diseases
3(3-0-6)
164707 เมแทบอลิซึมของยา
Drug metabolism
กลไกและปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ยา สารเคมีจากสิ่งแวดลอม และสารภายในรางกาย
โดยเอนไซมที่ทําหนาที่เปลี่ยนแปลงยา
เนื้อหา
ครอบคลุมถึงวิธีการตางๆ ที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับ
เอนไซมที่ทําหนาที่เปลี่ยนแปลงยาในมนุษยและ
อิทธิพลจากเภสัชพันธุศาสตร
Mechanisms and factors for the
metabolism of drugs, environmental chemicals,
and endogenous compounds by drugmetabolizing enzymes.
Topics include
approaches to study human drug-metabolizing
enzymes
and
influences
from
pharmacogenomics
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
164708 การจําลองแบบทางเภสัชจลนศาสตร
3(2-3)
Pharmacokinetics modeling
การสรางแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร
โดยการใชวิธีการทางคณิตศาสตร:
การพัฒนา
แบบจําลองจากขอมูลจากการทดลองในหลอด
ทดลอง หรือ ในสัตวทดลองหรือในมนุษย ในสภาวะ
ปกติหรือ ขณะมีพยาธิสภาพ และสามารถใชอธิบาย
กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตรในสภาวะดังกลาว
หรือในสภาวะที่ตางออกไป เชน วิถีทางการใหยา
แบบอื่น, กลุมประชากรอื่น หรือ สปชีสอื่น โดย
วิธีการเชิงอนุมาน
Construction of pharmacokinetics
models using mathematical modeling approach:
models development using experimental data
from in vitro or in vivo testing in nonpathological or pathological conditions, and
pharmacokinetic processes explaination in such
conditions or even in different conditions, such
as other routes of drug administration, other
groups of populations, or other species by
means of extrapolation approach
164709 เภสัชวิทยาภูมิคุมกันขั้นสูง
3(3-0)
Advanced
immunopharmacology
หลักการทํางาน พัฒนาการ และพยาธิ
สภาพ ของระบบภูมิคุมกันในรางกาย บทบาท
หนาที่ของตัวรับและการสงสัญญาณในระบบ
ภูมิคุมกัน แนวทางการพัฒนายาและวัคซีนเพื่อการ
นํามาใชในทางคลินิก
Principle, development and pathology
of the immune system. Roles of receptors and
signaling in the immune system. Current
concepts of drug and vaccine development for
clinical uses.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
164708 การจําลองแบบทางเภสัชจลนศาสตร
3(2-3-5)
Pharmacokinetics modeling
การสรางแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร
โดยการใชวิธีการทางคณิตศาสตร:
การพัฒนา
แบบจําลองจากขอมูลจากการทดลองในหลอด
ทดลอง หรือ ในสัตวทดลองหรือในมนุษย ในสภาวะ
ปกติหรือ ขณะมีพยาธิสภาพ และสามารถใชอธิบาย
กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตรในสภาวะดังกลาว
หรือในสภาวะที่ตางออกไป เชน วิถีทางการใหยา
แบบอื่น, กลุมประชากรอื่น หรือ สปชีสอื่น โดย
วิธีการเชิงอนุมาน
Construction of pharmacokinetics
models using mathematical modeling approach:
models development using experimental data
from in vitro or in vivo testing in nonpathological or pathological conditions, and
pharmacokinetic processes explaination in such
conditions or even in different conditions, such
as other routes of drug administration, other
groups of populations, or other species by
means of extrapolation approach
164709 เภสัชวิทยาภูมิคุมกันขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced
immunopharmacology
หลักการทํางาน พัฒนาการ และพยาธิ
สภาพ ของระบบภูมิคุมกันในรางกาย บทบาท
หนาที่ของตัวรับและการสงสัญญาณในระบบ
ภูมิคุมกัน แนวทางการพัฒนายาและวัคซีนเพื่อการ
นํามาใชในทางคลินิก
Principle, development and pathology
of the immune system. Roles of receptors and
signaling in the immune system. Current
concepts of drug and vaccine development for
clinical uses.

หนาที่ 50

สาระที่
ปรับปรุง
เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเองตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเองตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
164710 เภสัชวิทยาระบบประสาทขั้นสูง
3(3-0)
Advanced neuropharmacology
การทํางาน การสรางและขบวนการสลาย
ของสารสื่อประสาทที่ทําหนาที่กระตุน ยับยั้งและ
ควบคุมการทํางานของตัวรับชนิดตางๆ
ทั้งใน
สภาวะปกติและสภาวะที่มีพยาธิสภาพ ยาที่ใชใน
การรักษาโรคที่เกี่ยวของกับระบบประสาทและกลไก
การออกฤทธิ์ของยา
Function, biosynthesis and catabolism
of major excitatory, inhibitory and modulatory
neurotransmitters acting on various receptor
systems, both in healthy and pathophysiological
conditions. Drugs used in nervous system
disorders and their mechanism of actions.
164711 เภสัชพันธุศาสตร
3(3-0)
Pharmacogenomics
หลักการของความแตกตางของการ
ตอบสนองตอยาที่เปนผลมาจากพันธุกรรม ผลของ
การใชยาที่เกิดจากความแตกตางทางพันธุกรรมของ
ตัวรับยา เอนไซมที่ทําหนาที่เปลี่ยนแปลงยา และ
โปรตีนที่ทําหนาทีข่ นสงยา
Principles of hereditary basis of the
differences in response to drugs. The
therapeutic consequences of inherited
difference in drug receptors, drug-metabolizing
enzymes, and drug transporters

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
164710 เภสัชวิทยาระบบประสาทขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced neuropharmacology
การทํางาน การสรางและขบวนการสลาย
ของสารสื่อประสาทที่ทําหนาที่กระตุน ยับยั้งและ
ควบคุมการทํางานของตัวรับชนิดตางๆ
ทั้งใน
สภาวะปกติและสภาวะที่มีพยาธิสภาพ ยาที่ใชใน
การรักษาโรคที่เกี่ยวของกับระบบประสาทและกลไก
การออกฤทธิ์ของยา
Function, biosynthesis and catabolism
of major excitatory, inhibitory and modulatory
neurotransmitters acting on various receptor
systems, both in healthy and pathophysiological
conditions. Drugs used in nervous system
disorders and their mechanism of actions.
164711 เภสัชพันธุศาสตร
3(3-0-6)
Pharmacogenomics
หลักการของความแตกตางของการ
ตอบสนองตอยาที่เปนผลมาจากพันธุกรรม ผลของ
การใชยาที่เกิดจากความแตกตางทางพันธุกรรมของ
ตัวรับยา เอนไซมที่ทําหนาที่เปลี่ยนแปลงยา และ
โปรตีนที่ทําหนาทีข่ นสงยา
Principles of hereditary basis of the
differences in response to drugs. The
therapeutic consequences of inherited
difference in drug receptors, drug-metabolizing
enzymes, and drug transporters
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
164712 พิษวิทยา
3(3-0)
Toxicology
หลักการพื้นฐานของพิษวิทยา ไดแก ชนิด
ของสารพิษ ลักษณะการไดรับสารพิษ อวัยวะ
เปาหมาย กลไกการเกิดพิษ จลนศาสตรของสารพิษ
รวมถึงการนําไปใชประโยชน เชน การประเมิน
ความเสี่ยงและหลักการรักษาเมื่อไดรับสารพิษ พิษ
เฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของสารเคมี
รวมทั้งการประเมินฤทธิ์ในการกอใหเกิดมะเร็ง ฤทธิ์
ที่ทําใหเกิดทารกวิรูป พิษตอระบบสืบพันธุ และพิษ
ที่มีผลตอยีน
Basic concepts of toxicology
including major classes of toxic agents,
characteristic of exposure, target organs of
toxicants, mechanism of toxicity, toxicokinetics
and related practical concerns, such as risk
assessment and principle of poisoning
treatment. Acute, subchronic, and chronic
toxicity, assessment of carcinogenic and
reproductive/teratogenic
effects
and
toxicogenomics of chemicals
164713 หลักการทางพันธุศาสตร
3(3-0)
Principle of genetics
หลักการทางพันธุศาสตรและการคนพบ
ใหมๆ ทางชีววิทยาระดับโมเลกุล รวมทั้งการนํามา
ประยุกตใชในโลกปจจุบัน เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจ
ทางดานพันธุศาสตรไดเปนอยางดี
Principles of classical genetics and the
modern discoveries of molecular biology and
their applications in today's world to provide the
good understanding of the field of genetics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
164712 พิษวิทยา
3(3-0-6)
Toxicology
หลักการพื้นฐานของพิษวิทยา ไดแก ชนิด
ของสารพิษ ลักษณะการไดรับสารพิษ อวัยวะ
เปาหมาย กลไกการเกิดพิษ จลนศาสตรของสารพิษ
รวมถึงการนําไปใชประโยชน เชน การประเมิน
ความเสี่ยงและหลักการรักษาเมื่อไดรับสารพิษ พิษ
เฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของสารเคมี
รวมทั้งการประเมินฤทธิ์ในการกอใหเกิดมะเร็ง ฤทธิ์
ที่ทําใหเกิดทารกวิรูป พิษตอระบบสืบพันธุ และพิษ
ที่มีผลตอยีน
Basic concepts of toxicology
including major classes of toxic agents,
characteristic of exposure, target organs of
toxicants, mechanism of toxicity, toxicokinetics
and related practical concerns, such as risk
assessment and principle of poisoning
treatment. Acute, subchronic, and chronic
toxicity, assessment of carcinogenic and
reproductive/teratogenic
effects
and
toxicogenomics of chemicals
164713 หลักการทางพันธุศาสตร
3(3-0-6)
Principle of genetics
หลักการทางพันธุศาสตรและการคนพบ
ใหมๆ ทางชีววิทยาระดับโมเลกุล รวมทั้งการนํามา
ประยุกตใชในโลกปจจุบัน เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจ
ทางดานพันธุศาสตรไดเปนอยางดี
Principles of classical genetics and the
modern discoveries of molecular biology and
their applications in today's world to provide the
good understanding of the field of genetics
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
164714 การถายโอนสัญญาน
3(3-0)
Signal Transduction
การถายโอนสัญญานตางๆ ของเซลล โดยเนน
คุณสมบัติและลักษณะของตัวรับ วิถีการสื่อสารจาก
ผิวเซลลไปยังนิวเคลียสในระดับโมเลกุล และการ
ตอบสนองตอสัญญานจากภายนอกเซลลซึ่งมี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโต การแบงตัว และ
สรีรวิทยาของเซลล
Basic signal transduction pathways, a
characterization of their respective receptors
and the molecular pathways that communicate
between the cell surface and the nucleus. The
cell's response to extracellular signals that
influence cell growth, cell division, and cell
physiology
164715 แนวคิดใหมทางเภสัชวิทยาและ
3(1-4)
วิทยาศาสตรชีวโมเลกุล
Current concepts in pharmacology and
biomolecular sciences
อภิปรายเชิงลึกในหัวขอทางเภสัชวิทยา
และวิทยาศาสตรชวี โมเลกุลที่นาสนใจ เนนวิธีการ
และแนวคิดในการทําการวิจัยในหัวขอดังกลาว โดย
หัวขอที่นํามาอภิปรายจะขึ้นกับการคนพบทาง
วิทยาศาสตรใหมๆ
In depth discussion of selected areas of
pharmacology and biomolecular sciences with
special consideration of current research
approaches and ideas. Topics for discussion
will be depended on new scientific findings

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
164714 การถายโอนสัญญาน
3(3-0-6)
Signal Transduction
การถายโอนสัญญานตางๆ ของเซลล โดยเนน
คุณสมบัติและลักษณะของตัวรับ วิถีการสื่อสารจาก
ผิวเซลลไปยังนิวเคลียสในระดับโมเลกุล และการ
ตอบสนองตอสัญญานจากภายนอกเซลลซึ่งมี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโต การแบงตัว และ
สรีรวิทยาของเซลล
Basic signal transduction pathways, a
characterization of their respective receptors
and the molecular pathways that communicate
between the cell surface and the nucleus. The
cell's response to extracellular signals that
influence cell growth, cell division, and cell
physiology
164715 แนวคิดใหมทางเภสัชวิทยาและ
3(1-4-4)
วิทยาศาสตรชีวโมเลกุล
Current concepts in pharmacology and
biomolecular sciences
อภิปรายเชิงลึกในหัวขอทางเภสัชวิทยา
และวิทยาศาสตรชวี โมเลกุลที่นาสนใจ เนนวิธีการ
และแนวคิดในการทําการวิจัยในหัวขอดังกลาว โดย
หัวขอที่นํามาอภิปรายจะขึ้นกับการคนพบทาง
วิทยาศาสตรใหมๆ
In depth discussion of selected areas of
pharmacology and biomolecular sciences with
special consideration of current research
approaches and ideas. Topics for discussion
will be depended on new scientific findings
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
164716 หัวขอพิเศษดานเภสัชวิทยาและ
3(0-6)
วิทยาศาสตรชีวโมเลกุล
Special topic in pharmacology and
biomolecular sciences
การศึกษาคนควาดวยตัวเองถึง
กระบวนการวิจัยทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร
ชีวโมเลกุล เพื่อแกไขปญหาที่กําหนด โดยการฝก
ปฏิบัติการ รวมทั้งการวิเคราะห ประมวลผล และ
นําเสนอผลงานวิจัย
The problem-based independent study
of research in pharmacology and biomolecular
sciences on an assigned topic.
The
procedures include practicing in the
laboratories, data analysis and presentation of
the study
164799 วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
164716 หัวขอพิเศษดานเภสัชวิทยาและ
3(0-6-3)
วิทยาศาสตรชีวโมเลกุล
Special topic in pharmacology and
biomolecular sciences
การศึกษาคนควาดวยตัวเองถึง
กระบวนการวิจัยทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร
ชีวโมเลกุล เพื่อแกไขปญหาที่กําหนด โดยการฝก
ปฏิบัติการ รวมทั้งการวิเคราะห ประมวลผล และ
นําเสนอผลงานวิจัย
The problem-based independent study
of research in pharmacology and biomolecular
sciences on an assigned topic.
The
procedures include practicing in the
laboratories, data analysis and presentation of
the study
164798 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
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
164799 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis II, Type A2
จัดทําวิทยานิพนธ ผานการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแก
บัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and summiting
the complete thesis to graduate school
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สาระที่
ปรับปรุง
เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเองตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

ปรับตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
-

หนวยกิต

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
5 หนวยกิต
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health
Sciences
แนวทางในการดําเนินการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต ไดแก การกําหนดหัวขอวิจัย
การคนหาขอมูล การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
การออกแบบและวางแผนงานวิจัย การคํานวณ และ
ทักษะพื้นฐานของการปฏิบัติการทดลอง ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การนําเสนอและตีพิมพ
ผลงานวิจัย สิทธิของสัตวทดลองและขอพิจารณา
ทางจรรยาบรรณ
Approaches in conducting research in
life sciences including topic setting, literature
search and evaluation, proposal preparation,
research planning and design, calculation and
basic laboratory skills, laboratory safety,
presentation and publicizing of research work,
animal rights and ethical considerations

164796 สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
การนําเสนอ การทบทวนวรรณกรรมใน
หัวขอที่นิสิตสนใจ ทางวิชาการทั้งวิธีนําเสนอตอที่
ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
The oral and written presentations of
literature review in topic of interest
164797 สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
การนําเสนอ ทางวิชาการทั้งวิธีนําเสนอตอที่
ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
ครอบคลุมเนื้อหาที่นิสิตสนใจในดานความกาวหนา
และการพัฒนางานวิจัย
The oral and written presentations in
research progress and developments of special
topic of interest
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สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรายวิชา
160700 เปน
160704 และ
เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเองตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย
และ
เปลี่ยนเปน
รายวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต
ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย
และปรับเนื้อหา
รายวิชาเพื่อให
ครอบคลุมและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น
เพิ่มจํานวน
ชั่วโมง
การศึกษาดวย
ตนเองตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย
และเปลีย่ นไป
เปนวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต

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
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(๒) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
นเรศวร และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรูใหมไดอยางอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรทตี่ นเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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
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และไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขภายในหนึ่งปการศึกษา แตถาหาก
ภายในหนึ่งปการศึกษา นิสติ มีคุณสมบัตยิ ังไมครบตามขอ ๕ จะตองพนสภาพการเปนนิสิตทันที
ขอ ๘ นิสิตเรียนขามมหาวิทยาลัย
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
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ขอ ๑๔ การคิดหนวยกิต
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(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
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(๗) นิสิตที่ขนึ้ ทะเบียนเปนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะตอง
ลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา
(๘) ผูเขารวมศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๖ หนวยกิต ในแตละภาค
การศึกษา ทัง้ นี้ ผูเขารวมศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียม และคาหนวยกิต ตามประกาศ
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
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(ข) แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตอ งทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
(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
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ขอ ๑๙การยายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
การยายสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การยาย
หลักสูตร การยายสาขาวิชา และการยายแผนการเรียน
ขอ ๒๐ การรับโอนนิสิต และ/หรือ การเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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
(ง) เลขตัวที่ ๖
แสดงถึง
อนุกรมของรายวิชา
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
(EXCELLENT)
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
+
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)
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F
หมายถึง ตก
(FAILED)
S
หมายถึง เปนที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
หมายถึง ไมเปนที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ
(INCOMPLETE)
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

หนาที่ 63

(ก) นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองไดระดับขั้นไมต่ํากวา C หากไดต่ํากวานี้
จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ํา
(ข) รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเปนอักษร S หรือ U นิสิตจะตอง
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
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ใหมีการดําเนินการสอบประมวลความรู และสอบวัดคุณสมบัติ ปการศึกษาละ ๓ ครั้ง
โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู และสอบวัดคุณสมบัติ ใหทําเปนคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัย และเมื่อดําเนินการแลวใหบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลสอบใหมหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน ๔ สัปดาหหลังวันสอบ
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
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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
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
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(๔) อาจารยบัณฑิตศึกษาซึง่ เปนผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน เปน
กรรมการ
(๗) การสอบวิทยานิพนธและการรายงานผลการสอบ
เมื่อนิสิตผานการสอบวิทยานิพนธโดยการสอบปากเปลาแลว คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธจะตองรายงานผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห
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
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(ง) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ฉ) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
(ช) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอ
ตอที่ประชุมวิชาการที่มรี ายงานการประชุม (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
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(ง) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ฉ) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(ช) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
(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
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(๓) นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนิสิต ใหยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยและ
ระหวางที่ยังไมไดรับอนุมัติใหลาออกนี้ใหถือวานิสิตผูข อลาออกนั้นยังมีสภาพเปนนิสิตที่จะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
ขอ ๓๐ การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชดั เจน ซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
(๑) การบริหารหลักสูตร
(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 ๒๗

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ศาสตราจารย นายแพทย ดร.กระแส ชนะวงศ
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาคผนวก ค
ผลงานวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจํา
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
Duangjai A, Ingkaninan K, Limpeanchob N. Potential mechanisms of hypocholesterolemic effect
of Thai spices/dietary extracts. Natural Product Research 2011; 25(4), 341-352
Limpeanchob N, Jaipan S, Rattanakaruna S, Phrompittayarat W, Ingkaninan K.
Neuroprotective Effect of Bacopa monnieri on beta-amyloid-induced cell death in
primary cortical culture. Journal of Ethnopharmacology. 2008, 120(1), 112-7
Temkitthawon P, Viyoch J, Limpeanchob N, Pongamornkul W, Sirikul C, Kumpila A,
Suwanborirux K, Ingkaninan K. Screening for phosphodiesterase inhibitory activity of
Thai medicinal plants. Journal of Ethnopharmacology. 2008, 119(2):214-7
Donsing P, Limpeanchob N, Vioch J. Evaluation of the effect of Thai breadfruit’s heartwood
extract on melanogenesis-inhibitory and antioxidant activities. Journal of Cosmetic
Science. 2008, 59, 41-58
Tiyaboonchai W, Limpeanchob N. Formulation and characterization of amphotericin B-chitosandextran sulfate nanoparticles. International Journal of Pharmaceutics 2007, 329(12):142-9
Limpeanchob N, Tiyaboonchai W, Lamlertthon S, Viyoch J, Jaipan S. Efficacy and toxicity of
amphotericin B-chitosan nanoparticles in mice with induced systemic candidiasis.
Naresuan University Journal. 2006, 14(2):27-34
Wang X, Pal R, Chen XW, Limpeanchob N, Kumar KN, Michaelis EK. High intrinsic oxidative
stress may underlie selective vulnerability of the hippocampal CA1 region. Brain
Research; Molecular Brain Research. 2005, 140(1-2):120-6
Limpeanchob N. Characterization of calcium-dependent phosphatase activity of calcineurin in
cultured cortical neurons. Naresuan University Journal. 2005, 13(1): 45-50
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งานวิจัยที่กําลังทําอยู
กลไกของเถาวัลยเปรียงตอการเกิด apoptosis ของเซลลมะเร็งลําไสใหญเพาะเลี้ยง
พิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลลเพาะเลี้ยงคาโกทู

ความเชีย่ วชาญ
Neuroscience, Pharmacology and Toxicology
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2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
Thongrung, R., Praputbut, S. (2010). Effects of curcuminoid on ethanol-induced toxicity in
hepatic cells and rats. Thai J Pharmacol. 32 (1) 176-79
Sangsree, S., Brovkovych, V., Minshall, R.D., and Skidgel, R.A. (2003). Kininase I-type
carboxypeptidases enhance nitric oxide production in endothelial cells by generating
bradykinin B1 receptor agonists. Am J Physiol Heart Circ Physiol 284(6) H1959-68
Sangsree, S., Brovkovych, V., and Skidgel, R.A., (2002) Role of endothelial carboxypeptidases
in nitric oxide production. The Pharmacologist, 44:166
Hadkar, V., Sangsree, S., Vogel, S.M., Brovkovych, V., and Skidgel, R.D. (2004)
Carboxypeptidase-mediated enhancement of nitric oxide production in rat longs and
microvascular endothelial cells. Am J Physiol Heart Circ Physiol 287(1):L35-45

งานวิจัยที่กําลังทําอยู
1. ผลของสารสกัดหญาดอกขาวที่มตี อปริมาณของ dopamine receptors และ NMDA receptors ใน
สมองของหนูขาวเล็ก
2. ฤทธิ์ของสารสกัดจากหญาดอกขาว (Vernonia cinerea Less.) ตอการสรางไนตริก ออกไซดในภาวะ
ตับอักเสบ (Effects of Vernonia cinerea Less. extract on inducible nitric oxide production in
hepatitis.)
3. ฤทธิ์ของขมิ้นชันในการปองกันการทําลายตับจากพิษของเอทานอลในหนูทดลอง (Hepatoprotective
effect of Curcuma longa in ethanol-induced rat hepatic injury)
ความเชีย่ วชาญ
cell biology, protein chemistry, pharmacology
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3. ดร.อรนันท เกิดพินธ
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
วารสาร
• Oranun Kerdpin, Peter I. Mackenzie, Kushari Bowalgaha, Moshe Finel, John O. Miners.
2009 . Influence of N-terminal domain histidine and proline residues on the substrate
selectivities of human UDP-glucuronosyltransferase 1A1, 1A6, 1A9, 2B7, and 2B10 .
Drug Metab Dispos . 37 (9) : 1948-1955.
• Oranun Kerdpin, Kathleen M. Knights, David J. Elliot, John O. Miners. 2008 . In vitro
characterisation of human renal and hepatic frusemide glucuronidation and identification
of the UDP-glucuronosyltransferase enzymes involved in this pathway . Biochem
Pharmacol . 76 (2) : 249-257.
• Oranun Kerdpin, David J. Elliot, Peter I. Mackenzie, John O. Miners. 2006 .
Sulfinpyrazone C-glucuronidation is catalyzed selectively by human UDPglucuronosyltransferase 1A9 . Drug Metab Dispos . 34 (12) : 1950-1953.
• Oranun Kerdpin, David J. Elliot, Sanford L. Boye, Donald J. Birkett, Krongtong
Yoovathaworn, John O. Miners. 2004 . Differential contribution of active site residues in
substrate recognition sites 1 and 5 to cytochrome P450 2C8 substrate selectivity and
regioselectivity . Biochemistry . 43 (24) : 7834-7842.
• Sanford L. Boye, Oranun Kerdpin, David J. Elliot, John O. Miners, Lauren Kelly, Ross
A. McKinnon, C. Ramana Bhasker, Krongtong Yoovathaworn, Donald J. Birkett. 2004 .
Optimizing bacterial expression of catalytically active human cytochromes P450:
comparison of CYP2C8 and CYP2C9 . Xenobiotica . 34 (1) : 49-60.
งานวิจัยที่กําลังทําอยู
ความเชีย่ วชาญ
Drug Metabolism, Neuropharmacology
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4. ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
โครงการวิจยั
Study of muscarinic M2 and M4 receptors in dementia with Lewy bodies
Study of nicotinic receptors in Alzheimer's disease and dementia with Lewy bodies
Study effect of tobacco smoking on nicotinic receptors in human brain
Study of nicotinic and muscarinic receptors of Bacopa monniera (Linn.) Wettst.
Effects of Vernonia cinerea Less. on nicotine abstinence syndrome in animal
ผลงานตีพิมพ
Teaktong T, Piggott MA, Mckeith IG, Perry RH, Ballard CG, Perry EK. Muscarinic M2 and M4
receptors in anterior cingulate cortex: relation to neuropsychiatric symptoms in
dementia with Lewy bodies. Behav Brain Res 2005;161:299-305.
Teaktong T, Graham AJ, Court JA, Perry RH, Jaros E, Johnson M, Hall R, Perry EK. Nicotinic
acetylcholine receptor immunohistochemistry in Alzheimer's disease and dementia with
Lewy bodies: differential neuronal and astroglial pathology. J Neurol Sci 2004;225:3949.
Teaktong T, Graham AJ, Johnson M, Court JA, Perry EK. Selective changes in nicotinic
acetylcholine receptor subtypes related to tobacco smoking: an immunohistochemical
study. Neuropathol Appl Neurobiol 2004;30:243-54.
Teaktong T, Graham A, Court J, Perry R, Jaros E, Johnson M, Hall R, Perry E. Alzheimer's
disease is associated with a selective increase in alpha7 nicotinic acetylcholine
receptor immunoreactivity in astrocytes. Glia 2003;41:207-11.
Graham AJ, Martin-Ruiz CM, Teaktong T, Ray MA, Court JA. Human brain nicotinic receptors,
their distribution and participation in neuropsychiatric disorders. Curr Drug Targets
CNS Neurol Disord 2002;1:387-97.
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งานวิจัยที่กําลังทําอยู
ผลของสารสกัดหญาดอกขาวที่มีตอปริมาณของ dopamine receptors และ NMDA receptors
ในสมองของหนูขาวเล็ก (Effects of Vernonia cinerea Less. extracts on levels of dopamine and
NMDA glutamate receptors in mouse brains)

ความเชีย่ วชาญ
Neuropharmacology, Psychopharmacology
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6. ดร.ภัควดี เสริมสรรพสุข
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
วารสาร
• P Sermsappasuk, M Weiss. 2009 . Modelling of alpha1-adrenoceptor-mediated temporal
dynamics of inotropic response in rat heart to assess ligand binding and signal
transduction parameters . Br J Pharmacol . 2009 (156) : 764-773.
• M Weiss, H Rana, P Sermsappasuk, T Bednarak. 2009 . Pharmacokineticpharmacodynamic modeling of the effect of propofol on alpha1-adrenoceptor-mediated
positive inotropy in rat heart . Eur J Pharm Sci . 2009 (38) : 389-394.
• P Sermsappasuk, O Abdelrahman, M Weiss. 2008 . Cardiac pharmacokinetics and
inotropic response of verapamil in rats with endotoxemia . J Pharm Sci . 2008 (97) :
2798-2804.
• P Sermsappasuk, R Hrynyk, J Gubernator, M Weiss. 2008 . Reduced uptake of
liposomal idarubicin in the perfused rat heart . Anticancer Drugs . 2008 (19) : 729-732.
• P Sermsappasuk, O Abdelrahman, M Weiss. 2007 . Modeling cardiac uptake and
negative inotropic response of verapamil in rat heart: effect of amiodarone. . Pharm
Res. 2007 (24) : 48-57.
• ภัควดี เสริมสรรพสุข, O Abdelrahman , M Weiss. 2006 . Kinetic analysis of myocardial
uptake and negative inotropic effect of amiodarone in rat heart . Eur J Pharm Sci . 2006
(28) : 243-248.
งานวิจัยที่กําลังทําอยู
ความเชีย่ วชาญ
• Pharmacokinetic modelling

หนาที่ 77

ภาคผนวก ง

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ 2294/ 2553
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเภสัชศาสตร
--------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดมีนโยบายใหทุกคณะดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหม และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ.2552 ดังนั้นเพื่อให
การดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยาและวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร เปนไปตามดวยความเรียบรอย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจความตามมาตรา 17 มาตรา 20 และมาตรา 37 แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 จึงแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ดังนี้
ที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. ผูทรงคุณวุฒพิ ิเศษดานมาตรฐานการศึกษา (ดร.จิรณี ตันติรตั นวงศ)
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
5. 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 และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชวี โมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
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คณะกรรมการดําเนินงาน
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทีทิพ
ลิ้มเพียรชอบ
2. รองศาสตราจารย ดร.มยุรี
ตันติสิระ
3. รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย
ศุภวิไล
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกลวรรณ ประพฤติบตั ิ
5. อาจารย ดร.ธนศักดิ์
เทียกทอง
6. อาจารย ดร.ภัควดี
เสริมสรรพสุข
7. อาจารย ดร.อรนันท
เกิดพินธ
8. นางสาวจุฑามาศ
คัมภีรพงษ

ประธานกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

หนาที่
พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) พ.ศ.2552
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่

28

กรกฎาคม 2553 เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
กาญจนา เงารังษี
(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาคผนวก จ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจําหลักสูตรคณะเภสัชศาสตรฝายอํานวยการ ครั้งที่
1/2554 เมื่อ 11 มกราคม 2554
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