หหลักสูตรวิ
ต ทยาศาส
ย สตรมหหาบัณฑิต
สาขาวิชิ าเภภสัชเคมีมีและผผลิตภัณฑ
ณ ธรรรมชาติ
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
4
4
6
6
6
6
6
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
10
13
15
23
23
24
25
25
25
27
27
27
30
33
33
33
34
34
34
35
35
35
36
37
38
38
38
38

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

42
42
42
42
42

ภาคผนวก ก
- เปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ข
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ภาคผนวก ค
- ผลงานวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจํา
ภาคผนวก ง
- ภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา
ภาคผนวก จ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ)
ภาคผนวก ฉ
- รายงานการประชุมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรคณะเภสัชศาสตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ภ 224)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจําหลักสูตรคณะเภสัชศาสตรฝายอํานวยการ ครั้งที่
1/2554 เมื่อ 11 มกราคม 2554

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Natural
Products
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ)
: วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
: M. S. (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนิสิตไทยและตางประเทศ

หนาที่ 1

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสาํ เร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี
และผลิตภัณฑธรรมชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 เปดภาคการศึกษาที่ 1 ป พ.ศ. 2555
คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 26 ตุลาคม 53
สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 5 กรกฎาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 163 (6/2554) วันที่ 7 สิงหาคม 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
เปนนักวิจัยในหนวยปฏิบตั ิการวิจัยของสถาบันตางๆ เชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทาง
วิทยาศาสตรหรือวิทยาศาสตรการแพทย และหนวยวิจัยในอุตสาหกรรมทางเคมีและยา เปน อาจารย และ
ทํางานในบริษัทที่ผลิตและ/หรือจําหนายอุปกรณและเคมีภัณฑ ยา ผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องสําอาง
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
1

2

เลขประจําตัวประชาชน
31005 04089 62 9

35399 00294 99 3

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

น.ส.กรกนก อิงคนินันท

นายพัฒนา ศรีพลากิจ

รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

หนาที่ 2

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
PhD (Pharmacognosy)
University of Leiden, The
Netherlands
ภ.ม. (เภสัชเวท)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2543

2537
2533
2546
2540
2538

ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน
3

35099 00415 96 5

ชื่อ – สกุล
น.ส.นันทกา โกรานา

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
PhD (Medicinal Chemistry)
Virginia Commonwealth
University, USA
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2546

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎีและสอนปฏิบัติการในหองบรรยาย หองปฏิบัติการและ หองปฏิบตั ิการวิจัย ณ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถานที่อื่นๆ ขึ้นอยูกับหัวขอที่ทําวิจยั
11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยในปจจุบัน กําลังสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาองคความรู
ของคนในชาติ ทั้งดานการศึกษา และการทําวิจัย ประเทศไดมีนโยบายดานการวิจัย โดยกําหนดพันธกิจ
คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศใหสูงขึ้น และ
สรางฐานความรูที่มีคุณคา เพื่อสามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งตอยอดภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น ให เ กิ ด ประโยชน เ ชิ ง พาณิ ช ย แ ละสาธารณะ โดยใช ท รั พ ยากรและเครื อ ข า ยวิ จั ย อย า งมี
ประสิทธิภาพ ที่ทุกฝายมีสวนรวม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทย มีภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชสมุนไพร ในการแพทยแผนไทย เพื่อรักษา
และดูแลศักยภาพ ในปจจุบัน รัฐบาลและภาคเอกชน มีความพยายามที่จะฟนฟูและอนุรักษ ความรูและภูมิ
ปญญาเหลานี้ ไมใหสูญหาย และพยายามจะนํามาประยุกตและใชใหเขากับวิถีชวี ติ ของคนในปจจุบัน

หนาที่ 3

2537
2532

12.ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ เปน
หลักสูตรที่มุงเสริมสรางงานวิจัยสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติสุระดับสากล
โดยนําความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาพื้นบานไทย ตลอดจนองคความรูทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท
รวมทั้งสาขาวิชาทางเภสัชศาสตรอื่นๆ
มาพัฒนาใหเกิดประโยชนในการวิจัยพัฒนายาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติตามที่กลาวมา นอกจากนี้ ยังไดผลิตคนที่
มีคุณภาพสําหรับการทําการวิจัยและพัฒนาดานเคมียาและ/หรือผลิตภัณฑธรรมชาติตอไป
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรนี้ สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันคือ จัดการการศึกษาครอบคลุมตามพันธกิจ
ในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคือการ
นําภูมิปญญาการแพทยพื้นบานมาใช รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงผูเรียนเปนศูนยกลาง ภายใต
บรรยากาศของการศึกษาอยางตอเนื่อง เนนทักษะ ประสบการณ ความสามารถในการแกไขปญหา
สนับสนุน สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู การพัฒนาวิชาการ การวิจัย สูความเปนเลิศจากการ
วิจัยพื้นฐาน สูการวิจัยประยุกตที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการนําภูมิปญญาไทย ผนวกกับความรู
สากล เกิดเปนความรูใหม ภายใตวงจร การพัฒนาอยางตอเนื่อง
13. ความสัมพันธ(ถามี)กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน(เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพือ่ ใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เรียนรวมกับสาขาวิชาอืน่ จํานวน 2 รายวิชา คือ
3(2-2-5)
160704
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research Methodology in Health Science
160703
ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหกับสาขาวิชาอื่น จํานวน 3 รายวิชา คือ
จัดการเรียนการสอนใหหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) จํานวน 3 รายวิชา คือ
162701
เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 1 3(2-3-5)
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Sciences Research I
162702
เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 2 3(2-3-5)
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Sciences Research II
เทคโนโลยีชวี ภาพทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
162718
Pharmaceutical Biotechnology
หนาที่ 4

13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 กรณีการจัดการเรียนการสอนใหกับสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ
ประธานหลักสูตรมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเปนผูจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชานั้น ๆ
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)
หลักสูตรเสริมสรางงานวิจัยสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติสุระดับสากล โดยนํา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาพื้นบานไทย ตลอดจนองคความรูทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท
รวมทั้งสาขาวิชาทางเภสัชศาสตรอื่นๆ มาพัฒนาใหเกิดประโยชนในการวิจัยพัฒนายาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ มุงเนนการผลิตมหาบัณฑิตใหสามารถคนควา วิจัย ทางเคมียาและ/หรือผลิตภัณฑธรรมชาติอยาง
มีคุณภาพ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ มุงผลิต
มหาบัณฑิต ใหมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู ความเขาใจ ในวิทยาการดานเภสัชเคมีและ/หรือผลิตภัณฑธรรมชาติระดับสูง
สามารถเชื่อมโยงความรูตาง ๆ เขาดวยกัน
2) สามารถทําการศึกษาวิจัยดานการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ การศึกษาวิจัยดานเภสัชเคมี
การวิเคราะหเภสัชภัณฑ และเทคโนโลยีชีวภาพ
3) สามารถเรียนรูดวยตนเอง และแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
4) เปนนักวิจยั ที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (2 ป)
การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
การทบทวนหลักสูตรและ
การสัมมนาเพื่อทบทวนและ
มีการปรับปรุงการเรียนการสอน
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ปรับปรุงการเรียนการสอน
และอาจปรับปรุงรายละเอียด
หลักสูตร 1 ครั้งใน 2 ป
การพัฒนาดานภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรสงเสริม จํานวนกิจกรรมสงเสริม
การพูดเขียนอานภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษไมนอยกวา 1
โครงการตอป
การพัฒนานิสิตใหเปนนักวิจัยที่ดี สนับสนุนการเดินทางไปเผยแพร มีโครงการสนับสนุนการเดินทาง
งานวิจัยของนิสิต
ไปเผยแพรงานวิจัยของนิสติ ไม
นอยกวา 1 โครงการตอป
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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.หรืออื่นๆ
ตามที่หัวขอการวิจัย/โครงรางกําหนด
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 และ ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก ข)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาบางคนมีปญหาดานความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผน ก แบบ ก1
ปการศึกษา
จํานวนรับนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
จํานวนรับ
5
5
5
5
5
จํานวนสําเร็จการศึกษา
5
5
5
5
แผน ก แบบ ก2
ปการศึกษา
จํานวนรับนักศึกษาและผูสําเร็จ
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
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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

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

เกณฑ ศธ.
รายการ

1

งานรายวิชา
ไมนอยกวา
- วิชาพื้นฐาน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2
วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
3
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
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แผน ก
แบบ ก1
-

แผน ก
แบบ ก2
12

36

12

36

36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แผน ก
แผน ก
แบบ ก1
แบบ ก2
24
3
9
12
36
12
5
5
36
36

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ
จํานวนไมนอยกวา
162790
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
162791
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
162792
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
162793
วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน
160704
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research Methodology in Health Science
162794
สัมมนา 1
Seminar I
162795
สัมมนา 2
Seminar II

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

3.1.3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
วิชาพื้นฐาน
จํานวน
3 หนวยกิต
161703
ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
วิชาบังคับ
จํานวน
9 หนวยกิต
162701
เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 1 3(2-3-5)
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research I
162703
การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรีย
3(2-3-5)
Structure Elucidation of Organic Compounds
162704
หัวขอพิเศษทางเภสัชเคมีหรือผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(1-4-4)
Special Topic in Pharmaceutical Chemistry or Natural Products

หนาที่ 10

วิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่น ของสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
162402
เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 2 3(2-3-5)
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research II
162705
การวิจัยและพัฒนายา
3(3-0-6)
Drug Research and Development
162706
การคิดคนยาและการออกแบบยา
3(3-0-6)
Drug Discovery and Design
162707
หลักการทางเคมียา
3(3-0-6)
Principle of Medicinal Chemistry
162708
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย
3(3-0-6)
Reaction Mechanism of Organic Compounds
162709
การออกฤทธิข์ องยาทางเภสัชเคมี
3(3-0-6)
Drug Action in Pharmaceutical Chemistry
162710
อินทรียเภสัชเคมีชั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Organic Pharmaceutical Chemistry
162711
เภสัชวิเคราะหในตัวอยางชีวภาพ
3(3-0-6)
Pharmaceutical Analysis in Biological Samples
162712
สารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากธรรมชาติ
3(3-0-6)
Bioactive Compounds from Natural Origins
162713
การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
3(2-3-5)
Quality Control for Herbal Medicines
162714
สมุนไพรไทย
3(3-0-6)
Thai Medicinal Plants
162715
การแพทยพหุลักษณ
3(3-0-6)
Medical Pluralistic
162716
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ
3(2-3-5)
Plant Tissue Culture Technology
162717
ชีวโมเลกุลของพืช
3(2-3-5)
Plant Molecular Biology
162718
เทคโนโลยีชวี ภาพทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Pharmaceutical Biotechnology

หนาที่ 11

162798
162799

160704
162794
162795

วิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research Methodology in Health Science
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II

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

ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1) ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1
คือ ตัวเลขประจําสาขาวิชา
160
หมายถึง
วิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร
162
หมายถึง
รายวิชาสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ
2) เลขสามตัวหลัง ใหความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย :
แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ :
แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
0,9 หมายถึง
กลุมวิชาสัมมนา การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และ วิทยานิพนธ
เลขหลักรอย :
แสดงระดับ
7
หมายถึง
รายวิชาระดับปริญญาโท

หนาที่ 12

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
162790
160704

162791
162794

162792
162795

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

162793 วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
รวม

หนาที่ 13

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
162701

162703

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Health Science
ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 1
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science
Research I
การหาโครงสรางทางเคมีของสารประกอบอินทรีย
Structure Elucidation of Organic Compounds
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)

3(2-3-5)
9 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
162704

162794
16xxxx

หัวขอพิเศษทางเภสัชเคมีหรือผลิตภัณฑธรรมชาติ
Special Topic in Pharmaceutical Chemistry and Natural
Products
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar I
วิชาเลือก
Elective Course
รวม

หนาที่ 14

หนวยกิต
3(1-4-4)

1(0-3-1)
12 หนวยกิต
15 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
162795
162798

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

หนวยกิต
1(0-3-1)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
162799

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

หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
160703 ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
ทฤษฎีและการประยุกตวิธกี ารทางสถิตสิ ําหรับเก็บ วิเคราะห และประเมินผลขอมูลการ
วิจัยทางเภสัชศาสตร: การพรรณนาขอมูล การประมาณคา สมมติฐานสําหรับทดสอบตัวอยางกลุมเดียว
สองกลุม หรือมากกวาสองกลุม สหสัมพันธ พหุถดถอย และการวิเคราะหขอมูลเชิงจําแนก ทั้งสถิติพารา
เมตริกและนอนพาราเมตริก
Theory and application of statistical methods of data collection, analysis and
evaluation for the research in Pharmaceutical Sciences: descriptive and exploring data;
estimation and hypothesis testing for one, two and more than two samples; correlation and
regression; and analysis of count data. Parametric and non-parametric approaches will be
covered
160704 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health Sciences
แนวทางในการดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ไดแก การกําหนดหัวขอวิจัย การ
คนหาขอมูล การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การออกแบบและวางแผนงานวิจัย การคํานวณ และทักษะ

หนาที่ 15

พื้นฐานของการปฏิบัติการทดลอง ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การนําเสนอและตีพิมพผลงานวิจัย
สิทธิของสัตวทดลองและขอพิจารณาทางจรรยาบรรณ
Approaches in conducting research in health 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
162701 เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 1
3(2-3-5)
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research I
ทฤษฏีและเทคนิคการใชครือ่ งมือตางๆ ที่จําเปนในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร เชน เครื่องมือ
ทางโครมาโตกราฟฟ เครื่องมือทางสเปกโตรสโคปบางชนิด และเครือ่ งมือวิเคราะหเชิงความรอน
Theory and practical techniques on essential instruments using in Pharmaceutical
Sciences research such as chromatographic, spectroscopic and thermal analysis instruments
162702 เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 2
3(2-3-5)
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research II
ทฤษฎีและการประยุกตใชเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะหที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการแยกสาร การตรวจคุณลักษณะเฉพาะของสาร และการหาปริมาณยาและ
สารประกอบอินทรีย
Theory and application of modern instrumentation and analytical technique used
to increase an effectiveness of isolation, characterization, and quantification of drugs and organic
compounds
162703 การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรีย
3(2-3-5)
Structure Elucidation of Organic Compounds
การหาลักษณะหมูฟงกชัน การพิสูจนเอกลักษณ และหาสูตรโครงสรางของสารประกอบ
อินทรีย โดยการใชเทคนิคทางสเปกโตสโคปและเทคนิคอื่นๆ
Characterization of functional groups, identification and structure elucidation of
organic compounds using spectroscopic and other techniques

หนาที่ 16

162704 หัวขอพิเศษทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(1-4-4)
Special Topic in Pharmaceutical Chemistry and Natural Products
การศึกษาคนควาดวยตนเองถึงกระบวนการวิจัยทางเภสัชเคมีและ/หรือผลิตภัณฑ
ธรรมชาติในหัวขอที่สนใจโดยมีการคนควา การวิเคราะหปญหา ประมวลผล แนวทางการแกไขปญหา และ
ขอเสนอแนะ รวมทั้งมีการนําเสนอผลงาน
The independent study on the selected topic of pharmaceutical chemistry and/or
natural product research including literature review, data analysis, conclusion, problems solving,
and presentation of the study
162705 การวิจัยและพัฒนายา
3(3-0-6)
Drug Research and Development
กระบวนการวิจัยและพัฒนายา ครอบคลุมขั้นตอนการหายาใหม การพัฒนาสารที่มี
ศักยภาพที่เปนยา การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพทั้งในหลอดทดลองและสัตวทดลอง การศึกษาทางเภสัช
จลนศาสตร พิษวิทยา การศึกษาทางคลินกิ และ การขึน้ ทะเบียนยา
Drug and development process including drug discovery, lead optimization,
bioactivity evaluation, pharmacokinetic studies, toxicology, clinical studies and drug registration
162706 การคิดคนยาและการออกแบบยา
3(3-0-6)
Drug Discovery and Design
การออกแบบยาใหมหรือการพัฒนาสารที่พบวามีฤทธิ์อยูแลว กระบวนการใหมๆ ในการ
พัฒนายา เชน การออกแบบยาโดยอาศัยโครงสรางทางเคมีเปนหลัก การออกแบบโดยอาศัยความสัมพันธ
ในเชิงปริมาณระหวางคุณสมบัติทางเคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การออกแบบสารที่มีฤทธิ์ยับยัง้ การ
ทํางานของเอนไซมอยางมีเหตุผล การออกแบบสารทีเ่ ปนอนุพันธหรือเลียนแบบโครงสรางของโปรตีน
The design of new drugs or analogs of known biological active compounds, modern
drug development processes such as structure-aided drug design, quantitative structure-activity
relationships (QSAR) based design, approaches to the rational design of enzyme inhibitors,
analog design, and peptidomimetic for drug design
162707 หลักการทางเคมียา
3(3-0-6)
Principle of Medicinal Chemistry
หลักการทั่วไปของการออกฤทธิใ์ นระดับโมเลกุลของยา โดยจะมุงเนนไปที่คุณสมบัติทาง
กายภาพของยา คุณสมบัตทิ างฟสิกสเคมีและชีวเคมี ความสัมพันธระหวางโครงสรางเคมีและฤทธิท์ าง
เภสัชวิทยา หลักการพื้นฐานในการเกิดการอันตรกิริยาระหวางยาและรีเซพเตอร และการเกิดเมตาบอลิ
สมของยา

หนาที่ 17

The general principles of drug action at the molecular level emphasizing on
physico-chemical and biochemical properties of drug substances, the relationships between
chemical structures and pharmacological activities, the molecular basis for drug-receptor
interactions, and drug metabolism
162708 กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย
3(3-0-6)
Reaction Mechanism of Organic Compounds
หลักการสมดุลทางเคมี รูปแบบการสลายตัวโดยกรดและดาง รวมทั้งลักษณะการเขาทํา
ปฏิกิริยาและจํานวนของโมเลกุลที่เขาทําปฏิกิริยาเคมี ชองทางการสลายตัวของสารประกอบอินทรีย
Concept of ionic equilibrium, type of catalysis by acid and base, including the
stoichiometry and molecularity of chemical reaction, routes of degradation of organic compounds
162709 การออกฤทธิข์ องยาทางเภสัชเคมี
3(3-0-6)
Drug Action in Pharmaceutical Chemistry
หลักการพื้นฐานของโปรตีนซึ่งเปนเปาหมายของยา เชน รีเซพเตอรและเอนไซม โครงสราง
และหนาที่ของโปรตีนที่เกี่ยวของเคมียา การออกฤทธิ์ของยาในระดับชีวโมเลกุล โดยมุงเนนที่การจับ
ระหวางยากับโปรตีนเปาหมาย กระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อ รีเซพเตอรถูกกระตุน บทบาท
ความสําคัญของโปรตีนดังกลาวในรางกาย ความรูแนวใหมทางเภสัชวิทยาทีเ่ กี่ยวของกับเปาหมายของยา
Fundamental principles of proteins as drug targets, such as receptors and
enzymes, their structures and function related to medicinal chemistry, molecular mechanism of
drugs focusing on ligand-protein interactions, intracellular signaling pathways upon the activation
of receptors and the role of these receptors/enzymes in pathophysiology, modern
pharmacological concepts related to drug target
162710 อินทรียเภสัชเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Organic Pharmaceutical Chemistry
กลไกปฏิกิริยาเคมี และการประยุกตใชในการเปลีย่ นแปลงโครงสรางในโมเลกุลของยา
โดยเนนปฏิกิริยาที่นํามาใชในการสังเคราะหยา
Reaction mechanism and application of molecular structure modification of drugs
emphasizing on the reaction mechanism for drug synthesis

หนาที่ 18

162711 เภสัชวิเคราะหในตัวอยางชีวภาพ
3(3-0-6)
Pharmaceutical Analysis in Biological Samples
เทคนิคในการแยกสกัด พิสูจนเอกลักษณ และหาปริมาณยาหรือสารประกอบที่มีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา รวมทั้งเมตาบอไลตของยาจากตัวอยางชีวภาพ เชน เลือด, ปสสาวะ, และน้ําลาย เปนตน
Techniques for separation, identification and determination of drugs or biologically
active compounds and their metabolites from biological samples, e.g. blood, urine, and saliva
162712 สารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากธรรมชาติ
3(3-0-6)
Bioactive Compounds from Natural Origin
แหลงที่มา การสกัดแยก การหาคุณสมบัติ การพิสูจนเอกลักษณ การชีวสังเคราะห และ
ฤทธิข์ องสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากธรรมชาติ
Occurrence, isolation, characterization, identification, biosynthesis and activity
profile of biologically active compounds from natural origin
162713 การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
3(2-3-5)
Quality Control for Herbal Medicines
แนวคิดและวิธีการในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร หลักการพื้นฐานในการเก็บตัวอยางและ
การวิเคราะหสมุนไพร การศึกษาทางจุลภาพและมหภาพ การตรวจหาสิ่งปนปลอม ปริมาณเถา คาคงที่สิ่ง
สกัด ปริมาณน้ํา และน้ํามันหอมระเหย เทคนิคการวิเคราะหสมุนไพรเชิงปริมาณ การทดสอบสารปนเปอน
ในสมุนไพร
Concept and methodologies of quality control for herbal medicines, general
principles for the analysis of plant materials including the sampling handling procedures,
macroscopic and microscopic examination, determination of foreign matter, ash, extractable
matter, water and volatile matter, analytical techniques for quantitative analysis of the compound
of interest in herbal medicines, test methods for the determination of contaminants
162714 สมุนไพรไทย
3(3-0-6)
Thai Medicinal Plants
สมุนไพรไทยในแงของแหลงที่พบ ลักษณะเฉพาะตัว การใชทางพื้นบาน องคประกอบทาง
เคมี และฤทธิท์ างเภสัชวิทยา รวมทั้งศึกษาแนวคิดดานพฤกษศาสตรพื้นบานกับสมุนไพรไทย
Thai medicinal plants including their habitats, characterization, traditional uses,
chemical constituents, and pharmacological activities. The concept of ethnobotany and traditional
Thai medicines are also discussed
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162715 การแพทยพหุลักษณ
3(3-0-6)
Medical Pluralistic
การดูแลสุขภาพแบบองครวม และการประมวลการแพทยทางเลือกตางๆ เชน การนวด,
สุคนธบําบัด การฝงเข็ม การทําสมาธิ ไบโอฟดแบค เขาในแผนการรักษา การใหคําแนะนํา ขอบงใช ขอ
หามใชและอาการไมพึงประสงค
Holistic health care and incorporation of alternative medicines such as massage,
aromatherapy, acupuncture, meditation, biofeedback into patient health care plan, counseling on
indications, contraindications and adverse effects
162716 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ
3(2-3-5)
Plant Tissue Culture Technology
หลักการและการประยุกตใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนําเนื้อเยื่อหรือเซลล
เพาะเลี้ยงของพืชสมุนไพร มาสกัดแยก และทําใหสารสําคัญบริสุทธิ์
Principle and application of plant tissue culture techniques, isolation and purification
of major components from medicinal plant tissue or tissue cultures
162717 ชีวโมเลกุลของพืช
3(2-3-5)
Plant Molecular Biology
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรมของพืช
ยีนของพืชและ
ผลิตผลที่ไดจากยีน เนนในเรื่องชีววิทยาระดับโมเลกุล ชีววิทยาระดับเซลล สารพันธุกรรม และชีวเคมีของ
พืช เทคนิคทีจ่ ําเปนสําหรับการวิจัยทางดานชีวโมเลกุลของพืช
Basic knowledge of the structures and functions of plant genomes, plant genes and
gene products emphasized on molecular biology, cell biology, genetics, biochemistry of plant,
techniques commonly used in plant molecular biology research
162718 เทคโนโลยีชวี ภาพเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Pharmaceutical Biotechnology
หลักการและการประยุกตใชชวี โมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการผลิตชีววัตถุและ
เภสัชภัณฑ และเนนการคนพบ การออกแบบ การผลิต และการพัฒนายาที่ผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพ
Principle and applications of molecular biology and biotechnology for the production
of biological and pharmaceutical products emphasized on how biotechnology drugs are
discovered, designed, produced and developed
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162790 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
6 หนวยกิต
Thesis I, Type A1
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่สนใจโดยละเอียด เตรียมโครงรางวิจัยฉบับราง
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
162791 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
6 หนวยกิต
Thesis II, Type A1
โครงรางงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยมีการระบุองคประกอบของการวิจัยโดยละเอียด ทําการ
วิจัยเบื้องตน พรอมทั้งจัดทํารายงานความกาวหนา
A complete research proposal comprising details of research components,
conducting preliminary research study, and preparing a progress report
162792 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
12 หนวยกิต
Thesis III, Type A1
ออกแบบและดําเนินการทดลอง เก็บและวิเคราะหขอมูลการวิจัย พรอมทั้งจัดทํารายงาน
ความกาวหนา
Designing and conducting experiments, collecting and analyzing data, and
preparing a progress report
162793 วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
12 หนวยกิต
Thesis IV, Type A1
จัดทําวิทยานิพนธ ผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
โดยใชภาษาอังกฤษแกบัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and submitting the complete thesis in English language to
graduate school
162794 สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
การนําเสนอ การทบทวนวรรณกรรมในหัวขอที่นิสิตสนใจ ทางวิชาการทั้งวิธีนําเสนอตอที่
ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
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The oral and written presentations of litevature reciew in topic of interest
162795 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 และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
โดยใชภาษาอังกฤษแกบัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and submitting the complete thesis in English language to
graduate school
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย (รายละเอียด
ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอนอยูในภาคผนวก ง)
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
1

2

3

4

5

ชื่อ – สกุล
น.ส.กรกนก อิงคนินันท

นายพัฒนา ศรีพลากิจ

น.ส.นันทกา โกรานา

นายนิสิต พิศุทธานันท

เลขประจําตัว
ประชาชน
x xxxx xxxxx xx x

x xxxx xxxxx xx x

x xxxx xxxxx xx x

x xxxx xxxxx xx x

นายเรืองวิทย กิจบรรณเดช x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย
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คุณวุฒิ/สาขาวิชา
PhD (Pharmacognosy)
University of Leiden, The
Netherlands
ภ.ม. (เภสัชเวท)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
PhD (Medicinal
Chemistry)
Virginia Commonwealth
University, USA
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.ด. (เภสัชศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภ.ม. (เภสัชเวท)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
PhD (Pharmacochemistry)
Vrije University
Amsterdam, The
Netherlands
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2543

2537
2533
2546
2540
2538
2546

2537
2532
2548
2538
2536
2547

2539
2536

ลําดับที่
6

ชื่อ – สกุล
นางสุทธาทิพย มากมี

เลขประจําตัว
ประชาชน
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ด. (เภสัชศาสตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2551
2541
2538

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่
1

2

3

4

ชื่อ – สกุล
น.ส.กรกนก อิงคนินันท

นายพัฒนา ศรีพลากิจ

น.ส.นันทกา โกรานา

นายนิสิต พิศุทธานันท

เลขประจําตัว
ประชาชน
x xxxx xxxxx xx x

x xxxx xxxxx xx x

x xxxx xxxxx xx x

x xxxx xxxxx xx x
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ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
PhD (Pharmacognosy)
University of Leiden,
The Netherlands
ภ.ม. (เภสัชเวท)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
PhD (Medicinal
Chemistry)
Virginia Commonwealth
University, USA
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.ด. (เภสัชศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภ.ม. (เภสัชเวท)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2543

2537
2533
2546
2540
2538
2546

2537
2532
2548
2538
2536

ลําดับที่
5

6

ชื่อ – สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน
นายเรืองวิทย กิจบรรณเดช x xxxx xxxxx xx x

นางสุทธาทิพย มากมี

x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
PhD (Pharmacochemistry)
Vrije University Amsterdam,
The Netherlands
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.ด. (เภสัชศาสตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2547

2539
2536
2551
2541
2538

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-สกุล
ลําดับ
ที่
เภสัชกรชํานาญ ภัตรพานิชย
1
เภสัชกรหญิงกําไร กฤตศิลป
2

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
-

คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่
สําเร็จการศึกษา
Ph.D.
เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย(ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรมีขอกําหนดใหนิสิตเรียนวิชาวิทยานิพนธ วิจยั ในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับเภสัชเคมี
และผลิตภัณฑธรรมชาติ โดยการวิจัยมีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่ม สรางสรรค เกิดองคความรูใหม และ/
หรือ การสรางนวัตกรรมทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ ในระดับสากล
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 มีความรับผิดชอบในการดําเนินวิทยานิพนธใหเปนไปตามแผนที่วางไว
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5.2.2 บูรณาการความรูที่ไดเรียนมา เพื่อนําไปใชในการทําวิทยานิพนธ
5.2.3 สามารถประยุกตใชองคความรูในการแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ
5.2.4 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
5.2.5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน รวบรวม ประมวลผลและนําเสนอผลงาน
ผลงานวิจัย
5.3 ชวงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ ก1
วิชา
162790
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
162791
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
162792
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
162793
วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
5.3.2 แผน ก แบบ ก2
วิชา
162798
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
162799
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2

ชั้นป
1
1
2
2

ภาคการศึกษา
1
2
1
2

ชั้นป

ภาคการศึกษา

2
2

1
2

5.4 จํานวนหนวยกิต
5.4.1 แผน ก แบบ ก1 จํานวน 36 หนวยกิต
5.4.2 แผน ก แบบ ก2 จํานวน 16 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นิสิตมีกระบวนการเตรียมการทําวิทยานิพนธดังนี้
5.5.1 นิสิตหาหัวของานวิจยั ที่สนใจ แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยมีประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา (อาจารยที่ปรึกษา) และคณะกรรมการ (อาจารยที่ปรึกษารวม) 1-2 ทาน
5.5.2 นิสิตเขียนโครงรางงานวิจัยภายใตการแนะนําจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.5.3 นิสิตนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ ผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม และไดรับอนุมัติการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
5.5.4 นิสิตเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
5.5.5 นิสิตดําเนินการตามแผนในโครงรางวิทยานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล

หนาที่ 26

5.6.1 นิสิตดําเนินการเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หลังจากไดรับอนุมัติทําวิจยั
ไมนอยกวา 90 วัน และจะตองดําเนินการขอสอบวิทยานิพนธ กอนวันสอบไมนอยกวา 30 วัน
5.6.2 งานวิจัยตองผานการประเมินจากคณะกรรมพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
5.6.3 นิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธที่ยังมิไดสอบปองกันวิทยานิพนธ นิสิตตองจัดทํารายงาน
ความกาวหนาวิทยานิพนธ (Progress Report) เปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งนําเสนอรายงานความกาวหนา
ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา ตามกําหนดการของคณะเภสัชศาสตร
5.6.4 ผูรับผิดชอบหลักสูตรนําผลการประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธ (Progress Report) ผาน
คณะกรรมการประจําคณะ
5.6.5 จะตองรายงานผลการสอบวิทยานิพนธใหกับบัณฑิตวิทยาลัยทราบ หลังวันสอบภายใน 2
สัปดาห
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีใจใฝรู และสามารถคนหาความรูดวยตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
กิจกรรม ประชุมกลุมวิจัย (Group meeting) หรือ
แลกเปลีย่ นความรูจากการอานวารสารทาง
วิชาการ (Journal club)
2. มีจิตอาสา และทํางานเปนทีม
กิจกรรมการอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
โดยนิสิตรุนพี่สอนนิสิตรุนนอง, การทําความ
สะอาดหองปฏิบัติการรวมกัน (Big cleaninig day)
3 มีคุณธรรมพื้นฐาน 8ประการ
ปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในการเรียน
การสอน
4. ความสามารถในการอานบทความภาษาอังกฤษ การสัมมนา ทบทวนและประเมินวรรณกรรมที่เปน
เชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู
2.1.1.1 มีวินัย และความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
2.1.1.2 มีความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและสังคม
2.1.1.3 เคารพกฎ ระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม รวมทั้งเคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
2.1.1.4 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณที่ซับซอนเชิงวิชาการ/วิชาชีพ/
นักวิจัย
2.1.2 กลยุทธการสอน
2.1.2.1 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบและ
การใชอุปกรณสวนรวมรวมกัน โดยเนนการเขาเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย
2.1.2.2 มีความซื่อสัตยโดยไมทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานวิจัย อาจารยผูสอนสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.3 เนนใหนิสิตตองอางอิงแหลงอางอิงทุกครั้งที่นําผลงานหรือขอมูลของผูอื่นมาใชในการทํา
รายงานหรืองานวิจัยของตน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผล
2.1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน
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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 มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีทสี่ าํ คัญในเนื้อหาสาขาวิชาอยางลึกซึ่ง
2.2.1.2 มีความรูเชิงลึกในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2.2.1.3 สามารถติดตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงขององคความรูในสาขาวิชาและที่เกีย่ วของ
2.2.2 กลยุทธการสอน
ใชการสอนที่ใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองโดยใชหลากหลายรูปแบบ เนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัตใิ นสถานการณจริง
• การเรียนรูแบบมีสวนรวม
• การใชปญหาเปนพื้นฐาน
• เรียนรูจากสถานการณจริง
• การบรรยาย
• การบรรยายรวมกับอภิปราย
• การคนควา วิเคราะหและทํากรณีศึกษา
• การนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรว มกันของกลุม
• การเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
• การทําวิทยานิพนธ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัตขิ องนิสิต ครอบคลุม การเรียนในหองเรียนและการ
เรียนดวยตนเอง
• การสอบ
• ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
• ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
• ประเมินจากการนําเสนอในชั้นเรียน
• ประเมินจากวิทยานิพนธ
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู
2.3.1.1 สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห
ประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางมีระบบ และสามารถแกไขปญหาดานวิชาการในสาขาวิชาได
2.3.1.2 สามารถวางแผน พัฒนาแนวคิด และดําเนินการวิจัยไดดวยตนเองอยางสรางสรรค
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2.3.1.3 สามารถวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลทางวิชาการขั้นสูงได
2.3.2 กลยุทธการสอน
ใหผูเรียนสามารถแกไขปญหาดานวิชาการในสาขาวิชา สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยไดดวย
ตนเอง และสามารถวิเคราะห สังเคราะหขอมูลทางวิชาการขั้นสูง เชน
• การอภิปราย
• การฝกปฏิบตั ิ
• การจัดทําวิทยานิพนธ
• การสัมมนา
2.3.3 กลยุทธการประเมินผล
2.3.3.1 การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหา
2.3.3.2 การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การวิเคราะหวิจารณ
เชน การสัมมนา รายงานการวิเคราะห
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู
2.4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 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 วิทยานิพนธ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผล
ประเมินจากการแสดงออก ความตระหนักในสถานการณการเรียนรู และผลงาน
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 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธการสอน
2.5.2.1 วิเคราะหสถานการณจําลองที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข
2.5.2.2 จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.3 กระตุนใหเกิดการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผล
2.5.3.1 การประเมินผลงานตามกิจกรรม
2.5.3.2 การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย
2.5.3.3 การนําเสนอในชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
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รายวิชา
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160703
160704
162701
162703
162704
162794
162795
162702
162705
162706
162707
162708
162709
162710
162711
162712

ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 1
การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรีย
หัวขอพิเศษทางเภสัชเคมีหรือผลิตภัณฑธรรมชาติ
สัมมนา 1
สัมมนา 2
เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 2
การวิจัยและพัฒนายา
การคิดคนยาและการออกแบบยา
หลักการทางเคมียา
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย
การออกฤทธิ์ของยาทางเภสัชเคมี
อินทรียเภสัชเคมีชั้นสูง
เภสัชวิเคราะหในตัวอยางชีวภาพ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม
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2. ดานความรู
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3. ดานทักษะทาง
ปญญา
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4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
4.1 4.2 4.3
 { {
 { {
 { {
 { {
  
 { {
 { {
{ { {
{ { {
{ { {
{ { {
{ { {
{ { {
{ { {
{ { {
{ { {

5. การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
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รายวิชา

หนาที่ 33

162713
162714
162715
162716
162717
162718
162790
162791
162792
162793
162798
162799

การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
สมุนไพรไทย
การแพทยพหุลักษณ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ชีวโมเลกุลของพืช
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
z รับผิดชอบหลัก

 รับผิดชอบรอง

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม
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4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
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5. การวิเคราะห
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา
โดยแบงการกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขัน้ อักษรลําดับขั้นที่
ไมมีคาลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นทีย่ งั ไมมีการประเมินผล
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)
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ นิสิตจะตองไดคาลําดับขั้นไม
ต่ํากวา C หรือ S มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแกรายวิชาที่ไมนับ
หนวยกิต/การสอบประมวลความรู/ สัมมนา/วิทยานิพนธ และ IS
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 ในดานรายวิชา แตละรายวิชาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาที่ถูก
กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
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 วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 และความรูที่ทันสมัยดาน
เภสัชศาสตร ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและสงเสริมใหเขารวมประชุม
สัมมนาและอบรม ดังนี้
2.1.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรมประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
2.1.2 สนับสนุนใหเขารวมอบรมประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
2.1.3 สนับสนุนใหเปนสมาชิกในหนวยวิจยั (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

หนาที่ 35

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะแต งตั้งคณะกรรมการประจําหลั กสูตร เป นผู กํากับ ดูแลให มีกิจกรรมต างๆ
รวมกับคณะฯ และ มหาวิทยาลัย รวมถึงการกํากับตารางเรียนตารางสอน การประเมินผลการศึกษา
และประเมินอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับวิชาชีพ
โดยจัดประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง นอกจากนี้มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร สัมมนาเสริม
ความเขมแข็งของหลักสูตร อยางนอยปละ 1 ครั้ง มีการกํากับติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และ
กํา กั บ การสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู ใ ชบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ผลลัพ ธ แ ละนํ า ข อเสนอแนะไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรอยางตอเนื่อง
1.2 อาจารย แ ละภาควิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
1.3 อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธควบคุมการจัดการเรียน
การสอนวิทยานิพนธและการประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูของการศึกษา
ระดับปริญญาโทของนิสิตที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑมาตรฐานสากลและ
เกณฑองคกรวิชาชีพ เชน สัดสวนคอมพิวเตอร
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีหองเรียนบรรยายประจําของนิสิตแตละชั้นปที่มีอุปกรณโสตฯประจําหองไดแก Computer และ
LCD Projector หองปฏิบัติการสําหรับปฏิบัติการตางๆ และหองเรียนสําหรับอภิปรายกลุมยอย
ตลอดจนอุปกรณประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก
เครื่องมือ
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Gas chromatography (GC)
UV spectrophotometer
Fluorospectrophotometer
Polarimeter
Automatic titrator
Carl Fischer Titrator
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จํานวน (เครือ่ ง/ชุด)
9
1
4
2
2
2
1

Rota evaporator
เครื่องตอกยาเม็ด
Thermogravimetric analysis (TGA)
Differential scanning calorimetry (DSC)
Fluidized-bed
Microplate spectrophotometer
Dissolution apparatus
Disintegration apparatus
Micrometer
Hardness tester
Friabilator
Coating machine
Spray dried
Extruder-spheronizer
pH meter
Stirrer
เครื่องมือ
Vortex
Brabender
Viscometer
Hot air oven
Autoclave
Incubator

4
5
1
1
1
2
2
4
10
10
2
1
1
1
5
30
จํานวน (เครือ่ ง/ชุด)
10
1
2
5
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. กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา โดยคํานึงถึง
คุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาที่ตองการ 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
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆแกนสิ ิต
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1. มีการจัดปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงใหนิสิตทราบถึงระเบียบและกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
บัณฑิตศึกษา
2. ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาที่ใหคําปรึกษานิสิตชั้นปที่ 1
3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดรับการแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย ทําหนาที่ใหคําปรึกษา
นิสิตภายใตการดูแล
5.2 การอุทธรณของนิสิต
คณะประกาศหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณทั้งที่บอรด website และในคูมือผูเรียน
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
นิสิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถไปประกอบอาชีพ เปนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร หรืออาจารย ใน
สาขาที่เกี่ยวของกับเภสัชเคมี และผลิตภัณฑธรรมชาติ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
7.1
7.2
7.3
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7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผนติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ
4 กอนเปดหลักสูตรครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5
และ 6 หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ 4
อยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู
จากผลประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่ผานมา
รอยละ 100 ของอาจารยใหม (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือการเตรียมพรอมในการทํา
บทบาทหนาที่อาจารยหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

หนาที่ 41

7.9 อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการ วิจัยหรือบริการวิชาการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
7.10 บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 50 ไดรับการพัฒนาตรงงานที่
รับผิดชอบไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทาย/บัณฑิตใหมตอ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จาก 5
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอความสามารถในการปฏิบัติงาน เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5
จาก 5
7.13 รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรมีการนําระบบ PDCA มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอน
7.14 มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง/ป
7.15 รอยละ 30 ของนิสิตสอบ exit exam ภาษาอังกฤษครั้งแรกผาน
7.16 รอยละ 60 ของนิสิตมีการนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ หรือ นานาชาติ ภายในเวลา
2 ปของการศึกษาในหลักสูตร
7.17 รอยละ 100 ของมหาบัณฑิตมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษเทียบเทา TOEIC ไมนอย
กวา 500

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 3

3
3

3
3

3
3

3
3
3

3

3

3

3
3
3

3
3
3

≥ 30

100
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เกณฑการประเมินเพื่อรับรองและเผยแพรหลักสูตร
1. ตัวบงชีท้ ี่ 1–12 เปนตัวบงชี้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด โดยตัวบงชี้ที่ 1-5 จะตองดําเนินการครบถวน ตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตอง
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปที่ 1 จึงถือวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดี หลักสูตรจะไดรับการับรองและเผยแพร
ผลการประเมินหลักสูตรตองอยูในระดับดีทุกป
2. ตัวบงชีท้ ี่ 13–17 เปนตัวบงชี้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ ซึ่งตองดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปการศึกษาที่ถูกประเมิน

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 สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ มีสาระในสวนของการปรับปรุงแกไข ดังตอไปนี้
1. การปรับปรุงรายวิชาในหมวดตางๆ ดังนี้
- มีการจัดทําโครงสรางแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 เพิ่มขึ้นจากเดิมมีเพียง แผน ก แบบ ก2
เพื่อรองรับใหสอดคลองกับแนวการจัดทําหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปรับเพิ่มจํานวนชัว่ โมงการศึกษาคนควาดวยตนเองในทุกรายวิชา ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- เปลี่ยนจากหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เปนหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual)
- บรรจุรายวิชาระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ และรายวิชาสัมมนา เปนรายวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต
- รายวิชาวิทยานิพนธ กระจายหนวยกิต และแยกรหัสวิชา
- เพิ่มหนวยกิตรายวิชา 160703 ชีวสถิตปิ ระยุกตสําหรับเภสัชศาสตร (Applied Biostatistics for
Pharmaceutical Sciences) จาก 2 หนวยกิต เปน 3 หนวยกิต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
- เพิ่มวิชาเลือก จาก 9 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 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
หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2550
แผน ก
แบบ ก2
25
5

โครงสรางหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก
แบบ ก1

แผน ก
แบบ ก2
24
3

11

9

9

12

17

37

36

12

5

5

36

36

3. ตารางเปรียบเทียบสาระในหลักสูตร พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
แผน ก แบบ ก1
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก1
162790 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
162791 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
162792 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
162793 วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
12
Thesis IV, Type A1
จั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ผ า นการสอบป อ งกั น
วิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแก
บัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and submitting
the complete thesis to graduate school
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สาระที่ปรับปรุง
หนวยกิต

หนวยกิต

หนวยกิต

หนวยกิต

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

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
แผน ก แบบ ก2
1. งานรายวิชา จํานวนไมนอยกวา

12

หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก2
1. งานรายวิชา จํานวนไมนอยกวา

1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน

5

หนวยกิต

1.1 วิชาพื้นฐาน

160700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 3(2-3)
Research Methodology for Health
Science
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการ
วิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนด
ปญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน
โครงรางและรายงานการวิจัย การประเมิน
งานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช จรรยาบรรณ
นักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
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
2(1-3)
Applied Biostatistics for
Pharmaceutical Sciences
ทฤษฎีและการประยุกตวิธีการทางสถิติ
สําหรับการวิเคราะห กรณีทางเภสัชศาสตร: สถิติ
พรรณนา สถิติอางอิง การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับคาเฉลีย่ การประมาณคา ตัวอยางกลุม
เดียว สองกลุม และมากกวาสองกลุม การ
วิเคราะหการถดถอยอยางงายและพหูคูณ การ
ทดสอบความสัมพันธและเทคนิคทางสถิตินอน
พาราเมตริก
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

สาระที่ปรับปรุง
24 หนวยกิต
3 หนวยกิต
ปรับการเขียน
หนวยกิต ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย ที่
กําหนดให และ
เปลี่ยนเปนรายวิชา
บังคับไมนับหนวย
กิต

160703 ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
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

หนาที่ 47

เพิ่มหนวยกิตจาก
2 หนวยกิตเปน 3
หนวยกิต และ ปรับ
การเขียน
หนวยกิต ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย ที่
กําหนดให

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
แผน ก แบบ ก2
1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 20

หนวยกิต

1.2.1 วิชาเอกบังคับ

หนวยกิต

11

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก2

162701 เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทาง 3(2-3)
เภสัชศาสตร 1
Instrumental Techniques in
Pharmaceutical Science Research I
ทฤษฏีและเทคนิคการใชครื่องมือตางๆ ที่
จําเปนในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร เชน เครื่องมือ
ทางโครมาโตกราฟฟ เครื่องมือทางสเปกโตรสโคป
บางชนิด และเครื่องมือวิเคราะหเชิงความรอน
Theory and practical techniques on
essential instruments using in Pharmaceutical
sciences research such as chromatographic,
spectroscopic and thermal analysis instruments
162703 การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรีย 3(2-3)
Structure Elucidation of Organic
Compounds
การหาลักษณะหมูฟงกชัน การพิสูจน
เอกลักษณ และหาสูตรโครงสรางของสารประกอบ
อินทรีย โดยการใชเทคนิคทางสเปกโตสโคปและ
เทคนิคอื่นๆ
Characterization of functional groups,
identification and structure elucidation of
organic compounds using spectroscopic and
other techniques
162704 หัวขอพิเศษทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ 3(1-4)
ธรรมชาติ
Special Topic in Pharmaceutical
Chemistry and Natural Products
การศึกษาคนควาดวยตนเองถึง
กระบวนการวิจัยทางเภสัชเคมีและ/หรือผลิตภัณฑ
ธรรมชาติในหัวขอที่สนใจโดยมีการคนควา การ
วิเคราะหปญหา ประมวลผล แนวทางการแกไข
ปญหา และขอเสนอแนะ รวมทั้งมีการนําเสนอ
ผลงาน
The independent study on the selected
topic of pharmaceutical chemistry and/or
natural product research including literature
review, data analysis, conclusion, problems
solving, and presentation of the study

1.2 วิชาบังคับ

สาระที่ปรับปรุง

9 หนวยกิต

162701 เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทาง 3(2-3-5)
เภสัชศาสตร 1
Instrumental Techniques in
Pharmaceutical Science Research I
ทฤษฏีและเทคนิคการใชครื่องมือตางๆ ที่
จําเปนในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร เชน เครื่องมือ
ทางโครมาโตกราฟฟ เครื่องมือทางสเปกโตรสโคป
บางชนิด และเครื่องมือวิเคราะหเชิงความรอน
Theory and practical techniques on
essential instruments using in Pharmaceutical
sciences research such as chromatographic,
spectroscopic and thermal analysis instruments
162703 การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรีย 3(2-3-5)
Structure Elucidation of Organic
Compounds
การหาลักษณะหมูฟงกชัน การพิสูจน
เอกลักษณ และหาสูตรโครงสรางของสารประกอบ
อินทรีย โดยการใชเทคนิคทางสเปกโตสโคปและ
เทคนิคอื่นๆ
Characterization of functional groups,
identification and structure elucidation of
organic compounds using spectroscopic and
other techniques
162704 หัวขอพิเศษทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
3(1-4-4)
ธรรมชาติ
Special Topic in Pharmaceutical
Chemistry and Natural Products
การศึกษาคนควาดวยตนเองถึง
กระบวนการวิจัยทางเภสัชเคมีและ/หรือผลิตภัณฑ
ธรรมชาติในหัวขอที่สนใจโดยมีการคนควา การ
วิเคราะหปญหา ประมวลผล แนวทางการแกไข
ปญหา และขอเสนอแนะ รวมทั้งมีการนําเสนอ
ผลงาน
The independent study on the selected
topic of pharmaceutical chemistry and/or
natural product research including literature
review, data analysis, conclusion, problems
solving, and presentation of the study

หนาที่ 48

ปรับการเขียน
หนวยกิต ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย ที่
กําหนดให

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
162794 สัมมนา 1
Seminar I
การนําเสนอ การทบทวนวรรณกรรมใน
หัวขอที่นิสิตสนใจ ทางวิชาการทั้งวิธีนําเสนอตอที่
ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
The oral and written presentations of
litevature reciew in topic of interest
162795 สัมมนา 2
Seminar II
การนําเสนอ ทางวิชาการทั้งวิธีนําเสนอตอ
ที่ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
ครอบคลุมเนื้อหาที่นิสิตสนใจในดานความกาวหนา
และการพัฒนางานวิจัย
The oral and written presentations in
research progress and developments of special
topic of interest
1.2.2 วิชาเอกเลือก จํานวนไมนอยกวา
9
162702 เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทาง
เภสัชศาสตร 2
Instrumental Techniques in
Pharmaceutical Science Research II
ทฤษฎีและการประยุกตใชเครื่องมือและ
เทคนิคการวิเคราะหที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการแยกสาร การตรวจ
คุณลักษณะเฉพาะของสาร และการหาปริมาณยา
และสารประกอบอินทรีย
Theory and application of modern
instrumentation and analytical technique used
to increase an effectiveness of isolation,
characterization, and quantification of drugs
and organic compounds

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1(0-3)

1(0-3)

หนวยกิต
3(2-3)

1.2.2 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
162702 เทคนิคการใชเครื่องมือ
3(2-3-5)
สําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 2
Instrumental Techniques in
Pharmaceutical Science Research II
ทฤษฎีและการประยุกตใชเครื่องมือและ
เทคนิคการวิเคราะหที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการแยกสาร การตรวจ
คุณลักษณะเฉพาะของสาร และการหาปริมาณยา
และสารประกอบอินทรีย
Theory and application of modern
instrumentation and analytical technique used
to increase an effectiveness of isolation,
characterization, and quantification of drugs
and organic compounds

หนาที่ 49

สาระที่ปรับปรุง
ปรับการเขียน
หนวยกิต ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย ที่
กําหนดให และ
เปลี่ยนเปน
รายวิชาบังคับไม
นับหนวยกิต

เพิ่มหนวยกิต
วิชาเลือก จาก 9
หนวยกิต เปน 12
หนวยกิต และ
ปรับการเขียน
หนวยกิต ทั้งหมด
เปนไปตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย ที่
กําหนดให

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
162705 การวิจัยและพัฒนายา
Drug Research and Development
กระบวนการวิจัยและพัฒนายา ครอบคลุม
ขั้นตอนการหายาใหม การพัฒนาสารที่มีศักยภาพที่
เปนยา การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพทั้งในหลอด
ทดลองและสัตวทดลอง การศึกษาทางเภสัช
จลนศาสตร พิษวิทยา การศึกษาทางคลินิก และ
การขึ้นทะเบียนยา
Drug and development process
including drug discovery, lead optimization,
bioactivity evaluation, pharmacokinetic studies,
toxicology, clinical studies and drug registration
162706 การคิดคนยาและการออกแบบยา
Drug Discovery and Design
การออกแบบยาใหมหรือการพัฒนาสารที่
พบวามีฤทธิ์อยูแลว กระบวนการใหมๆ ในการ
พัฒนายา เชน การออกแบบยาโดยอาศัยโครงสราง
ทางเคมีเปนหลัก การออกแบบโดยอาศัย
ความสัมพันธในเชิงปริมาณระหวางคุณสมบัติทาง
เคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การออกแบบสารที่มี
ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมอยางมีเหตุผล
การออกแบบสารที่เปนอนุพันธหรือเลียนแบบ
โครงสรางของโปรตีน
The design of new drugs or analogs of
known biological active compounds, modern
drug development processes such as structureaided drug design, quantitative structure-activity
relationships (QSAR) based design,
approaches to the rational design of enzyme
inhibitors, analog design, and peptidomimetic
for drug design

3(3-0)

3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
162705 การวิจัยและพัฒนายา
Drug Research and Development
กระบวนการวิจัยและพัฒนายา ครอบคลุม
ขั้นตอนการหายาใหม การพัฒนาสารที่มีศักยภาพที่
เปนยา การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพทั้งในหลอด
ทดลองและสัตวทดลอง การศึกษาทางเภสัช
จลนศาสตร พิษวิทยา การศึกษาทางคลินิก และ
การขึ้นทะเบียนยา
Drug and development process
including drug discovery, lead optimization,
bioactivity evaluation, pharmacokinetic studies,
toxicology, clinical studies and drug registration
162706 การคิดคนยาและการออกแบบยา
Drug Discovery and Design
การออกแบบยาใหมหรือการพัฒนาสารที่
พบวามีฤทธิ์อยูแลว กระบวนการใหมๆ ในการ
พัฒนายา เชน การออกแบบยาโดยอาศัยโครงสราง
ทางเคมีเปนหลัก การออกแบบโดยอาศัย
ความสัมพันธในเชิงปริมาณระหวางคุณสมบัติทาง
เคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การออกแบบสารที่มี
ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมอยางมีเหตุผล
การออกแบบสารที่เปนอนุพันธหรือเลียนแบบ
โครงสรางของโปรตีน
The design of new drugs or analogs of
known biological active compounds, modern
drug development processes such as structureaided drug design, quantitative structure-activity
relationships (QSAR) based design,
approaches to the rational design of enzyme
inhibitors, analog design, and peptidomimetic
for drug design

หนาที่ 50

3(3-0-6)

3(3-0-6)

สาระที่ปรับปรุง
ปรับการเขียน
หนวยกิต ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย ที่
กําหนดให

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
162707 หลักการทางเคมียา
3(3-0)
Principle of Medicinal Chemistry
หลักการทั่วไปของการออกฤทธิ์ในระดับ
โมเลกุลของยา โดยจะมุงเนนไปที่คุณสมบัติทาง
กายภาพของยา คุณสมบัติทางฟสิกสเคมีและ
ชีวเคมี ความสัมพันธระหวางโครงสรางเคมีและฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา หลักการพื้นฐานในการเกิดการ
อันตรกิริยาระหวางยาและรีเซพเตอร และการเกิด
เมตาบอลิสมของยา
The general principles of drug action at
the molecular level emphasizing on physicochemical and biochemical properties of drug
substances, the relationships between chemical
structures and pharmacological activities, the
molecular basis for drug-receptor interactions,
and drug metabolism
162708 กลไกการเกิดปฏิกริ ิยาเคมีของ
3(3-0)
สารประกอบอินทรีย
Reaction Mechanism of Organic
Compounds
หลักการสมดุลทางเคมี รูปแบบการ
สลายตัวโดยกรดและดาง รวมทั้งลักษณะการเขาทํา
ปฏิกิริยาและจํานวนของโมเลกุลที่เขาทําปฏิกิริยา
เคมี ชองทางการสลายตัวของสารประกอบอินทรีย
Concept of ionic equilibrium, type of
catalysis by acid and base, including the
stoichiometry and molecularity of chemical
reaction, routes of degradation of organic
compounds

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
162707 หลักการทางเคมียา
3(3-0-6)
Principle of Medicinal Chemistry
หลักการทั่วไปของการออกฤทธิ์ในระดับ
โมเลกุลของยา โดยจะมุงเนนไปที่คุณสมบัติทาง
กายภาพของยา คุณสมบัติทางฟสิกสเคมีและ
ชีวเคมี ความสัมพันธระหวางโครงสรางเคมีและฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา หลักการพื้นฐานในการเกิดการ
อันตรกิริยาระหวางยาและรีเซพเตอร และการเกิด
เมตาบอลิสมของยา
The general principles of drug action at
the molecular level emphasizing on physicochemical and biochemical properties of drug
substances, the relationships between chemical
structures and pharmacological activities, the
molecular basis for drug-receptor interactions,
and drug metabolism
162708 กลไกการเกิดปฏิกริ ิยาเคมีของ
3(3-0-6)
สารประกอบอินทรีย
Reaction Mechanism of Organic
Compounds
หลักการสมดุลทางเคมี รูปแบบการ
สลายตัวโดยกรดและดาง รวมทั้งลักษณะการเขาทํา
ปฏิกิริยาและจํานวนของโมเลกุลที่เขาทําปฏิกิริยา
เคมี ชองทางการสลายตัวของสารประกอบอินทรีย
Concept of ionic equilibrium, type of
catalysis by acid and base, including the
stoichiometry and molecularity of chemical
reaction, routes of degradation of organic
compounds
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สาระที่ปรับปรุง
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หนวยกิต ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย ที่
กําหนดให

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
162709 การออกฤทธิ์ของยาทางเภสัชเคมี
3(3-0)
Drug Action in Pharmaceutical
Chemistry
หลักการพื้นฐานของโปรตีนซึ่งเปน
เปาหมายของยา เชน รีเซพเตอรและเอนไซม
โครงสรางและหนาที่ของโปรตีนที่เกี่ยวของเคมียา
การออกฤทธิ์ของยาในระดับชีวโมเลกุล โดยมุงเนน
ที่การจับระหวางยากับโปรตีนเปาหมาย
กระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อ รีเซพเตอรถูก
กระตุน บทบาทความสําคัญของโปรตีนดังกลาวใน
รางกาย ความรูแนวใหมทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของ
กับเปาหมายของยา
Fundamental principles of proteins as
drug targets, such as receptors and enzymes,
their structures and function related to
medicinal chemistry, molecular mechanism of
drugs focusing on ligand-protein interactions,
intracellular signaling pathways upon the
activation of receptors and the role of these
receptors/enzymes in pathophysiology, modern
pharmacological concepts related to drug target
162710 อินทรียเภสัชเคมีขั้นสูง
3(3-0)
Advanced Organic Pharmaceutical
Chemistry
กลไกปฏิกิริยาเคมี และการประยุกตใชใน
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางในโมเลกุลของยา โดย
เนนปฏิกิริยาที่นํามาใชในการสังเคราะหยา
Reaction mechanism and application
of molecular structure modification of drugs
emphasizing on the reaction mechanism for
drug synthesis
162711 เภสัชวิเคราะหในตัวอยางชีวภาพ
3(3–0)
Pharmaceutical Analysis in Biological
Samples
เทคนิคในการแยกสกัด พิสูจนเอกลักษณ
และหาปริมาณยาหรือสารประกอบที่มีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา รวมทั้งเมตาบอไลตของยาจากตัวอยาง
ชีวภาพ เชน เลือด, ปสสาวะ, และน้ําลาย เปนตน
Techniques for separation,
identification and determination of drugs or
biologically active compounds and their
metabolites from biological samples, e.g. blood,
urine, and saliva

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
162709 การออกฤทธิ์ของยาทางเภสัชเคมี
3(3-0-6)
Drug Action in Pharmaceutical
Chemistry
หลักการพื้นฐานของโปรตีนซึ่งเปน
เปาหมายของยา เชน รีเซพเตอรและเอนไซม
โครงสรางและหนาที่ของโปรตีนที่เกี่ยวของเคมียา
การออกฤทธิ์ของยาในระดับชีวโมเลกุล โดยมุงเนน
ที่การจับระหวางยากับโปรตีนเปาหมาย
กระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อ รีเซพเตอรถูก
กระตุน บทบาทความสําคัญของโปรตีนดังกลาวใน
รางกาย ความรูแนวใหมทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของ
กับเปาหมายของยา
Fundamental principles of proteins as
drug targets, such as receptors and enzymes,
their structures and function related to
medicinal chemistry, molecular mechanism of
drugs focusing on ligand-protein interactions,
intracellular signaling pathways upon the
activation of receptors and the role of these
receptors/enzymes in pathophysiology, modern
pharmacological concepts related to drug target
162710 อินทรียเภสัชเคมีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Organic Pharmaceutical
Chemistry
กลไกปฏิกิริยาเคมี และการประยุกตใชใน
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางในโมเลกุลของยา โดย
เนนปฏิกิริยาที่นํามาใชในการสังเคราะหยา
Reaction mechanism and application
of molecular structure modification of drugs
emphasizing on the reaction mechanism for
drug synthesis
162711 เภสัชวิเคราะหในตัวอยางชีวภาพ
3(3-0-6)
Pharmaceutical Analysis in Biological
Samples
เทคนิคในการแยกสกัด พิสูจนเอกลักษณ
และหาปริมาณยาหรือสารประกอบที่มีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา รวมทั้งเมตาบอไลตของยาจากตัวอยาง
ชีวภาพ เชน เลือด, ปสสาวะ, และน้ําลาย เปนตน
Techniques for separation,
identification and determination of drugs or
biologically active compounds and their
metabolites from biological samples, e.g. blood,
urine, and saliva
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
162712 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ
3(3-0)
Bioactive Compounds from Natural
Origin
แหลงที่มา การสกัดแยก การหาคุณสมบัติ
การพิสูจนเอกลักษณ การชีวสังเคราะห และฤทธิ์
ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ
Occurrence, isolation, characterization,
identification, biosynthesis and activity profile of
biologically active compounds from natural
origin
162713 การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
3(2-3)
Quality Control for Herbal Medicines
แนวคิดและวิธีการในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
หลักการพื้นฐานในการเก็บตัวอยางและการ
วิเคราะหสมุนไพร การศึกษาทางจุลภาพและมห
ภาพ การตรวจหาสิ่งปนปลอม ปริมาณเถา คาคงที่
สิ่งสกัด ปริมาณน้ํา และน้ํามันหอมระเหย เทคนิค
การวิเคราะหสมุนไพรเชิงปริมาณ การทดสอบสาร
ปนเปอนในสมุนไพร
Concept and methodologies of quality
control for herbal medicines, general principles
for the analysis of plant materials including the
sampling handling procedures, macroscopic
and microscopic examination, determination of
foreign matter, ash, extractable matter, water
and volatile matter, analytical techniques for
quantitative analysis of the compound of
interest in herbal medicines, test methods for
the determination of contaminants
162714 สมุนไพรไทย
3(3-0)
Thai Medicinal Plants
สมุนไพรไทยในแงของแหลงที่พบ ลักษณะ
เฉพาะตัว การใชทางพื้นบาน องคประกอบทางเคมี
และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา รวมทั้งศึกษาแนวคิดดาน
พฤกษศาสตรพื้นบานกับสมุนไพรไทย
Thai medicinal plants including their
habitats, characterization, traditional uses,
chemical constituents, and pharmacological
activities. The concept of ethnobotany and
traditional Thai medicines are also discussed

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
162712 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ
3(3-0-6)
Bioactive Compounds from Natural
Origin
แหลงที่มา การสกัดแยก การหาคุณสมบัติ
การพิสูจนเอกลักษณ การชีวสังเคราะห และฤทธิ์
ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ
Occurrence, isolation, characterization,
identification, biosynthesis and activity profile of
biologically active compounds from natural
origin
162713 การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
3(2-3-5)
Quality Control for Herbal Medicines
แนวคิดและวิธีการในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
หลักการพื้นฐานในการเก็บตัวอยางและการ
วิเคราะหสมุนไพร การศึกษาทางจุลภาพและมห
ภาพ การตรวจหาสิ่งปนปลอม ปริมาณเถา คาคงที่
สิ่งสกัด ปริมาณน้ํา และน้ํามันหอมระเหย เทคนิค
การวิเคราะหสมุนไพรเชิงปริมาณ การทดสอบสาร
ปนเปอนในสมุนไพร
Concept and methodologies of quality
control for herbal medicines, general principles
for the analysis of plant materials including the
sampling handling procedures, macroscopic
and microscopic examination, determination of
foreign matter, ash, extractable matter, water
and volatile matter, analytical techniques for
quantitative analysis of the compound of
interest in herbal medicines, test methods for
the determination of contaminants
162714 สมุนไพรไทย
3(3-0-6)
Thai Medicinal Plants
สมุนไพรไทยในแงของแหลงที่พบ ลักษณะ
เฉพาะตัว การใชทางพื้นบาน องคประกอบทางเคมี
และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา รวมทั้งศึกษาแนวคิดดาน
พฤกษศาสตรพื้นบานกับสมุนไพรไทย
Thai medicinal plants including their
habitats, characterization, traditional uses,
chemical constituents, and pharmacological
activities. The concept of ethnobotany and
traditional Thai medicines are also discussed
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
162715 การแพทยพหุลักษณ
3(3-0)
Medical Pluralistic
การดูแลสุขภาพแบบองครวม และการ
ประมวลการแพทยทางเลือกตางๆ เชน การนวด, สุ
คนธบําบัด การฝงเข็ม การทําสมาธิ ไบโอฟดแบค
เขาในแผนการรักษา การใหคําแนะนํา ขอบงใช ขอ
หามใชและอาการไมพึงประสงค
Holistic health care and incorporation
of alternative medicines such as massage,
aromatherapy, acupuncture, meditation,
biofeedback into patient health care plan,
counseling on indications, contraindications and
adverse effects
162716 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3(2-3)
Plant Tissue Culture Technology
หลักการและการประยุกตใชเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนําเนื้อเยื่อหรือเซลล
เพาะเลี้ยงของพืชสมุนไพร มาสกัดแยก และทําให
สารสําคัญบริสุทธิ์
Principle and application of plant tissue
culture techniques, isolation and purification of
major components from medicinal plant tissue
or tissue cultures
162717 ชีวโมเลกุลของพืช
3(2-3)
Plant Molecular Biology
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางและ
หนาที่ของสารพันธุกรรมของพืช ยีนของพืชและ
ผลิตผลที่ไดจากยีน เนนในเรื่องชีววิทยาระดับ
โมเลกุล ชีววิทยาระดับเซลล สารพันธุกรรม และ
ชีวเคมีของพืช เทคนิคที่จําเปนสําหรับการวิจัย
ทางดานชีวโมเลกุลของพืช
Basic knowledge of the structures and
functions of plant genomes, plant genes and
gene products emphasized on molecular
biology, cell biology, genetics, biochemistry of
plant, techniques commonly used in plant
molecular biology research

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
162715 การแพทยพหุลักษณ
3(3-0-6)
Medical Pluralistic
การดูแลสุขภาพแบบองครวม และการ
ประมวลการแพทยทางเลือกตางๆ เชน การนวด, สุ
คนธบําบัด การฝงเข็ม การทําสมาธิ ไบโอฟดแบค
เขาในแผนการรักษา การใหคําแนะนํา ขอบงใช ขอ
หามใชและอาการไมพึงประสงค
Holistic health care and incorporation
of alternative medicines such as massage,
aromatherapy, acupuncture, meditation,
biofeedback into patient health care plan,
counseling on indications, contraindications and
adverse effects
162716 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3(2-3-5)
Plant Tissue Culture Technology
หลักการและการประยุกตใชเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนําเนื้อเยื่อหรือเซลล
เพาะเลี้ยงของพืชสมุนไพร มาสกัดแยก และทําให
สารสําคัญบริสุทธิ์
Principle and application of plant tissue
culture techniques, isolation and purification of
major components from medicinal plant tissue
or tissue cultures
162717 ชีวโมเลกุลของพืช
3(2-3-5)
Plant Molecular Biology
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางและ
หนาที่ของสารพันธุกรรมของพืช ยีนของพืชและ
ผลิตผลที่ไดจากยีน เนนในเรื่องชีววิทยาระดับ
โมเลกุล ชีววิทยาระดับเซลล สารพันธุกรรม และ
ชีวเคมีของพืช เทคนิคที่จําเปนสําหรับการวิจัย
ทางดานชีวโมเลกุลของพืช
Basic knowledge of the structures and
functions of plant genomes, plant genes and
gene products emphasized on molecular
biology, cell biology, genetics, biochemistry of
plant, techniques commonly used in plant
molecular biology research
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
162718 เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม
3(3-0)
Pharmaceutical Biotechnology
หลักการและการประยุกตใชชีวโมเลกุล
และเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการผลิตชีววัตถุและ
เภสัชภัณฑ และเนนการคนพบ การออกแบบ การ
ผลิต และการพัฒนายาที่ผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพ
Principle and applications of molecular
biology and biotechnology for the production of
biological and pharmaceutical products
emphasized on how biotechnology drugs are
discovered, designed, produced and developed
2. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
162799 วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
162718 เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม
Pharmaceutical Biotechnology
หลักการและการประยุกตใชชีวโมเลกุล
และเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการผลิตชีววัตถุและ
เภสัชภัณฑ และเนนการคนพบ การออกแบบ การ
ผลิต และการพัฒนายาที่ผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพ
Principle and applications of molecular
biology and biotechnology for the production of
biological and pharmaceutical products
emphasized on how biotechnology drugs are
discovered, designed, produced and developed
2. วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 12
162798 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
6
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
162799 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
6
Thesis II, Type A2
จัดทําวิทยานิพนธ ผานการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแก
บัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and submitting
the complete thesis to graduate school
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3(3-0-6)

หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต

สาระที่ปรับปรุง
ปรับการเขียน
หนวยกิต ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย ที่
กําหนดให

ปรับตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3 รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

สาระที่ปรับปรุง
หนวยกิต

160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health
Science
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
162794 สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
การนําเสนอ การทบทวนวรรณกรรมใน
หัวขอที่นิสิตสนใจ ทางวิชาการทั้งวิธีนําเสนอตอที่
ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
The oral and written presentations of
litevature reciew in topic of interest
162795 สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
การนําเสนอ ทางวิชาการทั้งวิธีนําเสนอตอ
ที่ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
ครอบคลุมเนื้อหาที่นิสิตสนใจในดานความกาวหนา
และการพัฒนางานวิจัย
The oral and written presentations in
research progress and developments of special
topic of interest
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ปรับรายวิชา
160700 เปน
160704 ปรับ
คําอธิบายรายวิชา
จากเดิมเพื่อให
สอดคลองกับแนว
การจัดทําหลักสูตร
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ปรับการเขียน
หนวยกิต ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย ที่
กําหนดให และ
เปลี่ยนเปน
รายวิชาบังคับไม
นับหนวยกิต

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
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(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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11. Viyoch, J. Pisutthanan, N., Faikreua, A., Nupangta, K., Wangtorpol, K. and Ngokkuen, J.
2006. Evaluation of in vitro antimicrobial activity of Thai basil oils and their microemulsion formulas against Propionibacterium acnes. International Journal of Cosmetic
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Science 28(2) : 125-133.
12. Pisutthanan, N., Liawruangrath, B., Liawruangrath, S., Baramee, A., Apisariyakul, A.,
Korth, J. and Bremner, J.B. 2006. Constituents of the essential oil from aerial parts of
Chromolaena odorata from Thailand. Natural Product Research 20(6) : 636-640.
13. Pisutthanan, N., Liawruangrath, B., Liawruangrath, S. and Bremner, J.B. 2006. A new
flavonoid from Chromolaena odorata. Natural Product Research 20(13) : 1192-1198.
14. Pisutthanan, S. and Pisutthanan, N. 2008. Volatile Constituents of the essential oils from
aerial parts of three Ocimum spp. Naresuan University Journal 16(1) : 57-66.
15. Pisutthanan, N. 2008. Volatile Constituents of the flowers of Rhynchostylis gigantea
var. gigantea. Naresuan University Journal 16(1) : 77-86.
16. Pisutthanan, N. and Pisutthanan, S. 2009. Volatile constituents of the essential oil from
fruits of Amomum testaceum. Naresuan University Journal 17(1) : 47-54.
17. Pisutthanan, N. and Pisutthanan, S. 2009. Variability of essential oil constituents of Ocimum
africanum. Naresuan University Journal 17(3) : 269-274..
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5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองวิทย กิจบรรณเดช
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
โครงการวิจยั เรื่อง
Potent and Highly Selective Histamine H3 Receptor Agonists
Design, Synthesis and Pharmacological Evaluation of Novel Coumarin Derivatives as
Cholinetsterase Inhibitors (รอจดสิทธิบัตร)
• โครงการนี้ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดโครงการนวัตกรรมแหง
ประเทศไทย (Thailand innovation award) ครั้งที่ 8 ป 2551 สาขาวิทยาศาสตร
• โครงการนี้ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ CGI
award ป 2551
ผลงานการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
1. Ruengwit Kitbunnadaj, Obbe P. Zuiderveld, Iwan J. P. de Esch, Roeland C.
Vollinga, Remko A. Bakker, Martin Lutz, Anthony L. Spek, Emile Cavoy, MarieFrance Deltent, Wiro M. P. B. Menge, Henk Timmerman, Rob Leurs. Synthesis and
Structure-Activity Relationships (SAR) of Conformationally Constrained Histamine H3
Receptor Agonists. Journal of Medicinal Chemistry, 2003, 46, 5445–5457.
2. Ruengwit Kitbunnadaj, Obbe P. Zuiderveld, Bernard Christophe, Saskia Hulscher,
Wiro M. P. B. Menge, Edith Gelens, Erwin Snip, Remko A. Bakker, Sylvain Celanire,
Michel Gillard, Patrice Talaga, Henk Timmerman, Rob Leurs. Identification of 4-(1HImidazol-4(5)-ylmethyl)pyridine (Immethridine) As a Novel, Potent, and Highly
Selective Histamine H3 Receptor Agonist. Journal of Medicinal Chemistry, 2004, 47,
2414–2417.
3. Marta Adami, Gabriella Coruzzi, Elena Guaita, Walter Schunack, Ruengwit
Kitbunnadaj, Henk Timmerman. Neuronal Histamine H3 Receptors Mediate
Antisecretory Effects In the Rat Isolated Gastric Fundus. Inflammatory Research.
2004, 53 (Supplement 1), S25–S26.
4. Enzo Poli, Alessandro Menozzi, Cristina Pozzoli, Gabriella Coruzzi, Ruengwit
Kitbunnadaj, Henk Timmerman, Rob Leurs. Functional Characterisation of the Novel
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Histamine H3 Receptor Agonist, VUF-5810, On the Guinea-pig Isolated Ileum.
Inflammatory Research. 2004, 53 (Supplement 1), S77–S78.
5. Ruengwit Kitbunnadaj, Takeshi Hashimoto, Enzo Poli, Obbe P. Zuiderveld,
Alessandro Menozzi, Ryoko Hidaka, Iwan J. P. de Esch, Remko A. Bakker, Wiro M.
P. B. Menge, Atsushi Yamatodani, Gabriella Coruzzi, Henk Timmerman, Rob Leurs.
N-Substituted Piperidinyl Alkyl Imidazoles: Discovery of Methimepip As a Novel,
Potent and Selective Histamine H3 Receptor Agonist. Journal of Medicinal Chemistry,
2005, 48, 2100-2107.
6. Ruengwit Kitbunnadaj, Marcel Hoffmann, Silvina A. Fratantoni, Gerold Bongers,
Remko A. Bakker, Kerstin Wieland, Ahmed el Jilali, Iwan J. P. De Esch, Wiro M. P.
B. Menge, Henk Timmerman, Rob Leurs. New high affinity H3 receptor agonists
without a basic side chain. Journal of Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2005, 13(23),
6309-6323.
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6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธาทิพย มากมี
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
1. Markmee, S., Saiin, C. (2003). Isolation and Structure Modification of Biologically Active
Compound Nimbolide from Azadiracthta indica A. Juss. Var. siamensis Valeton.
Naresuan University Journal, 11(3), 45-49
2. Markmee, S., Saiin, C. (2003). Isolation of Anti-malarial Active Compound from Yanang
(Tiliacora triandra Diels). Kasetsart Journal (Natural Sciences), 37, 47-51
3. Markmee, S., Ruchirawat, S., Prachyawarakorn, V., Ingkaninan, K., and Khorana, N.
(2006). Isoquinoline Derivatives as Potential Acetylcholinesterase Inhibitors. Bioorganic
& Medicinal Chemistry Letters, 16, 2170-2172.
4. Khorana, N., Markmee, S., Ingkaninan, K., Ruchirawat, S., Kitbunnadaj, R., and
Pullagurla, R. M. (2009). Evaluation of a new lead for acetylcholinesterase inhibition.
Medicinal Chemistry Research, 18(3), 231-241.
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ภาคผนวก ง
ภาระงาสอนของอาจารยประจําหลักสูตร และ อาจารยประจํา
1. อาจารยประจําหลักสูตร
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท
x xxxx xxxxx xx x
รศ.ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ
x xxxx xxxxx xx x
รศ.ดร.นันทกา โกรานา
x xxxx xxxxx xx x
ผศ.ดร.นิสิต พิศุทธานันท
x xxxx xxxxx xx x
ผศ.ดร.เรืองวิทย กิจบรรณเดช
x xxxx xxxxx xx x
ผศ.ดร.สุทธาทิพย มากมี
3649900203975

Ph.D. (Pharmacognosy), 2543

ภาระงานสอน (ชม./ปการศึกษา)
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร
ตรี
บศ.
ตรี
บศ.
64
35
64
35

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2546

81

12

81

12

Ph.D. (Medicinal Chemistry), 2546

68

7

68

7

วท.ด. (เภสัชศาสตร), 2548

39

20

39

20

Ph.D. (Pharmacochemistry), 2547

73

22

73

22

วท.ด. (เภสัชศาสตร), 2551

74

2

74

2

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขา),
ปที่สําเร็จการศึกษา

2. อาจารยประจํา
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท
x xxxx xxxxx xx x
รศ.ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ
x xxxx xxxxx xx x
รศ.ดร.นันทกา โกรานา
x xxxx xxxxx xx x
ผศ.ดร.นิสิต พิศุทธานันท
x xxxx xxxxx xx x
ผศ.ดร.เรืองวิทย กิจบรรณเดช
x xxxx xxxxx xx x
ผศ.ดร.สุทธาทิพย มากมี
x xxxx xxxxx xx x

Ph.D. (Pharmacognosy), 2543

ภาระงานสอน (ชม./ปการศึกษา)
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร
ตรี
บศ.
ตรี
บศ.
64
35
64
35

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2546

81

12

81

12

Ph.D. (Medicinal Chemistry), 2546

68

7

68

7

วท.ด. (เภสัชศาสตร), 2548

39

20

39

20

Ph.D. (Pharmacochemistry), 2547

73

22

73

22

วท.ด. (เภสัชศาสตร), 2551

74

2

74

2

คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),
ปที่สําเร็จการศึกษา

ภาคผนวก จ

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ 2295/ 2553
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเภสัชศาสตร
--------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดมีนโยบายใหทุกคณะดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหม และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ.2552 ดังนั้นเพื่อใหการ
ดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) คณะเภสั ช ศาสตร เป น ไปตามด ว ยความเรี ย บร อ ย และมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจความตามมาตรา 17 มาตรา 20 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 จึงแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ดังนี้
ที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. ผูทรงคุณวุฒพิ ิเศษดานมาตรฐานการศึกษา (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ)
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร
หนาที่ ใหคําปรึกษาดานตาง ๆ ใหการพัฒนาเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และสําเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

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
สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
10. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
11. รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
12. ผูชวยคณบดี (ฝายวิชาการ)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่
ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวก และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการดําเนินงาน
รองศาสตราจารย ดร.กรกนก
อิงคนินันท
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชํานาญ
ภัตรพานิช
เภสัชกรหญิงกําไร
กฤตศิลป
รองศาสตราจารย ดร.พัฒนา
ศรีพลากิจ
รองศาสตราจารย ดร.นันทกา
โกรานา
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.นิสิต
พิศทุ ธานันท
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.เรืองวิทย
กิจบรรณเดช
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุทธาทิพย มากมี
นางสาวจุฑามาศ
คัมภีรพงษ

ประธานกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

หนาที่
พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) พ.ศ.2552
ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ 28

กรกฎาคม 2553 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
กาญจนา เงารังษี
(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาคผนวก ฉ
- รายงานการประชุมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรคณะเภสัชศาสตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ภ 224)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจําหลักสูตรคณะเภสัชศาสตรฝายอํานวยการ ครั้งที่
1/2554 เมื่อ 11 มกราคม 2554

