หหลักสูตรวิ
ต ทยาศาส
ย สตรมหหาบัณฑิต
สาาขาวิชาวิ
ช ทยาศาสต
ย
ตรเครืรื่องสําออาง
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
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
10
10
10

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)

10
10
13
15
22
22
23
24
24
24
26
26
26
30
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
36
37
37
37
38

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

40
40
40
40
40

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

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Cosmetic Sciences
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง)
Master of Science (Cosmetic Sciences)
M. S. (Cosmetic Sciences)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนิสิตไทยและตางประเทศ
หนาที่ 1

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสาํ เร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 เปดภาคการศึกษาที่ 1 ป
พ.ศ. 2555
คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่18 เมษายน 2554
คณะกรรมการวิชาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 30 สิงหาคม 2554
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 4 ตุลาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่165 (8/2554) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
เปนนักวิจัยและพัฒนาในบริษัทผูผลิตเครื่องสําอาง ในหนวยปฏิบตั กิ ารวิจัยของสถาบันตางๆ เชน
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร เปนอาจารย และทํางานในบริษทั ที่ผลิตและ/หรือจําหนาย
ผลิตภัณฑเครือ่ งสําอาง สารสกัดจากธรรมชาติและเคมีภณ
ั ฑที่ใชในเครื่องสําอาง
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ที่
1
x xxxx xxxxx xx x

2

x xxxx xxxxx xx x

ชื่อ – สกุล
น.ส.จารุภา วิโยชน

น.ส.นันทกา โกรานา

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

หนาที่ 2

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (MedicoPharmaceutical Sciences)
Kyushu University, Japan
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Medicinal Chemistry)
Virginia Commonwealth
University, USA
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2545

2539
2536
2546

2537
2532

ลําดับ
ที่
3

4

5

เลขประจําตัวประชาชน
x xxxx xxxxx xx x

x xxxx xxxxx xx x

x xxxx xxxxx xx x

ชื่อ – สกุล
นายสรวุฒิ รุจิวิพัฒน

น.ส.ศิรดา มาผันตะ

น.ส.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์

ตําแหนงทาง
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย Doctor of Natural Sciences
(Pharmaceutical Technology)
Freie Universität Berlin, Federal
Republic of Germany )
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย
Board of Pharmacy Specialties,
USA
M.S. (Pharmacy)
University of WisconsinMadison, USA
Doctor of Pharmacy
University of WisconsinMadison, USA
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารย
Doctor of Pharmaceutical
Sciences
Kyoto University, Japan
Master of Pharmaceutical
Sciences
Kyoto University, Japan
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2553

2539
2535
2546
2545

2543

2539
2552

2549

2539

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎีและสอนปฏิบัติการในหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หนวยปฏิบตั กิ ารวิจัย ณ คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนยวิจัยเครือ่ งสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนาที่ 3

11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยในปจจุบัน กําลังสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาองคความรู
ของคนในชาติ ทั้งดานการศึกษา และการทําวิจัย โดยหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ คือ
การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดอยางสูงใหกับประเทศ
ไทย ยกตัวอยางเชนในป 2550 ประเทศไทยสงออกสินคาเครื่องสําอางมูลคา 5,236 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย
ละ 6 เมื่อเทียบกับปกอน ทั้งนี้เนื่องจากความตองการของตลาดตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น (ขอมูลจาก
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, สสว.) เครื่องสําอางที่ใชอยูในปจจุบัน พบวาหลาย
ชนิ ด มี ส ารที่ ไ ด จ ากธรรมชาติ เ ป น ส ว นประกอบ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล า นั้ น ได รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากล
เนื่องจากสารจากธรรมชาติ ตัวอยางเชน tea tree oil, kojic acid, green tea และ emu oil ไดรับการวิจัย
และพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยจนเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย
ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ วัตถุดิบ
จากธรรมชาติหลายชนิด เชน วัตถุดิบที่ไดจาก พืช สัตว และแรธาตุ มีศักยภาพที่จะนํามาพัฒนาเพื่อเปน
ผลิต ภัณฑจากธรรมชาติ โดยมีวัตถุ ประสงค เพื่อใชในทางเครื่องสําอาง ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติเหลานี้จะเปนประโยชนต ออุ ตสาหกรรมในประเทศ หรืออาจนํ าไปสูการสงออกไปยังตลาด
ตางประเทศได การพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาว จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยในระดับลึก เพื่อใหไดผลิตภัณฑ
ที่มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภัย รวมทั้ ง ตอ งการองค ค วามรู แ ละทั ก ษะของเทคโนโลยี ที่ใ ช ใ นการผลิ ต
ผลิตภัณฑจากธรรมชาติใหอยูในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตรงกับความตองการ
12.ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง เปนหลักสูตรที่
สงเสริมศักยภาพของประเทศในการวิจัยและพัฒนาดานเครื่องสําอางมุงสูระดับสากล และเพื่อมุงใหเกิด
ประสบการณเรียนรู สงเสริมทักษะในการวิจัยและพัฒนาเครื่องสําอาง โดยเนนการศึกษาในเชิงลึกเพื่อ
พัฒนาทางวิทยาการและผลิตทรัพยากรบุคลที่มีคุณภาพในการทําการวิจัยดานเครือ่ งสําอาง ซึ่งสอดคลอง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติตามที่กลาวมา
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรนี้ สอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน คือ จัดการการศึกษาครอบคลุมตามพันธกิจ
ในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคือการ
ศึกษาวิจัยเพือ่ พัฒนาดานเครื่องสําอาง รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงผูเรียนเปนศูนยกลาง ภายใต
บรรยากาศของการศึกษาอยางตอเนื่อง เนนทักษะ ประสบการณ ความสามารถในการแกไขปญหา
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สนับสนุน สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู การพัฒนาวิชาการ การวิจัย สูความเปนเลิศจากการ
วิจัยพื้นฐาน สูการวิจัยประยุกตที่มีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ(ถามี)กับหลักสูตรอืน่ ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน(เชน รายวิชาที่
เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยสาขาวิชาอื่น จํานวน 3 รายวิชา คือ
160703
ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
160704
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health Sciences
162701
เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 1 3(2-3-5)
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research I
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหกับสาขาวิชาอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 กรณีการจัดการเรียนการสอนใหกับสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ
ประธานหลักสูตรมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเปนผูจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชานั้น
13.3.2 กรณีใหนิสิตไปเรียนคณะอื่น
นิสิตตองไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ตามเงื่อนไขในหลักสูตรทีว่ า
“นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่น ของสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา”

หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา (Philosophy)
การเรียนการสอนผลิต มหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ใหสามารถใชความรูดาน
วิทยาศาสตรเครื่องสําอางจากการศึกษา ที่เนนการคนควา วิจัย ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยาง
เปนระบบ เพื่อพัฒนาและแกปญหาดานเครื่องสําอางในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทั้งทางดาน
การตั้งตํารับ การผลิต การทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชใน
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยเนนความรูคู คุณธรรม
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1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มคี ณ
ุ สมบัติดังนี้
1) เปนผูมีความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาวิชาการดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอางขั้นสูง สามารถ
บูรณาการความรูตาง ๆ เขาดวยกัน
2) มีทักษะการศึกษาวิจัยดานการพัฒนาเครื่องสําอางจากผลิตภัณฑธรรมชาติ การศึกษาวิจัย
ดานเคมีเครื่องสําอาง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิต การศึกษาดานประสิทธิภาพและ
พิษวิทยา และการศึกษาดานความยอมรับของผูบริโภค เพื่อนํามาใชพัฒนาและแกปญหาดานเครื่องสําอาง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม ของการวิจัยในวิชาการ
4) สามารถประยุกตความรูวชิ าวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง เพื่อการศึกษาคนควาโดยกระบวนการ
วิทยาศาสตรอยางเปนระบบ
5) สามารถเรียนรูดวยตนเอง และแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
กลยุทธ
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. แผนการปรับปรุงหลักสูตร รวบรวมติดตามผลการ
ทุก 5 ป
ประเมิน การประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ใน
ดานความพึงพอใจ และ
ภาวะการไดงานทําของ
บัณฑิต
2. แผนการพัฒนาการจัดการ 1. สงเสริมใหมีความรวมมือ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับ ในการใช ท รั พ ยากรร ว มกั น
ความกาวหนาของวิทยาการ ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
สถาบัน
2. สอบถามความต อ งการ
ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค
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หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต

1. จํานวนรายวิชาในหลักสูตร
ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลอง
กับความกาวหนาของวิทยาการ
2. บั น ทึ ก การเชิ ญ บุ ค ลากรที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3. บันทึกความรวมมือระหวางหนวยงาน
4.
แบบสอบถาม หรือรายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช
มหาบัณฑิตของผูใชบัณฑิต

กลยุทธ
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาบุคลากรดานการ สงเสริมใหบุคลากรใชความรู
เรียน การสอนและการวิจัย
ที่ ไ ด จ า ก ง า น วิ จั ย ห รื อ
งานวิ จั ย มาเป น ส ว นหนึ่ ง ใน
การเรียนการสอน
4. แผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพ 1.สนั บ สนุน ให นิสิ ต มี โ อกาส
ของนิสิต
เขารวมประชุมหรือนําเสนอ
ผลงานในระดับสากล
2.พั ฒ นาทั ก ษะด า นต า ง ๆ
เ ช น ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ การส ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรม

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. เคาโครงการเรียนการสอน (มคอ. 3)
2. เอกสารอางอิงที่ใชในการเรียนการสอน
วิชานั้นๆ
1. นิ สิ ต เข า ร ว มประชุ ม หรื อ นํ า เสนอ
ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติอยาง
นอยคนละ 1 ครั้ง
2.สงเสริมใหนิสิตทุกคนเขารับการอบรม
เกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง
ๆ ที่เ กี่ย วของกับ การเรียนการสอนและ
การวิจัย เชน โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
โปรแกรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การนํ า เสนอ
ผลงานวิจัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปนระบบทวิภาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วิชาภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เรียน วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.00 – 17.00 น.หรืออื่นๆตามที่
หัวขอการวิจยั /โครงรางกําหนด
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แผน ก แบบ ก1
1. สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
2. คุณสมบัติอื่นใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)
แผน ก แบบ ก2
จบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร สาขาเคมี ชีวเคมี หรือ
สาขาใกล เ คี ย ง และคุ ณ สมบั ติ อื่ น ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นักศึกษาบางคนมีปญหาดานความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผน ก แบบ ก1
ปการศึกษา
จํานวนนิสิตและผูสําเร็จ
การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
จํานวนรับ
5
5
5
5
5
จํานวนสําเร็จการศึกษา
5
5
5
5
แผน ก แบบ ก2
ปการศึกษา
จํานวนนิสิตและผูสําเร็จ
การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
จํานวนรับ
5
5
5
5
5
จํานวนสําเร็จการศึกษา
5
5
5
5
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายรับตอคนตอหลักสูตร
คาลงทะเบียน จํานวน 18,000 บาท สําหรับภาคการศึกษาที่ 1-3 และจํานวน 6,000 บาทสําหรับ
ภาคการศึกษาที่ 4 รวมคาลงทะเบียนทั้งหมด 60,000 บาท
มหาวิทยาลัยหัก 40% (24,000 บาท) คงเหลือ 36,000 บาท
2.6.2 งบประมาณการคาใชจายในการผลิตมหาบัณฑิต 62,275 บาทตอคนตอหลักสูตร
รายละเอียดดังตอไปนี้
รายการจาย
1. คาตอบแทนการสอน
2. คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
3. คาจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด
4. คาใชจายปฐมนิเทศนิสิต
5. คาใชจายโครงการศึกษาดูงาน
6. คาครุภัณฑ
7. คาใชจายเกี่ยวกับวิทยานิพนธ
- คาสอบโครงรางวิทยานิพนธ
- คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
- คาตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ
8. คาใชจายอื่นๆ (ระบุ)
8.1 คาเดินทางอาจารยพิเศษ
8.2 คาเดินทางสอบวิทยานิพนธและโครงรางฯ
8.3 คาวัสดุและเอกสาร

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

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

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

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

1,575.00
8,000.00
5,400.00

1,575.00
8,000.00
5,400.00

1,575.00
8,000.00
5,400.00

1,575.00
8,000.00
5,400.00

1,575.00
8,000.00
5,400.00

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

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

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

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
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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
1

รายการ

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

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

36

12

36

36

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ
จํานวนไมนอยกวา
159790
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
159791
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
159792
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
159793
วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1

หนาที่ 10

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

36 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน
5 หนวยกิต
160704
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health Sciences
159794
สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
159795
สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
3.1.3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
วิชาพื้นฐาน จํานวน
3 หนวยกิต
160703
ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
วิชาบังคับ
จํานวน
12 หนวยกิต
159714
เทคโนโลยีอิมลั ชันและสารลดแรงตึงผิวในเครื่องสําอาง 3(2-3-5)
Emulsion – Surfactant Technology in Cosmetics
159715
การตั้งตํารับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(2-3-5)
Cosmetic Product Formulation
159716
การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(2-3-5)
Cosmetic Product evaluation
162701
เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 1 3(2-3-5)
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research I
วิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา
9 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรอื่น ซึ่งเปน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
3(2-3-5)
153715
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตวสาํ หรับ
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
Animal Tissue Culture for Cosmetic Sciences
153716
ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพ
3(3-0-6)
ของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
Stability and Stabilization of Cosmetic Products
153718
กฏหมาย จริยธรรม และการบริหารในธุรกิจเครื่องสําอาง 3(3-0-6)
Law, Ethics and Management in Cosmetic Business
153719
การวิจัยตลาดและความพึงใจของผูบริโภคตอเครื่องสําอาง 3(3-0-6)
Marketing Research and Consumer Preference in Cosmetics
หนาที่ 11

153722

ภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑเครือ่ งสําอาง
3(3-0-6)
Cosmetic Packaging and Labeling
153723
ความปลอดภัยและพิษวิทยาของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 3(3-0-6)
Safety and Toxicology of Cosmetic Products
153724
เครื่องสําอางจากพืชสมุนไพร
3(3-0-6)
Phytocosmetics
153726
แนวคิดปจจุบนั ในการพัฒนาตํารับเครื่องสําอาง
3(3-0-6)
Current Concepts in Cosmetic Product Development
3.1.3.3 วิทยานิพนธ
จํานวนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
159797
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis I, Type A2
159799
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis II, Type A2
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน
5 หนวยกิต
160704
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health Sciences
159794
สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
159795
สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1) ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1
คือ ตัวเลขประจําสาขาวิชา
153, 159
หมายถึง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
160
หมายถึง
วิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร
162
หมายถึง
รายวิชาสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ
2) เลขสามตัวหลัง ใหความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย :
แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ :
แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
0,9 หมายถึง
กลุมวิชาสัมมนา การศึกษาคนควาดวยตนเอง
และวิทยานิพนธ
เลขหลักรอย :
แสดงระดับ
7
หมายถึง
รายวิชาระดับปริญญาโท
หนาที่ 12

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
160704
159790

159794
159791

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

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
159795
159792

159793

สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar II (Non-credit)
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
รวม

หนาที่ 13

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

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
160704
160703
159714
162701

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
เทคโนโลยีอิมลั ชันและสารลดแรงตึงผิวในเครื่องสําอาง
Emulsion - Surfactant Technology in Cosmetics
เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร 1
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research I
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
159715
1537xx
1537xx
1537xx
159794

การตั้งตํารับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
Cosmetic Product Formulation
วิชาเลือก 1
Elective Course I
วิชาเลือก 2
Elective Course II
วิชาเลือก 3
Elective Course III
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
Seminar I (Non-credit)
รวม
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หนวยกิต
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-3-1)
12 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
159716
159795
159798

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

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

ภาคการศึกษาปลาย
159799

หนวยกิต
6 หนวยกิต

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

6 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
153715 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตวสาํ หรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3(2-3-5)
Animal Tissue Culture for Cosmetic Sciences
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากสวนตาง ๆ ของสัตว และการประยุกตใชเทคนิคนี้ในการ
ทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
Animal tissue culture technique and its application in safety testing of cosmetic
products
153716

ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(3-0-6)
Stability and Stabilization of Cosmetic Products
การนําเอาอุณหพลศาสตร และจลนศาสตรมาอธิบายกลไกการเสื่อมสลายของสารสําคัญใน
ตํารับเครื่องสําอาง ประเภทของกลไกการสลายตัวของสารสําคัญ ปจจัยตางๆที่มีผลตออัตราเร็วในการ
เสื่อมสลายของสารสําคัญ การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑเครื่องสําอางแบบระยะยาวและในภาวะเรง
Application of thermodynamics and kinetics to the decomposition mechanism of active
ingredients in cosmetic formulations, types of degradation kinetics of active ingredient, variable
factors influencing rate of active ingredient degradation, stability study of cosmetic product either
in normal or accelerated conditions
หนาที่ 15

153718

กฎหมาย จริยธรรม และการบริหารในธุรกิจเครื่องสําอาง
3(3-0-6)
Law, Ethics and Management in Cosmetic Business
กฎหมาย และการกํากั บควบคุมอุตสาหกรรมเครื่องสําอางในไทย ในกลุมประเทศยุโรป
สหรั ฐ อเมริ ก า และ ญี่ ปุ น แนวคิ ด เรื่ อ งการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค จริ ย ธรรมในการประกอบอาชี พ การ
บริหารธุรกิจเครื่องสําอาง แผนธุรกิจ แหลงเงินทุน กฎหมาย ภาษี และ ความรับผิดชอบของธุรกิจตอ
สังคม
Law and regulatory affairs in cosmetic industries in Thailand, European countries,
United State of America, and Japan, concept in consumer protection, ethics in doing business,
the management of cosmetic business; business plan, sources of funds, business laws, business
taxes and social responsibility
153719

การวิจัยตลาดและความพึงใจของผูบริโภคตอเครื่องสําอาง
3(3-0-6)
Marketing Research and Consumer Preference in Cosmetics
การวิจัยตลาดและความชื่นชอบของผูบริโภคเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ปจจัยที่มีผลตอความชื่น
ชอบของผูบริโภค เชน การรับรู การเรียนรู การเกิดและวิธีเปลี่ยนทัศนคติ บุคลิกภาพ วัฒนธรรม ชน
ผูบริโภค เชน การ
ชั้นทางสังคม และกลุมอางอิง เครื่องมือที่ใชในการทดสอบความชื่นชอบของ
วิเคราะหความแตกตาง และการตัดสินใจของผูบริโภค การทดสอบฮีโดนิคส การทําพาแนล และ
การสรางแบบสอบถาม
Marketing research and consumer preference in cosmetics. Topics cover perceptions,
learning, attitude formation and change, personality, culture, social class and reference groups.
Various tools for preference testing such as difference and discrimination testings, hedonics,
panels, and questionnaires are also explored
153722

ภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑเครือ่ งสําอาง
3(3-0-6)
Cosmetic Packaging and Labeling
ประเภทบรรจุภัณฑเครื่องสําอาง ฉลาก และเอกสารแทรก การไมเขากันของบรรจุภัณฑกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํ า อาง การควบคุ ม คุ ณ ภาพของบรรจุ ภั ณ ฑ การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ แ ละฉลาก
ขอกําหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑและการแสดงฉลาก
Types of cosmetic packaging, labeling and insertion, incompatibility between
packaging and cosmetic products, quality control in packaging, packaging and labeling design,
regulation in packaging and labeling

หนาที่ 16

153723

ความปลอดภัยและพิษวิทยาของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(3-0-6)
Safety and Toxicology of Cosmetic Products
ความเปนพิษของสารประกอบในเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑเครื่องสําอางตอผิวหนัง ไดแก การ
อักเสบ การตอบสนองตอการแพ การผันแปรทางพันธุกรรม เทคนิคตางๆทีใ่ ชในการประเมินความปลอดภัย
และความเปนพิษของสารประกอบในเครือ่ งสําอาง และผลิตภัณฑเครือ่ งสําอาง
Dermal toxicity induced by cosmetic ingredient or products, techniques used in safety
and toxicity evaluation of cosmetic ingredients and products
153724

เครื่องสําอางจากพืชสมุนไพร
3(3-0-6)
Phytocosmetics
การนําผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพมาใชในเครือ่ งสําอาง
แหลงที่มา
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ฤทธิท์ างชีวภาพ การนําไปใช และความเปนพิษของผลิตภัณฑธรรมชาติ การ
ทําวิจัย พัฒนา และการควบคุมคุณภาพของเครื่องสําอางสมุนไพร
Potential natural products from plants for cosmetic purposes, sources, physicochemical properties, biological activity, application and toxicity of natural products, research
development and quality control of phytocosmetics
153726

แนวคิดปจจุบนั ในการพัฒนาตํารับเครื่องสําอาง
3(3-0-6)
Current Concepts in Cosmetic Product Development
เทคโนโลยีปจจุบันที่ใชในการตั้งตํารับเครื่องสําอาง เชน นาโนพารติเคิล ไมโครเอนแคปซูลเล
ชัน แผนแปะผิวหนัง เปนตน กรรมวิธีการผลิต การออกแบบและการประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
และความคงตัวของตํารับเครื่องสําอาง
Current technologies in cosmetic product formulations such as nanoparticles,
microencapsulation, and transdermal patch; production method, design, and evaluation of
physicochemical properties and stability of cosmetic preparations
159714

เทคโนโลยีอิมลั ชันและสารลดแรงตึงผิวในเครื่องสําอาง
3(2-3-5)
Emulsion - Surfactant Technology in Cosmetics
ชนิ ด และคุ ณ สมบั ติข องสารลดแรงตึ ง ผิว และสารกอ อิ มัล ชั น ชนิด ต า งๆ การประยุ กต ใ ช
เทคโนโลยีดานอิมัลชันและสารลดแรงตึงผิวในการเตรียมตํารับเครื่องสําอางประเภทตางๆ หลักพื้นฐานใน
การพัฒนาตํารับอิมัลชันใหมีความคงตัวที่ดี
Types and characteristics of surfactants and emulsion forming agents, the application
of emulsions technology and surfactants in formulation of prototypes of cosmetic classes, the
basis in development of stable emulsions
หนาที่ 17

159715

การตั้งตํารับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(2-3-5)
Cosmetic Product Formulation
ประเภท และส ว นประกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํ า อาง เช น เครื่ อ งสํ า อางสํ า หรั บ ผิ ว
เครื่องสําอางสําหรับเสนผม เครื่องสําอางระงับเหงื่อและกลิ่นกาย เครื่องสําอางสําหรับฟนและชองปาก
เทคนิคที่ใชในการเตรียมผลิตภัณฑเครื่องสําอาง การฝกปฏิบัติการเตรียม และการตั้งตํารับผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางประเภทตางๆ
คุณสมบัติและวิธีการเตรียม
Types and compositions of cosmetic products such as skin care products, hair care
products, deodorant, dentifrices and oral hygiene products, techniques in cosmetic product
formulations practice in the preparation and formulation of various cosmetic products
159716

การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(2-3-5)
Cosmetic Product Evaluation
การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอางประเภทตางๆ เชน เครื่องสําอางสําหรับผิว เครื่องสําอาง
สําหรับเส นผม เครื่องสํ าอางระงั บเหงื่อและกลิ่ นกาย เครื่องสําอางสําหรับ ฟนและช องปาก การการ
ประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยการใชเครื่องมือ การทดสอบทาง
คลินิก รวมถึงการออกแบบการทดสอบ การควบคุม การประเมิน การติดตาม การกํากับเอกสาร ใชการ
ปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี การประกันคุณภาพ และจริยธรรมในการทดสอบทางคลินิก
Evaluation of finished cosmetic products such as skin care products, hair care
products, deodorant, dentifrices and oral hygiene products, evaluation of physicochemical
properties of cosmetic products using instrumental techniques, clinical trials; trial design,
regulation, execution, monitoring, and documentation, FDA’s Good Clinical Practices, quality
assurance, and ethics in the conduct of clinical trials
159790

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
6 หนวยกิต
Thesis I, Type A1
6 Credits
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

หนาที่ 18

159791

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
6 หนวยกิต
Thesis II, Type A1
6 Credits
โครงรางงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยมีการระบุองคประกอบของการวิจัยโดยละเอียด ทําการวิจัย
เบื้องตน พรอมทั้งจัดทํารายงานความกาวหนา
A complete research proposal comprising details of research components, conducting
preliminary research study, and preparing a progress report
159792

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

159793

วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
12 หนวยกิต
Thesis IV, Type A1
12 Credits
จัดทําวิทยานิพนธ ผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณโดย
ใชภาษาอังกฤษแกบัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and submitting the complete thesis in English language to
graduate school
159794

สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งวิธีนําเสนอตอที่ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
ครอบคลุมเนื้อหาที่นิสิตสนใจในดานความกาวหนางานวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
Oral and written presentations of special topics of interest in current research and
developments in cosmetic sciences
159795

สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งวิธีนําเสนอตอที่ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
ครอบคลุมเนื้อหาความกาวหนางานวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอางของนิสิต
Oral and written presentations of student research topics in cosmetic sciences

หนาที่ 19

159798

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis I, Type A2
6 Credits
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
159799

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis II, Type A2
6 Credits
จัดทําวิทยานิพนธ ผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณโดย
ใชภาษาอังกฤษแกบัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and submitting the complete thesis in English language to
graduate school
160703 ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
ทฤษฎีและการประยุกตวิธกี ารทางสถิตสิ ําหรับการวิเคราะห กรณีทางเภสัชศาสตร: สถิติ
พรรณนา สถิติอางอิง การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย การประมาณคา ตัวอยางกลุมเดียว สอง
กลุม และมากกวาสองกลุม การวิเคราะหการถดถอยอยางงายและพหูคูณ การทดสอบความสัมพันธและ
เทคนิคทางสถิตินอนพาราเมตริก
Theory and application of statistical analysis in pharmaceutical sciences: descriptive
and inferential statistics, significance tests for a single mean, comparison of two means and
comparison of several means, correlation and linear regression, multiple regression, chi-squared
test and non-parametric statistical techniques
160704 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health Sciences
แนวทางในการดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อชีวติ ไดแก การกําหนดหัวขอวิจัย การ
คนหาขอมูล การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การออกแบบและวางแผนงานวิจัย การคํานวณ และทักษะ
พื้นฐานของการปฏิบัติการทดลอง ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การนําเสนอและตีพิมพผลงานวิจัย
สิทธิของสัตวทดลองและขอพิจารณาทางจรรยาบรรณ
หนาที่ 20

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
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

หนาที่ 21

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย (รายละเอียด
ผลงานทางวิชาการอยูในภาคผนวก)
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร และรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

น.ส.จารุภา วิโยชน
x xxxx xxxxx xx x

รองศาสตราจารย

Ph.D. (Medico-Pharmaceutical
Sciences)
Kyushu University, Japan
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Medicinal Chemistry)
Virginia Commonwealth
University, USA
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Doctor of Natural Sciences
(Pharmaceutical Technology)
Freie Universität Berlin, Federal
Republic of Germany )
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Board of Pharmacy Specialties,
USA
M.S. (Pharmacy)
University of Wisconsin-Madison,
USA
Doctor of Pharmacy
University of Wisconsin-Madison,
USA
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Doctor of Pharmaceutical
Sciences, Kyoto University, Japan
Master of Pharmaceutical
Sciences, Kyoto University, Japan
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล

2545

น.ส.นันทกา โกรานา
x xxxx xxxxx xx x

นายสรวุฒิ รุจิวิพัฒน
x xxxx xxxxx xx x

น.ส.ศิรดา มาผันตะ
x xxxx xxxxx xx x

น.ส.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์
x xxxx xxxxx xx x

รองศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

หนาที่ 22

ภาระการสอน
(ชม./ปการศึกษา)
ปจจุบนั
หลักสูตรปรับปรุง
119.42
119.42

2539
2536
2546

88.5

88.5

-

110

143

143

95.42

95.42

2537
2532
2553

2539
2535
2546
2545

2543

2539
2552
2549
2539

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

น.ส.จารุภา วิโยชน
x xxxx xxxxx xx x

รองศาสตราจารย

Ph.D. (Medico-Pharmaceutical
Sciences)
Kyushu University, Japan
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Medicinal Chemistry)
Virginia Commonwealth
University, USA
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Doctor of Natural Sciences
(Pharmaceutical Technology)
Freie Universität Berlin, Federal
Republic of Germany )
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Board of Pharmacy Specialties,
USA
M.S. (Pharmacy)
University of Wisconsin-Madison,
USA
Doctor of Pharmacy
University of Wisconsin-Madison,
USA
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Doctor of Pharmaceutical
Sciences, Kyoto University, Japan
Master of Pharmaceutical
Sciences, Kyoto University, Japan
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล

2545

น.ส.นันทกา โกรานา
x xxxx xxxxx xx x

นายสรวุฒิ รุจิวิพัฒน
x xxxx xxxxx xx x

น.ส.ศิรดา มาผันตะ
x xxxx xxxxx xx x

น.ส.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์
x xxxx xxxxx xx x

รองศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

หนาที่ 23

ภาระการสอน
(ชม./ปการศึกษา)
ปจจุบนั
หลักสูตรปรับปรุง
119.42
119.42

2539
2536
2546

88.5

88.5

-

110

143

143

95.42

95.42

2537
2532
2553

2539
2535
2546
2545

2543

2539
2552
2549
2539

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-สกุล และเลขประจําตัวประชาชน
นางมาลิน จุลศิริ

ตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย

นางพิมพร ลีลาพรพิสิฐ

รองศาสตราจารย

นางสาววัชรี คุณกิตติ

รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่
สําเร็จการศึกษา
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.ม. (เภสัชกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Pharmaceutics)
Wales Cardiff University, UK

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (ถามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ(ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรมีขอกําหนดใหนิสิตเรียนวิชาวิทยานิพนธ การวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง โดยการวิจัยมีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่ม สรางสรรค เกิดองคความรูใหม และ/หรือ การ
สรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอางในระดับที่เปนสากล
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพมิ พหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 มีความรับผิดชอบในการดําเนินวิทยานิพนธใหเปนไปตามแผนที่วางไว
5.2.2 บูรณาการความรูที่ไดเรียนมา เพื่อนําไปใชในการทําวิทยานิพนธ
5.2.3 สามารถประยุกตใชองคความรูในการแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ
5.2.4 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
5.2.5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน รวบรวม ประมวลผลและนําเสนอผลงาน
ผลงานวิจัย
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5.3 ชวงเวลา
วิชา
ชั้นป
ภาคการศึกษา
159790
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
1
1
159791
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
1
2
159792
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
2
1
159793
วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
2
2
159798
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
2
1
159799
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
2
2
5.4 จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก1
36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก2
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นิสิตมีกระบวนการเตรียมการทําวิทยานิพนธดังนี้
5.5.1 นิสิตหาหัวของานวิจยั ที่สนใจ เสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยมี
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา (อาจารยที่ปรึกษ)า และคณะกรรมการ (อาจารยที่ปรึกษารวม) 1-2 ทาน
5.5.2 นิสิตเขียนโครงรางงานวิจยั ภายใตการแนะนําจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.5.3 นิสิตนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ ผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และไดรับอนุมัติการทําวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย
5.5.4 นิสิตเสนอโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
5.5.5 นิสิตดําเนินการตามแผนในโครงรางวิทยานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
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. มีจิตสํานึกการสรางเสริมสุขภาพ
2. มีจิตอาสา

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
กิจกรรมและสิง่ แวดลอมที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการวิชาการแก
สังคม/ชุมชน
3. มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในการเรียนการ
สอน
4. ความสามารถในการอานบทความภาษาอังกฤษเชิง การสัมมนา ทบทวนและประเมินวรรณกรรมที่เปน
วิชาการ
ภาษาอังกฤษ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู
2.1.1.1 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมการมีวินยั และความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
2.1.1.2 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมการสรางความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและสังคม
2.1.1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหเกิดการเคารพกฎ ระเบียบขอบังคับขององคกร
และสังคม รวมทั้งเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2.1.1.4 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ/นักวิจัย
2.1.2 กลยุทธการสอน
2.1.2.1 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบและ
การใชอุปกรณสวนรวมรวมกัน โดยเนนการเขาเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายสุภาพ
เรียบรอย
2.1.2.2 มีความซื่อสัตยโดยไมทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานวิจัย อาจารยผูสอนสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผล
2.1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนิสติ ในการเขาชั้นเรียน
2.1.3.2 การสงงานตามกําหนดเวลาและการรวมกิจกรรม
2.1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.1.3.4 ปริมาณ (จํานวนครั้ง) การกระทําทุจริตในการสอบ/การลอกงาน
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรู
2.2.1.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแท ลึกซึ้ง เกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
2.2.1.2 มีความเขาใจในวิธกี ารพัฒนาความรูใหมในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
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2.2.1.3 สามารถติดตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงขององคความรูในสาขาวิชาและที่เกีย่ วของ
2.2.2 กลยุทธการสอน
ใชการสอนที่ใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองโดยใชหลากหลายรูปแบบ เนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัตใิ นสถานการณจริง
• การเรียนรูแบบมีสวนรวม
• การใชปญหาเปนพื้นฐาน
• เรียนรูจากสถานการณจริง
• การบรรยาย
• การบรรยายรวมกับอภิปราย
• การคนควา วิเคราะหและทํากรณีศึกษา
• การนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรว มกันของกลุม
• การเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
• การทําวิทยานิพนธ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัตขิ องนิสิต ครอบคลุม การเรียนในหองเรียนและการ
เรียนดวยตนเอง
• การทดสอบยอย
• การสอบกลางภาคและปลายภาค
• ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
• ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
• ประเมินจากการนําเสนอในชั้นเรียน
• ประเมินจากการวิทยานิพนธ
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู
2.3.1.1 สามารถแกไขปญหาดานวิชาการในสาขาวิชา
2.3.1.2 สามารถวางแผน และดําเนินการวิจัยไดดวยตนเอง
2.3.1.3 สามารถวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลทางวิชาการ
2.3.2 กลยุทธการสอน
ใหผูเรียนสามารถแกไขปญหาดานวิชาการในสาขาวิชา สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยไดดวย
ตนเอง และสามารถวิเคราะห สังเคราะหขอมูลทางวิชาการ เชน
• การอภิปราย
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• การฝกปฏิบตั ิ
• การจัดทําวิทยานิพนธ
• การสัมมนา
2.3.3 กลยุทธการประเมินผล
2.3.3.1 การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหา
2.3.3.2 การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การวิเคราะหวิจารณ
เชน การสัมมนา รายงานการวิเคราะห
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู
2.4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
2.4.1.2 สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธที่ดีและยอมรับความคิดเห็นที่
แตกตางจากผูรวมงาน
2.4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเอง และสังคมอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอน
2.4.2.1 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
สถิติหรือคณิตศาสตรอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหา
2.5.1.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน รวบรวม ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
2.5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอน
2.5.2.1 วิเคราะหสถานการณจําลองที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข
2.5.2.2 จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.3 กระตุนใหเกิดการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผล
2.5.3.1 การประเมินผลงานตามกิจกรรม
2.5.3.2 การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย
2.5.3.3 การนําเสนอในชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชา
153715

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1.1 1.2 1.3 1.4
  { {
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตวสําหรับวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง

153716 ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง
153718 กฎหมาย จริยธรรม และการบริหารในธุรกิจเครื่องสําอาง 

153719 การวิจัยตลาดและความพึงใจของผูบริโภคตอ
เครื่องสําอาง

153722 ภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
153723 ความปลอดภัยและพิษวิทยาของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

153724 เครื่องสําอางจากพืชสมุนไพร

153726 แนวคิดปจจุบันในการพัฒนาตํารับเครื่องสําอาง

159714 เทคโนโลยีอิมัลชันและสารลดแรงตึงผิวในเครื่องสําอาง

159715 การตั้งตํารับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

159716 การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
z
159790-3 วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก1

159794 สัมมนา 1

159795 สัมมนา 2
z
153798-9 วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก2
z
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
z รับผิดชอบหลัก
 รับผิดชอบรอง
{ ไมเกี่ยวของ

2.1
z

2.2
z

2.3
z

3. ดานทักษะทาง
ปญญา
3.1 3.2 3.3
z  

2. ดานความรู

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
4.1 4.2 4.3
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5. การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
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รายวิชา
160703
162701

ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทาง
เภสัชศาสตร 1

z รับผิดชอบหลัก

 รับผิดชอบรอง

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1.1 1.2 1.3 1.4
   
   {

{ ไมเกี่ยวของ

2. ดานความรู
2.1
z
z

2.2
z
z

2.3
z
z

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

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
4.1 4.2 4.3
 { {
  

5. การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
5.1 5.2 5.3
z z {
  {
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชระบบอักษรลําดับขั้น และคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละ
รายวิชา โดยแบงการกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขัน้ ที่มีคาลําดับขั้น อักษร
ลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขัน้ ที่มีคา ลําดับขั้น 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)
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง นิสิตจะตองไดคาลําดับขั้นไมต่ํากวา C
หรือ S มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแกรายวิชาที่ไมนับ
หนวยกิต/การสอบประมวลความรู/ สัมมนา/วิทยานิพนธ และ IS
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 ในดานรายวิชา แตละรายวิชาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาที่ถูก
กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
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2.2 ในดานหลักสูตร นิสติ ตองจัดสงโครงรางวิทยานิพนธ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มี
คณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
และสอบปองกันวิทยานิพนธ จึงมีสิทธิ์เสนอชื่อรับปริญญา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25554

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 สนับสนุนใหเปนสมาชิกในหนวยวิจัย (research unit) ของคณะ
2.1.4 ศึกษาดูงานอบรมในตางประเทศ
2.1.5 สนับสนุนการเขารวมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
2.2 จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับการพัฒนางานสอน
2.3 กําหนดใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
2.4 จัดสัมมนาประจําปในภาควิชา ทุกภาควิชาเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
2.5 จัดใหอาจารยไดมีสวนรวมในการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะแต งตั้งคณะกรรมการประจําหลั กสูตร เป นผู กํากับ ดูแลให มีกิจกรรมต างๆ
รวมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงการกํากับตารางเรียนตารางสอน การประเมินผลการศึกษาและ
ประเมินอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับวิชาชีพ โดย
จัดประชุมอยางนอยปละ 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
การสอนวิทยานิพนธและการประเมินผลการเรียนใหเปนไปคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาโทของ
นิสิตที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑมาตรฐานสากลและ
เกณฑองคกรวิชาชีพ เชน สัดสวนคอมพิวเตอร
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีหองเรียนบรรยายประจําของนิสิตแตละชั้นปที่มีอุปกรณโสตฯประจําหองไดแก Computer และ
LCD Projector หองปฏิบัติการสําหรับปฏิบัติการตางๆ หนวยวิจยั ศูนยวิจัยเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ และหองเรียนสําหรับอภิปรายกลุมยอย ตลอดจนอุปกรณประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ไดแก
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เครื่องมือ
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Gas chromatography (GC)
UV spectrophotometer
Polarimeter
Rota evaporator
Differential scanning calorimetry (DSC)
Fluidized-bed
Microplate spectrophotometer
Coating machine
Spray dried
Freeze dried
Extruder-spheronizer
pH meter
Stirrer
Vortex
Brabender
Viscometer
Hot air oven
Autoclave
CO2 Incubator
Corneometer
Cutometer
Mexameter
TEWA meter
Visiometer
SPF evaluator

จํานวน (เครือ่ ง/ชุด)
9
1
4
2
4
1
1
1
1
1
2
1
5
30
10
1
2
5
2
2
1
1
1
1
1
1

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อตําราในสาขาตอคณะกรรมการจัดหาหนังสือ
ประกอบการเรียน
2.3.2 คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตางๆ
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ภาควิชา คณะกรรมการประจําหลักสูตรและผูบริหารประเมินความเพียงพอจากความ
ตองการใชของอาจารย ผูเรียนและบุคลากร
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
1. กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดย
คํานึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาทีต่ องการ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
2. ประกาศรับสมัครผูมีคุณสมบัตติ ามตองการ
3. ตรวจสอบขอมูลและคัดเลือกผูมคี ุณสมบัติอยางเปนธรรม
4. เสนอแตงตัง้ และประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1. อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
2. อาจารยรวมในการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุกป
3. ภาควิชาเสนอขอมูลตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อรวบรวมปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
1. การแตงตั้งอาจารยพิเศษใหทําในหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือประสบการณ
เฉพาะ
2. การพิจารณาตองผานการกลั่นกรองของภาควิชาและตองเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับ
หัวขอวิชาที่ใหสอน
3.การแตงตั้งอาจารยพิเศษตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย
4.จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครัง้ ที่มีการสอน
5 อาจารยพิเศษจะตองสอนไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาทีส่ อน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 กําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบาย
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
1. จัดใหมีการสัมมนาและ KM ปละ 1 ครั้ง
2. ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําป เพื่อให
คณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
3. คณะมีการสนับสนุนงบประมาณประจําปสําหรับวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อพัฒนา เชนเดียวกับ
งานวิจัยอื่น
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆแกนสิ ิต
1. คณะแตงตัง้ อาจารยที่ปรึกษาใหแกผูเรียนทุกคนพรอมกําหนดบทบาทหนาที่
2. มีแฟมนิสิตทุกคนเพื่อบันทึกการใหคําปรึกษาและความกาวหนาของนิสิต
3. คณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะฯ จะเปนที่ปรึกษาใหนิสิตที่มปี ญหาเกินกวาความสามารถ
อาจารยที่ปรึกษาจัดการ
4. อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานติดไวหนาหองทํางานและใน website ของคณะ
5.2 การอุทธรณของนิสิต
คณะประกาศหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณทั้งที่บอรด website และในคูมือผูเรียน
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
นิสิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถไปประกอบอาชีพ เปนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร หรืออาจารย ใน
สาขาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
7.1
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อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แหงชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ 4 กอน
เปดหลักสูตรครบทุกรายวิชา
7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ 6
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนภายใน 30 วัน ใหครบทุกรายวิช
7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ 4 อยาง
นอยรอยละ 25 ของจํานวนรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่ผานมา
7.8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการ วิจัยหรือบริการวิชาการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
7.10 บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยรอยละ
50

ป 2555

ป 2556

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3
3

3
3
3

ป 2557

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 3
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3
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทาย/บัณฑิตใหมของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของ
หลักสูตร เฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
3
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5
3
3
7.13 รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรมีการนําระบบ PDCA มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอน
3
3
7.14 มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง/ป
3
7.15 รอยละ 30 ของนิสิตสอบ exit exam ภาษาอังกฤษครั้งแรกผาน
3
7.16 รอยละ 60 ของนิสิตมีการนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ หรือ นานาชาติ ภายในเวลา
2 ปของการศึกษาในหลักสูตร
7.17 รอยละ 100 ของมหาบัณฑิตมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษเทียบเทา TOEIC ไมนอย
100
≥ 30
กวา 500
เกณฑการประเมินเพื่อรับรองและเผยแพรหลักสูตร
1. ตัวบงชีท้ ี่ 1–12 เปนตัวบงชี้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด โดยตัวบงชี้ที่ 1-5 จะตองดําเนินการครบถวน ตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตอง
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปที่ 1 จึงถือวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดี หลักสูตรจะไดรับการรับรองและเผยแพร
ผลการประเมินหลักสูตรตองอยูในระดับดีทุกป
2. ตัวบงชีท้ ี่ 13–17 เปนตัวบงชี้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ซึ่งตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปการศึกษาทีถ่ ูกประเมิน

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 สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มี
สาระในสวนของการปรับปรุงแกไข ดังตอไปนี้
1. ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551 หลักสูตรนานาชาติ เปน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. การปรับปรุงรายวิชาในหมวดตางๆ ดังนี้
- ปรับเพิ่มจํานวนชัว่ โมงการศึกษาคนควาดวยตนเองในทุกรายวิชา ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- บรรจุรายวิชาระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ และรายวิชาสัมมนา เปนรายวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต
- รายวิชาวิทยานิพนธ กระจายหนวยกิต และแยกรหัสวิชา
- เปลี่ยนจากหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เปนหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual)
- เพิ่มหนวยกิตรายวิชา 160703 ชีวสถิตปิ ระยุกตสําหรับเภสัชศาสตร (Applied Biostatistics for
Pharmaceutical Sciences) จาก 2 หนวยกิต เปน 3 หนวยกิต
- เพิ่มวิชาเลือก จาก 6 หนวยกิต เปน 9 หนวยกิต
3. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
รายการ

1

งานรายวิชา (Course work)
1.1 วิชาพื้นฐาน
Basic 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

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

โครงสรางหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551
แผน ก แผน ก
แบบ ก1 แบบ ก2
25
5

ไมนอ ยกวา
ไมนอ ยกวา

ไมนอยกวา

36

36

12

36

37

37

โครงสรางหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แผน ก
แบบ ก1 แบบ ก2
24
3

14

12

6

9

12

37

36

12

5

5

36

36

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

0

หนวยกิต

แผน ก แบบ ก1
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
5
164704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research Methodology in Health
Sciences
แนวทางในการดําเนินการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต ไดแก การกําหนดหัวขอวิจัย
การคนหาขอมูล การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การ
ออกแบบและวางแผนงานวิจัย การคํานวณ และ
ทักษะพื้นฐานของการปฏิบัติการทดลอง ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การนําเสนอและตีพิมพ
ผลงานวิจัย สิทธิของสัตวทดลองและขอพิจารณาทาง
จรรยาบรรณ
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
159794 สัมมนา 1
Seminar I
การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งวิธีนําเสนอ
ตอที่ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
ครอบคลุมเนื้อหาที่นิสิตสนใจในดานความกาวหนา
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
Oral and written presentations of
special topics of interest in current research and
developments in cosmetic sciences
159795 สัมมนา 2
Seminar II
การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งวิธีนําเสนอ
ตอที่ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
ครอบคลุมเนื้อหาความกาวหนางานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรเครื่องสําอางของนิสิต
Oral and written presentations of
student research topics in cosmetic sciences

หนาที่ 43

สาระที่
ปรับปรุง
หนวยกิต เพื่อให
3(2-2-5) สอดคลองกับ
แนวการจัดทํา
หลักสูตรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

1(0-3-1)

1(0-3-1)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
159799 วิทยานิพนธ
Thesis

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
37

หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
159799 วิทยานิพนธ
37 หนวยกิต
Thesis
ค น คว า วิ จั ย ในหั ว ข อ ทางวิ ท ยาศาสตร
เครื่องสําอาง เชน การออกแบบ การผลิต และการ
พั ฒนาตํ า รับ เครื่อ งสํา อาง โดยอาศั ย วิ ธีวิจัย อย า ง
เปนระบบ
Research in the field of cosmetic
sciences, such as design, production and
formulation development of cosmetics, based
on systematic research method

159790 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
6
Thesis I, Type A1
159791 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
6
Thesis II, Type A1
159792 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
12
Thesis III, Type A1
159793 วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
12
Thesis IV, Type A1
คําอธิบายรายวิชา
159790 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
6
Thesis I, Type A1
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่
สนใจโดยละเอียด เตรียมโครงรางวิจัยฉบับราง โดย
ระบุหัวขอ วิทยานิ พนธ ความสํา คัญ ปญหาและที่มา
ของการวิจัย วัตถุประสงค และขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัย
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
159791 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
6
Thesis II, Type A1
โครงรางงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยมีการระบุ
องค ป ระกอบของการวิ จั ย โดยละเอี ย ด ทํ า การวิ จั ย
เบื้องตน พรอมทั้งจัดทํารายงานความกาวหนา
A complete research proposal comprising
details of research components, conducting
preliminary research study, and preparing a
progress report

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต

หนวยกิต

159792 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
12 หนวยกิต
Thesis III, Type A1
ออกแบบและดํ า เนิ น การทดลอง เก็ บ และ
วิ เ คราะห ข อ มู ล การวิ จั ย พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า รายงาน
ความกาวหนา
Designing and conducting experiments, collecting
and analyzing data, and preparing a progress
report

หนาที่ 44

สาระที่
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพื่อให
สอดคลองกับ
แนวการจัดทํา
หลักสูตรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
เพิ่มราย
ละเอียดจาก
เดิมเพื่อให
สอดคลองกับ
แนวการจัดทํา
หลักสูตรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
159793 วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
12 หนวยกิต
Thesis IV, Type A1
จัดทําวิทยานิพนธ
ผานการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณโดยใช
ภาษาอังกฤษแกบัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and submitting the
complete thesis in English language to graduate
school

แผน ก แบบ ก2
1. งานรายวิชา จํานวนไมนอยกวา
25
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
5
160700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research Methodology for Health
Science
160703 ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
Applied Biostatistics for
Pharmaceutical Sciences
1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 20
1.2.1 วิชาบังคับ
14
159714 เทคโนโลยีอิมัลชันและสารลดแรงตึงผิวใน
เครื่องสําอาง
Emulsion - Surfactant Technology in
Cosmetics
159715 การตั้งตํารับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
Cosmetic Product Formulation
159716 การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
Cosmetic Product Evaluation
159793 สัมมนา 1
Seminar I
159794 สัมมนา 2
Seminar II
162701 เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทาง
เภสัชศาสตร 1
Instrumental Techniques in
Pharmaceutical Sciences Research I

แผน ก แบบ ก2
หนวยกิต 1. งานรายวิชา จํานวนไมนอยกวา
24 หนวยกิต
หนวยกิต 1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
3 หนวยกิต
3(3-0)
160703 ชีวสถิติประยุกตสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical
Sciences
2(1-3)

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-3)

3(2-3)
3(2-3)
1(0-3)
1(0-3)

1.2 วิชาบังคับ
12
159714 เทคโนโลยีอิมัลชันและสารลดแรงตึงผิวใน
เครื่องสําอาง
Emulsion - Surfactant Technology in
Cosmetics
159715 การตั้งตํารับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
Cosmetic Product Formulation
159716 การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
Cosmetic Product Evaluation
162701 เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทาง
เภสัชศาสตร 1
Instrumental Techniques in
Pharmaceutical Sciences Research I

3(2-3)

หนาที่ 45

หนวยกิต
3(2-3-5)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

สาระที่
ปรับปรุง
เพิ่มราย
ละเอียดจาก
เดิมเพื่อให
สอดคลองกับ
แนวการจัดทํา
หลักสูตรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ปรับตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย
ที่กําหนดใหการ
จัดการศึกษาใน
แผน ก1 ไม
แตกตางกับ
แผน ก2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
1.2.2 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา
6
153715 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตวสําหรับ
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
Animal Tissue Culture for Cosmetic
Sciences
153716 ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพ
ของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
Stability and Stabilization of Cosmetic
Products
153718 กฏหมาย จริยธรรม และการบริหารใน
ธุรกิจเครื่องสําอาง
Law, Ethics and Management in
Cosmetic Business
153719 การวิจัยตลาดและความพึงใจของผูบริโภค
ตอเครื่องสําอาง
Marketing Research and Consumer
Preference in Cosmetics
153722 ภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง
Cosmetic Packaging and Labeling
153723 ความปลอดภัยและพิษวิทยาของ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
Safety and Toxicology of Cosmetic
Products
153724 เครื่องสําอางจากพืชสมุนไพร
Phytocosmetics
153726 แนวคิดปจจุบันในการพัฒนาตํารับ
เครื่องสําอาง
Current Concepts in Cosmetic Product
Development
1.3 รายวิชาบังคับไมนบั หนวยกิต
0

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หนวยกิต
3(2-3)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)

หนวยกิต

1.3 วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา
9
153715 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตวสําหรับ
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
Animal Tissue Culture for Cosmetic
Sciences
153716 ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพ
ของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
Stability and Stabilization of Cosmetic
Products
153718 กฏหมาย จริยธรรม และการบริหารใน
ธุรกิจเครื่องสําอาง
Law, Ethics and Management in
Cosmetic Business
153719 การวิจัยตลาดและความพึงใจของผูบริโภค
ตอเครื่องสําอาง
Marketing Research and Consumer
Preference in Cosmetics
153722 ภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง
Cosmetic Packaging and Labeling
153723 ความปลอดภัยและพิษวิทยาของ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
Safety and Toxicology of Cosmetic
Products
153724 เครื่องสําอางจากพืชสมุนไพร
Phytocosmetics
153726 แนวคิดปจจุบันในการพัฒนาตํารับ
เครื่องสําอาง
Current Concepts in Cosmetic Product
Development
1.3 รายวิชาบังคับไมนบั หนวยกิต
5
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research Methodology in Health
Sciences
159794 สัมมนา 1
Seminar I
159795 สัมมนา 2
Seminar II

หนาที่ 46

สาระที่
ปรับปรุง
หนวยกิต
3(2-3-5)

3(3-0-6)

ปรับการเขียน
หนวยกิต ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย ที่
กําหนดให

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หนวยกิต
3(2-2-5)

1(0-3-1)
1(0-3-1)

เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพื่อให
สอดคลองกับ
แนวการจัดทํา
หลักสูตรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

คําอธิบายรายวิชา

160700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research Methodology for Health
Science
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการ
วิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนด
ปญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครง
รางและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การ
นําผลวิจัยไปใช จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิค
วิธีการวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research definition, characteristic and
goal; type and research process; research
determination; variables and hypothesis; data
collection; data analysis; proposal and research
report writing; research evaluation; research
application; ethics of researchers; and research
techniques in health sciences

3(3-0)

คําอธิบายรายวิชา
159794 สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งวิธีนําเสนอ
ต อ ที่ ป ระชุ ม และการเขี ย นบทความทางวิ ช าการ
ครอบคลุมเนื้อหาที่นิสิตสนใจในดานความกาวหนา
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
Oral and written presentations of
special topics of interest in current research
and developments in cosmetic sciences
159795 สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งวิธีนําเสนอ
ตอที่ประชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
ครอบคลุมเนื้อหาความกาวหนางานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรเครื่องสําอางของนิสิต
Oral and written presentations of student
research topics in cosmetic sciences
164704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health
Sciences
แนวทางในการดําเนินการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต ไดแก การกําหนดหัวขอวิจัย
การคนหาขอมูล การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
การออกแบบและวางแผนงานวิจัย การคํานวณ และ
ทักษะพื้นฐานของการปฏิบัติการทดลอง ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การนําเสนอและตีพิมพ
ผลงานวิจัย สิทธิของสัตวทดลองและขอพิจารณา
ทางจรรยาบรรณ
Approaches in conducting research in
life sciences including topic setting, literature
search and evaluation, proposal preparation,
research planning and design, calculation and
basic laboratory skills, laboratory safety,
presentation and publicizing of research work,
animal rights and ethical considerations

หนาที่ 47

สาระที่
ปรับปรุง
เพิ่มราย
ละเอียดจาก
เดิมเพื่อให
สอดคลองกับ
แนวการจัดทํา
หลักสูตรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ปรับหนวยกิต
และคําอธิบาย
รายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับ
งานวิจัย
ทางดานเภสัช
ศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
1.4 วิทยานิพนธ
159799 วิทยานิพนธ
Thesis

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
12
12

หนวยกิต 1.4 วิทยานิพนธ
หนวยกิต 159798 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
159799 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2

คําอธิบายรายวิชา
159799 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
ค น คว า วิ จั ย ในหั ว ข อ ทางวิ ท ยาศาสตร
เครื่องสําอาง เชน การออกแบบ การผลิต และการ
พั ฒนาตํ า รับ เครื่อ งสํา อาง โดยอาศั ย วิ ธีวิจัย อย า ง
เปนระบบ
Research in the field of cosmetic
sciences, such as design, production and
formulation development of cosmetics, based
on systematic research method

สาระที่
ปรับปรุง
12
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพื่อให
หนวยกิต สอดคลองกับ
แนวการจัดทํา
หลักสูตรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

คําอธิบายรายวิชา
159798 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis I, Type A2
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ภาคผนวก ข

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
.....................................
เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอย
มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๑ (๔/๒๕๕๔) เมื่อวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีรหัสประจําตัวขึ้นตนดวย ๕๔
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหบัณฑิตวิทยาลัยควบคุมคุณภาพและอํานวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามขอบังคับนี้
ขอ ๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และเปนหลักสูตรการศึกษาที่มลี กั ษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญา
โทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
นเรศวร และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนัก
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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
และไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขภายในหนึ่งปการศึกษา แตถาหาก
ภายในหนึ่งปการศึกษา นิสติ มีคุณสมบัตยิ ังไมครบตามขอ ๕ จะตองพนสภาพการเปนนิสิตทันที
ขอ ๘ นิสิตเรียนขามมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนิสิต / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ โดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือมาทําการศึกษา
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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 ัตถุประสงคเฉพาะเพื่อแกปญหา
ของประเทศอยางเรงดวนตามชวงระยะเวลาที่กําหนด
หลักสูตรใดทีจ่ ะจัดการศึกษาตามขอ (๒) ตองจัดการศึกษาตามขอ (๑) ควบคูกันไปดวย
ขอ ๑๓ การจัดการศึกษาตามขอ ๑๒ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละหลักสูตรและ
สอดคลองกับการคิดหนวยกิตระบบทวิภาค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่จัดการ
เรียนการสอนและคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๔ การคิดหนวยกิต
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชัว่ โมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
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(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นใดตามที่ไดรบั มอบหมายที่ใชเวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิ
ตระบบ ทวิภาค
(๕) การคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๙๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๖) วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
ขอ ๑๕การลงทะเบียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา และใหนิสิต
ถือปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้
(๑) นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาตามเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย
(๒) การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
(๓) รายวิชาใดที่เคยไดระดับขั้น B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีกไมได
(๔) การลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
(ก) นิสิตภาคปกติจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิตในภาค
การศึกษาปกติ สําหรับภาคฤดูรอน ใหกําหนดจํานวนหนวยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนใหมีสัดสวน
เทียบเคียงไดกับการศึกษาภาคปกติ
(ข) นิสิตภาคพิเศษจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิตในแตละภาค
การศึกษา
(๕) การลงทะเบียนทีผ่ ิดเงื่อนไขใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W
(๖) นิสิตอาจขอลงทะเบียนเขาศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได โดย
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาหนวยกิตรายวิชานั้น
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา และนิสติ จะได
อักษร S หรือ U
(๗) นิสิตที่ขนึ้ ทะเบียนเปนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะตอง
ลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา
(๘) ผูเขารวมศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๖ หนวยกิต ในแตละภาค
การศึกษา ทัง้ นี้ ผูเขารวมศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียม และคาหนวยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา กรณีผูเขารวมเปนนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะ
ไดอักษร S หรือ U กรณีบคุ คลภายนอกที่เขารวมศึกษา จะไดรับใบรับรองในการศึกษาในรายวิชานั้นๆ
(๙) นิสิตเรียนขามมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนเรียนไดตาม (๔) ตองชําระคาธรรมเนียม
และคาหนวยกิตตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ ง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ ๑๖ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา และเปนไป
ตามหลักเกณฑดังนี้
หนาที่ 52

(๑) การเพิ่มรายวิชาสําหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ จะกระทํา
ไดภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคฤดู
รอน สําหรับภาคปกติ และภาคเรียนฤดูรอน
(๒) การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินระยะเวลารอยละ ๗๕ ของ
เวลาเรียนของภาคการศึกษานั้นๆ นับตั้งแตเปดภาคการศึกษา
การถอนรายวิชาในกําหนดเวลาเดียวกับการเพิ่มรายวิชา จะไมปรากฏอักษร W ใน
ระเบียนผลการเรียน และการถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาดังกลาว นิสิตจะไดรับอักษร W ในระเบียน
ผลการเรียน
(๓) การเพิ่มและถอนรายวิชา ใหมีขั้นตอนในการปฏิบตั ิตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ โครงสรางของหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖
หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน คือ
(ก) แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ
ดังนี้
(๑) แบบ ก ๑ เปนการศึกษาที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบ
ไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) แบบ ก ๒ เปนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอ ย
กวา ๑๒ หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
(ข) แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตอ งทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
(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
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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 ใหมีระยะเวลาการศึกษา
ในหลักสูตรที่เทียบโอนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร
(๖) กรณีที่ใชระยะเวลาการศึกษาต่ํากวาที่กําหนดในหลักสูตร ใหคณะเจาของหลักสูตร
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
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
แสดงถึง
อนุกรมของรายวิชา
(ง) เลขตัวที่ ๖
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ขอ ๒๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใหมีการประเมินผลการศึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
(๒) มหาวิทยาลัยใชระบบระดับขั้นและคาระดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากกรณีตอไปนี้ ใหกําหนดการวัดและประเมินผลดวยอักษร S หรือ U คือ
(ก) รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
(ข) การสอบประมวลความรู/การสอบวัดคุณสมบัติ
(ค) สัมมนา
(ง) วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวยตนเอง
(๓) อักษร และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ใหกําหนดดังนี้
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
+
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B
B
หมายถึง ดี
(GOOD)
+
C
หมายถึง ดีพอใช
(FAIRY GOOD)
C
หมายถึง พอใช
(FAIR)
+
หมายถึง ออน
(POOR)
D
D
หมายถึง ออนมาก
(VERY POOR)
F
หมายถึง ตก
(FAILED)
S
หมายถึง เปนที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
หมายถึง ไมเปนที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ
(INCOMPLETE)
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
+
มีคาระดับขั้นเปน
๓.๕๐
ระดับขั้น
B
ระดับขั้น
B
มีคาระดับขั้นเปน
๓.๐๐
+
ระดับขั้น
C
มีคาระดับขั้นเปน
๒.๕๐
ระดับขั้น
C
มีคาระดับขั้นเปน
๒.๐๐
+
มีคาระดับขั้นเปน
๑.๕๐
ระดับขั้น
D
ระดับขั้น
D
มีคาระดับขั้นเปน
๑.๐๐
ระดับขั้น
F
มีคาระดับขั้นเปน
๐
(๕) อักษร I แสดงวานิสิตไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้นใหสําเร็จสมบูรณได
โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ผูสอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู
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นิสิตจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพือ่ แกอักษร I ใหสมบูรณกอน ๒
สัปดาหสุดทายของภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปน
ระดับขั้น F หรืออักษร U
(๖) อักษร P แสดงวารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู ยังไมมีการวัดและ
ประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดและประเมินผลแลว
(๗) อักษร W แสดงวา
(๑) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ ตามขอ ๑๕ (๕)
(๒) นิสิตไดถอนรายวิชาทีล่ งทะเบียน ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวตามขอ ๑๖ (๒)
(๓) นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(๔) กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุก
รายวิชาทีล่ งทะเบียน
(๘) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแตละสาขาวิชา
(ก) นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองไดระดับขั้นไมต่ํากวา C หากไดต่ํากวานี้จะตอง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ํา
(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 นําไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
(ข) มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิต และคาระดับ
ขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา
(ค) การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิต
กับคาระดับขัน้ ของทุกๆ รายวิชาตามขอ ๒๓ (๑๑) (ก) มารวมกันแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตของ
รายวิชาทั้งหมด ยกเวนที่ระบุไวในขอ ๒๓ (๑๐) และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่งมากกวาหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลีย่ จากหนวยกิตและคาระดับขั้นที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว
(๑๒) กรณีทนี่ ิสิตไดเรียนรายวิชาใดที่จัดไวในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบโอน
รายวิชานั้นเขาไวในหลักสูตร ทั้งนี้ จะไมนําผลมาคํานวณหาระดับขั้นสะสมเฉลีย่
อนึ่ง ใหการจัดการประเมินผล มีผลตั้งแตวันที่มีการแกไขเสร็จสิ้น
ขอ ๒๔ การสอบผานความรูภาษาอังกฤษ
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เงื่อนไขการสอบผานความรูภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๕ การสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบวัด
คุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(๑) นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ตองสอบผานการสอบประมวลความรู
(COMPREHENSIVE EXAMINATION) ดวยขอเขียน หรือขอเขียนและปากเปลา ในหลักสูตรนั้นๆ
(๒) นิสิตระดับปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING
EXAMINATION) ดวยขอเขียน หรือขอเขียนและปากเปลา ในหลักสูตรนั้นๆ ทัง้ นี้ ผูสมัครสอบวัด
คุณสมบัติไดตองเปนผูที่ผา นเกณฑภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว

ใหมีการดําเนินการสอบประมวลความรู และสอบวัดคุณสมบัติ ปการศึกษาละ ๓ ครั้ง
โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู และสอบวัดคุณสมบัติ ใหทําเปนคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัย และเมื่อดําเนินการแลวใหบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลสอบใหมหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน ๔ สัปดาหหลังวันสอบ
ขอ ๒๖ การทําวิทยานิพนธ
(๑) การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
(ก) นิสิตระดับปริญญาโทตองลงทะเบียนทําวิทยานิพนธตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) แผน ก แบบ ก ๑ จะตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอ ย
กวา ๓๖ หนวยกิต
(๒) แผน ก แบบ ก ๒ จะตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอ ย
กวา 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
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นิสิตตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการพิจารณาโครงราง
ที่ภาควิชา / สาขาวิชา เสนอคณะที่สังกัด เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
อาจารยบัณฑิตศึกษาซึ่งเปนผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย รวมจํานวนไมนอยกวา ๕ คน
ระดับปริญญาเอกรวมจํานวนไมนอยกวา ๖ คน เพื่อทําหนาที่ ประธาน กรรมการ และเลขานุการ
โครงรางวิทยานิพนธตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการแจงผลการอนุมัติ
พรอมโครงรางฉบับสมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศใหนิสติ สามารถดําเนินการวิจัยได
กรณี นิ สิ ต ปริ ญ ญาเอกต อ งสอบผ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (QUALIFYING
EXAMINATION) แลวจึงจะเสนอโครงรางวิทยานิพนธได
(๔) การทําวิทยานิพนธ ใหนิสิตดําเนินการทําวิทยานิพนธตามประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่อง แนวปฏิบตั ิในการทําวิทยานิพนธ
(๕) การขอสอบวิทยานิพนธ
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 หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธและรายวิชาครบถวนตามหลักสูตร
สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติแลวไมนอ ยกวา ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ การขอสอบวิทยานิพนธให
ดําเนินการตามประกาศ 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
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(๒) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เปนกรรมการ
(๓) อาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ คน
เปนกรรมการ
(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 และเงื่อนไขของสาขาวิชา
นั้นๆ
(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
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(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ฉ) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
(ช) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอ
ตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer
Review) กอนการตีพิมพ และเปนทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาได อาจขอศึกษาเฉพาะ
ระดับปริญญาโทได โดยการศึกษาจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของหลักสูตรระดับปริญญา
โทสาขาวิชานั้น ๆ
(๔) ปริญญาโท แผน ข
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชา
นั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ฉ) สอบผานการสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
(๕) ปริญญาเอก แบบ ๑
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(จ) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
(ฉ) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงาน จะตองไดรับการตีพิมพหรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
(๖) ปริญญาเอก แบบ ๒
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชา
นั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
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(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
(๓) นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนิสิต ใหยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยและระหวาง
ที่ยังไมไดรับอนุมัติใหลาออกนี้ใหถือวานิสิตผูขอลาออกนั้นยังมีสภาพเปนนิสิตที่จะตองปฏิบตั ิตาม
ระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
ขอ ๓๐ การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชดั เจน ซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
(๑) การบริหารหลักสูตร
(๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
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(๓) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
(๔) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ขอ ๓๑ การพัฒนาหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทนั สมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก๕ ป
ขอ ๓๒ การใหเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยอาจใหเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ี
ผลการศึกษาไดคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๔.๐๐ หรือไดรับการจดสิทธิบตั ร หรืออนุสิทธิบตั ร
ในกรณีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มบี ันทึกความเขาใจหรือบันทึกความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาอื่นหรือสถาบันตางประเทศ ที่มหาวิทยาลัยลงนามรวมกัน ใหเปนไปตามบันทึกความ
เขาใจหรือบันทึกความรวมมือนั้นๆ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๓ ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใด ที่เกี่ยวกับนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งใชบังคับอยูกอนวันที่ขอ บังคับนี้มีผลบังคับใช ยังคงใชบังคับกับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาตามขอบังคับนี้โดยอนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ขอ ๓๔ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัตติ าม
ขอบังคับนี้หรือที่ขอบังคับนีม้ ิไดกําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและใหถือ
เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ศาสตราจารย นายแพทย ดร.กระแส ชนะวงศ
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาคผนวก ค
ผลงานวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจํา
1. รองศาสตราจารย ดร.จารุภา วิโยชน
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
Buranajaree S, Donsing P, Jeenapongsa R, Viyoch J. Depigmenting action of nanoemulsion
containing Artocarpus incisus’s heartwood extract on UVB-induced hyperpigmentation in
C57BL/6 mice . Journal of Cosmetic Science (accepted).
Ngoenkam J, Faikrua A, Yasothornsrikul S, Viyoch J. Potential of an injectable
chitosan/starch/β -glycerol phosphate hydrogel for sustaining normal chondrocyte
function. International Journal of Pharmaceutics 2010, 391, 115-124.
Viyoch J, Tengamnuay I, Phetdee K, Tuntijarukorn P, Waranuch N (2010) Effects of trans-4(aminomethyl) cyclohexanecarboxylic acid/potassium azeloyl diglycinate/niacinamide
topical emulsion in Thai adults with melasma : A single-center, randomized, doubleblind, controlled study. Current Therapeutic Research: Clinical and Experimental 2010,
71, 345-359.
Viyoch J, Buranajaree S, Grandmottet F, Robin S, Binda D, Viennet C, waranuch N, Humbert P.
Evaluation of the effect of Thai breadfruit’s heartwood extract on biological functions of
fibroblasts from wrinkles. Journal of Cosmetic Science 2010, 61, 311-324.
Pansang S, Maphanta S, Tuntijarukorn P, Viyoch J. (2010) Skin irritation test of a
microemulsion containing essential oil isolated from Ocimum basilicum. ScienceAsia
2010, 36, 355-358.
งานวิจัยที่กําลังทําอยู
ศักยภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทยตอการนําไปใชในเครื่องสําอาง เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพ
ของผิวหนัง
ผลของสารสกัดจากสมุนไพรที่เตรียมใหอยูในรูปนาโนอิมัลชัน ตอการฟนฟูเมตาบอลิซมของ
คอลลาเจนและการลดริ้วรอย
ความเชีย่ วชาญ
Cosmetic Sciences
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2. รองศาสตราจารย ดร.นันทกา โกรานา
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
Khorana N, Markmee S, Ingkaninan K, Ruchirawat S, Kitbunnadaj R, Pullagurla MR. Evaluation
of a new lead for acetylcholinesterase inhibition. Medicinal Chemistry Research 2009,
18, 231-241.
Boriwanwattanarak P, Ingkaninan K, Khorana N, Viyoch J. Development of curcuminoid
hydrogel patch using chitosan from various sources as controlled-release matrix.
International Journal of Cosmetic Science 2008, 30, 205-218.
Khorana N, Young R, Glennon RA. Effect of 8-Hydroxy-2(N,N-di-n-propylamino)tetralin and
MDMA on the Discriminative Stimulus Effects of the Classical Hallucinogen DOM in
Rats. Pharmacology, Biochemistry and Behavior 2008, 91, 385-392.
Markmee S, Ruchirawat S, Prachyawarakorn V, Ingkaninan K, Khorana N. Isoquinoline
Derivatives as Potential Acetylcholinesterase Inhibitors. Bioorganic Medicinal Chemistry
Letters 2006, 16, 2170-2172.
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ความเชีย่ วชาญ
Organic Chemistry, Pharmaceutical Analysis
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3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรวุฒิ รุจิวพิ ัฒน
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
Rujivipat S, Bodmeier R. Improved drug delivery to the lower intestinal tract with tablets
compression-coated with enteric/nonenteric polymer powder blends. European Journal of
Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2010, 76, 486-492.
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ความเชีย่ วชาญ
Pharmaceutical product development, Modified drug release in solid dosage form
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4. ดร.ศิรดา มาผันตะ
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
Pansang S, Maphanta S, Tantijarukorn P, Viyoch J. Skin Irritation Test of Microemulsion
Containing Essential Oil Isolated from Ocimum basilicum L. for the Treatment of Acne.
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งานวิจัยที่กําลังทําอยู
1. การพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการเภสัชบําบัดและระบบบัญชียาโรงพยาบาล (Development
and implementation of hospital formulary management and the roles of the pharmacy
and therapeutic committee)
2. การพัฒนานโยบายและระบบการติดตามคาใชจายดานยาของโรงพยาบาล (Development of
policy and monitoring program for hospital drug expenditures)
3. การพัฒนาบทบาทของเภสัชกรในการดูแลการใชยาของผูปวยวิกฤต
ความเชีย่ วชาญ
Critical care pharmacotherapy, Health system pharmacy administration
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5. ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
Charoensit P, Kawakami S, Higuchi Y, Yamashita F, Hashida M. Enhanced growth inhibition of
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Kawakami S, Ito Y, Charoensit P, Yamashita F, Hashida M. Evaluation of proinflammatory
cytokine production induced by linear and branched polyethylenimine/plasmid DNA
complexes in mice. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2006, 317,
1382-1390.
งานวิจัยที่กําลังทําอยู
คุณสมบัติทางกายภาพ
สมุนไพรตานมะเร็ง

และปริมาณที่ถูกนําพาดวยไลโปโซมชนิดประจุบวกของสารสกัด

ความเชีย่ วชาญ
Drug delivery system, Cationic carriers
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ภาคผนวก ง

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ 0915 / 2554
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการรางหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครือ่ งสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเภสัชศาสตร
--------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดมีนโยบายใหทุกคณะดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหม และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ.2552 ดังนั้นเพื่อให
การดํ า เนิ น การพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร เปนไปตามดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจความตามมาตรา 17 มาตรา 20 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 จึงแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการรางหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ดังนี้
ที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. ผูทรงคุณวุฒพิ ิเศษดานมาตรฐานการศึกษา (ดร.จิรณี ตันติรตั นวงศ)
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
5. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร
หนาที่ ใหคําปรึกษาดานตาง ๆ ใหการพัฒนาเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และสําเร็จ
ลุลว งตามวัตถุประสงคทตี่ งั้ ไว
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คณะกรรมการอํานวยการ
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ประธานกรรมการ
2. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
3. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
4. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
5. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
6. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
7. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
8. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
9. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชวี โมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
10. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
กรรมการและเลขานุการ
11. รองคณบดีฝายวิชาการ
12. ผูชวยคณบดี (ฝายวิชาการ)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่
ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวก และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
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คณะกรรมการดําเนินงาน
1. รองศาสตราจารย ดร.จารุภา
วิโยชน
2. ศาสตราจารย ดร.มาลิน
จุลศิริ
3. รองศาสตราจารย ดร.สมเดช
กนกเมธากุล
4. รองศาสตราจารย ดร.นันทกา
โกรานา
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรวุฒิ
รุจิวิพัฒน
6. อาจารย ดร.เพ็ญศรี
เจริญสิทธิ์
7. อาจารย ดร.ศิรดา
มาผันตะ
8. นางสาวจุฑามาศ
คัมภีรพงษ

ประธานกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

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

เมษายน 2554 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. 2554

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาคผนวก จ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจําหลักสูตรคณะเภสัชศาสตรฝายอํานวยการ ครั้งที่
1/2554 เมื่อ 11 มกราคม 2554
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