
มคอ.2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป 

 

1.ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ 
 ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Pharmaceutical Product Development   
     
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเภสัชภัณฑ)   
   (ชื่อยอ) : วท.ม. (วิทยาการเภสัชภัณฑ) 

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม): Master of Science (Pharmaceutical Product Development) 
  (ชื่อยอ): M.Sc. (Pharmaceutical Product Development) 
   
3.  วิชาเอก   - 
 
4.  จํานวนหนวยกิตทีเ่รียนตลอดหลักสูตร   
 36 หนวยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก2  2 ป 
 5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทย 

5.3 การรับเขาศึกษา รับนิสิตชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปน

อยางดี 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  - 

5.5 การใหปริญญา  ใหปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเภสัชภัณฑ)  

เพียงสาขาเดียว 

  



6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
จะเร่ิมเปดสอนหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม 

คร้ังที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 22 เดือนธนัวาคม พ.ศ.2554    
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 

เมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2555 
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่................  

เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานระดับปริญญาโท ในปการศึกษา 2557 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเรจ็การศึกษา 
 1. นักวิจัยดานยาและเภสัชภัณฑ  ผลิตภัณฑสุขภาพ 
 2. ผูมีหนาที่ปฏิบัติการในฝายผลิต ผูมีหนาที่ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ ผูมีหนาที่ในฝายประกัน
คุณภาพ เจาหนาท่ีฝายวิจัยและพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรมยา เครื่องสําอาง เวชภัณฑ ผลิตภัณฑสุขภาพ 
 3. นักวิชาการดานยา เภสัชภัณฑ และผลิตภัณฑสุขภาพ  
 

9. ช่ือ  นามสกุล เลขประจาํตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวฒุิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิทางการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จ 
การศึกษา 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร.สุวรรณา วรรัตน  ภ.บ. (เภสัชศาสตร), 2532 มหาวิทยาลัยมหิดล XXXXXXXXXXXXX 

  วท.ม. (เภสัชเคมี), 2538 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences), 2543 

Robert Gordon U., UK  

2 ร.ท.หญิง ดร.วิภาพร เสรีเดนชัย ภ.บ. (เภสัชศาสตร), 2539 

ภ.ม. (เภสัชวินิจฉัย), 2546 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXXXXXXXXX 
 

  Dr.rer.nat.(Pharmaceutical 
Sciences), 2552 

Innsbruck U., Austria  

3 ผศ.ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค ภ.บ.(เภสัชศาสตร), 2536 
ภ.ม.(เภสัชอุตสาหกรรม),2538 
ภ.ด. (เทคโนโลยี 

เภสัชกรรม), 2550 

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

XXXXXXXXXXXXX 
 



 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

• คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ในภาวะปจจุบันประชาชนมีความตองการยาและผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อใชในการสงเสริม

ดานสุขภาพเปนจํานวนมหาศาล พบวาการผลิตในประเทศมีไมพียงพอตอความตองการของผูบริโภค จึง

ไดมีการนําสินคาเหลานี้เขาประเทศไทย โดยฐานขอมูลทางการคาระหวางประเทศรายงานวาประเทศไทยมี

การนําเขาวัตถุดิบที่เก่ียวของกับการผลิตยาและผลิตภัณฑสุขภาพ และตัวสินคาสําเร็จรูปของผลิตภัณฑ

เหลานี้ในปริมาณที่สูงมาก ในป พ.ศ.2552 เปนตนมามีมูลคาการนําเขามากกวา 2,000 เหรียญสหรัฐ 

รัฐบาลไดมีนโยบายใหประเทศพึ่งตนเองดานยาบําบัดโรคและผลิตภัณฑสุขภาพ  เพื่อลดการสูญเสีย

เงินตราในการนําเขาผลิตภัณฑเหลานี้จากตางประเทศ และเพื่อนําศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติอันมี

อยูอยางอุดมในประเทศกับภูมิปญญาทองถ่ินที่บรรพบุรุษไดสรางสมไวมาพัฒนาดวยองคความรูและ

วิทยาการทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ไดยาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดมาตรฐานเทียบเทาสากลสําหรับใชใน

ประเทศและเพื่อการสงออก ดังนั้นความตองการผูมีความรูความสามารถในการพัฒนาศาสตรดานนี้จึงมี

อยูมาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ มุงเนนผลิตนักวิชาการและนักวิจัย

ทางเภสัชศาสตรไมใชเฉพาะเภสัชกรใหมีความรูความสามารถในกระบวนการวิจัย  สามารถบูรณาการองค

ความรู และมีทักษะในการพัฒนายาและผลิตภัณฑสุขภาพจากแหลงธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห 

เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนในสังคมและผูสนใจจากองคกรตาง ๆ  

ทางเภสัชกรรม      
  11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม โดยจะสรางบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหสังคมตลอดจนองคกรที่

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณฑสุขภาพมีการพัฒนามาตรฐานสูระดับสากลอยางมี

ระบบ โดยไมละเลยขนบธรรมเนียมที่ดีของคนในชาติไทย  
 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณภายนอกดังกลาวทําใหคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ไดมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถเปล่ียนแปลงไดตามวิวัฒนาการของ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณฑสุขภาพ และเพื่อรองรับการแขงขันทางธุรกิจและทางการ

ศึกษาทั้งในและนอกประเทศ  



  12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  คณะเภสัชศาสตรมีหนาที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานเภสัชศาสตร มีคุณธรรมและ

จริยธรรม สามารถนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนา

ประเทศตอไป 
 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 - 
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน 
 - 
13.3 การบรหิารจัดการ 
      - 
 

หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสตูร 

1.1  ปรัชญา 
      บูรณาการองคความรูสาขาเภสัชศาสตร เพื่อการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑสุขภาพอยาง 

ครบวงจร 
  1.2  ความสําคัญ 

เภสัชภัณฑ และผลิตภัณฑสุขภาพ เปน ยาหรือผลิตภัณฑ ที่ทําขึ้นเพื่อใชก่ียวกับสุขภาพของมนุษย

ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบใชภายในหรือภายนอกรางกาย ซ่ึงในปจจุบันมีประชากรในประเทศใชเปนจํานวน

มหาศาล ฐานขอมูลทางการคาระหวางประเทศรายงานวาประเทศไทยมีการนําเขาวัตถุดิบท่ีเก่ียวของกับ

การผลิตเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑสุขภาพ และตัวสินคาสําเร็จรูปของผลิตภัณฑเหลาน้ีในปริมาณท่ีสูงมาก 

โดยในป พ.ศ. 2552 เปนตนมามีมูลคาการนําเขามากกวา 2,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ศาสตรดาน

การพัฒนาและการผลิตยาและผลิตภัณฑสุขภาพมีการเปล่ียนแปลงไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่

ทันสมัยขึ้น ดังน้ันคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณาจารยที่มีความรูความสามารถ

ทางวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนาและวิจัยทางยาและผลิตภัณฑสุขภาพและสามารถถายทอดความรู

ดังกลาว โดยจะมีการบูรณาการรวมกับภูมิปญญาไทย เพื่อเปนการขยายความรูเชิงวิชาการและเชิง

ประยุกตทางวิทยาการเภสัชภัณฑ สูการนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ

ทําใหมีการเพิ่มศักยภาพสูระดับสากลเพื่อใหสอดคลองกับ ASEAN HARMONIZATION 
  1.3 วัตถุประสงค 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ มีวัตถุประสงคเพื่อผลิต

มหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและจริยธรรมตอสังคม ดังตอไปนี้ 
 13.1 มีความรูดานการพัฒนายา และผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปจจุบันและนําไปประยุกตใชได

อยางมีประสิทธิภาพ 



 13.2 มีความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ มีทักษะและประสบการณเพื่อที่จะสรางยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพใหม และสามารถสรางนวัตกรรมที่เก่ียวของกับการผลิต โดยใชกระบวนการวิจัยเชิง 

บูรณาการควบคูกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

 13.3 มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อใหเกิดการรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม  

 
1. แผนพัฒนาปรับปรงุ 

  จัดใหมีการประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป เพื่อใหทันสมัยตอความ

ตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร

ในดานเนื้อหาวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 

แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานตามที่ 

สกอ. กําหนด 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐาน TQF 
-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความตองการของธุรกิจ และการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

ไดมีการจัดประชุมกับภาคีเครือขาย

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

-รายงานการประเมินความพึงพอใจ

ในการใชบัณฑิตของสถาน

ประกอบการ 

 
พัฒนาบุคลากรคณาจารยใหมีความรู

ความสามารถในการถายทอดความรู 
สนับสนุนใหคณาจารยไปอบรมหรือ

เรียนรูจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาเพิ่มเติม 

-จํานวนอาจารยท่ีไดรับการอบรม 
 

 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1.ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ  
 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และจัดภาคฤดูรอนเปนพเิศษตอจากภาค

ปลายได  

การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน 
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

1.2  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ขอที่ 7 และขอที่ 8 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  การเรียนการสอนเปนภาคปกติ ท่ีเรียนวนัเสารและอาทิตย  



  ภาคตน  เดือนมิถุนายน-กันยายน 
  ภาคปลาย เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ 
  ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  เปนผูสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาที่เก่ียวของกับเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา 

เทคโนโลยีการอาหาร โภชนศาสตร วิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาที่

กําหนด จะตองเปนผูมีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป และมีคุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2554 หมวดที่ 3  
ขอที่  17 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 
  เนื่องจากหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมกับผูที่สนใจจะทํางานเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา/

ผลิตภัณฑสุขภาพ ผูสําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตอาจตองปรับพื้นฐานความรูเร่ืองยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  หลักสูตรนี้จะจัดใหมีการปรับพื้นฐานความรูเร่ืองยาและผลิตภัณฑสุขภาพแกนิสิต 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
จํานวนนิสิตทีค่าดวาจะรบั ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปที ่1 10 10 10 15 15 
ชั้นปที ่2 - 10 10 10 15 

จํานวนสะสม 10 20 20 25 30 
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 10 10 15 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

คาธรรมเนียม 1,200,000 2,400,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 

 



 

    2.6.2  งบประมาณรายจาย 
หมวดเงิน ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ก.งบดําเนินการ      

คาตอบแทนผูสอน (24 หนวย

กิต x 1,000 บาทตอช่ัวโมง x 

15 ครั้งตอภาค) 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

คาวัสดุและสารเคมี

ประกอบการเรียนการสอน  
250,000 300,000 300,000 350,000 400,000 

กิจกรรมตามที่ระบุใน

โครงสรางหลักสูตร (เชน จัด

สัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรม

นิสติ, ดูงาน)      

15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 

คาสวนกลางคณะ หรือคา

สาธารณปูโภค 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

รายจายระดับมหาวิทยาลัย      

คาตอบแทนกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ 

- - 100,000 100,000 150,000 

คาสวนกลางมหาวิทยาลยั 150,000 300,000 300,000 375,000 450, 00 

รวม (ก) 800,000 1,000,000 1,105,000 1,230,000 1,405,000 

ข.งบลงทุน      

ครุภณัฑ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ข) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ก) + (ข) 1,100,000 1,300,000 1,405,000 1,530,000 1,705,000 
 

 

2.7 ระบบการศึกษา  
 เปนแบบชั้นรยีน  
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 

           การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ขอที่ 38 และขอที่ 39 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

  หลักสูตร แผน ก 2  เปนแผนการศึกษาที่ทําปริญญานิพนธ  12 หนวยกิต  และเรียน
รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 



 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางหลกัสูตร หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาบังคับ                                              12 
ข.  หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา 12 
ค.  ปริญญานิพนธ                                                          12 

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 
  

 3.1.3  รายวิชา 
  - รหัสวิชา 
 รหัสวิชาที่ใชประกอบดวยอักษร 3 ตัว และเลขประจํารายวิชา 3 ตัว ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 
   1. ตัวอักษร 3 ตัว ไดแก 
    อักษรตัวที่หนึ่ง   คือ “ภ (P)” ซ่ึงเปนอักษรยอของเภสัชศาสตร 

อักษรตัวที่สองและสาม  คือ อักษรยอของกลุมวิชาที่จัดการเรียนการสอน

รายวิชานั้น และอักษรยอของวิชากลางที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มี

ดังตอไปนี้ 
   ภชภ หมายถึง รายวิชาทางชีวเภสัชศาสตร 
   PBP   Subject in Biopharmacy 
   ภทภ หมายถึง รายวิชาทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
   PPT   Subject in Pharmaceutical Technology 
   ภภค หมายถึง รายวิชาทางเภสัชเคม ี

   PPC   Subject in Pharmaceutical Chemistry 
ภภน หมายถึง รายวิชาทางเภสัชกรรมคลินกิ 

   PCP   Subject in Clinical Pharmacy 
ภภว หมายถึง รายวิชาทางเภสัชเวท 

   PPG   Subject in Pharmacognosy 
   ภภส หมายถึง รายวิชาทางเภสัชกรรมสังคม 
   PSP   Subject in Social Pharmacy 
   ภภม หมายถึง รายวิชากลางที่เปดสอนในระดับมหาบัณฑิต 
   PMP   Master of Science in Pharmacy  



2.  เลขประจํารายวิชา 3 ตัว มีความหมายดังตอไปนี้ 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับที่เปดสอน 

  เลข 7 หมายถึง รายวิชาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชาดังตอไปนี้ 

 เลข 0,1 หมายถึง หมวดวิชากลาง 

 เลข 2 หมายถึง เทคโนโลยเีภสัชกรรม   
 เลข 3 หมายถึง ชีวเภสัชศาสตร 
 เลข 4,5 หมายถึง เภสัชกรรมคลนิิก 
 เลข 6,7 หมายถึง เภสัชกรรมสังคม และการบริหารเภสัชกิจ 
 เลข 8 หมายถึง เภสัชเคม ี
 เลข 9 หมายถึง เภสัชเวท 

เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง ลําดับของรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
 

 ความหมายของหนวยกิต 

  เลขท่ีแสดงหนวยกิตในแตละรายวิชาในหลักสูตร มีความหมายดังน้ี 
   ตัวเลขนอกวงเล็บ  หมายถึง จํานวนหนวยกิต 
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี 
                ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2   หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติการหรือการฝกงาน 
                 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3  หมายถึง จํานวนชัว่โมงที่ศึกษาดวยตนเอง  

 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาบังคับ                                                                                     รวม 12 หนวยกิต 

ภภม 701  
PMP 701 

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ 

Principles of Health Product Development 
3(3-0-6) 

ภภม 702  
PMP 702 

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเภสัชศาสตร  

Research Methodology and Statistics in Pharmaceutical Sciences 
2(2-0-4) 

ภภม 703 

PMP 703 
สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ 1 

Seminar in Pharmaceutical Product Development 1 
1(0-2-1) 

ภภม 704  
PMP 704 

การใชเครื่องมือสําหรับงานวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร 
Instrumentation for Pharmaceutical Research and Development 

3(1-6-2) 

ภภม 707 

PMP 707 
สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ 2 

Seminar in Pharmaceutical Product Development 2 
1(0-2-1) 

ภภม 708 

PMP 708 
ปญหาพเิศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ 

Special Problems in Pharmaceutical Product Development 
2(0-4-2) 



 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเลือก                                                                             ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
ภทภ 721 

PPT 721 
ระบบนําสงยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 

Delivery Systems of Drugs and Health Products 
2(1-3-2) 

ภทภ 722  
PPT 722 

การพัฒนาตํารับยาขั้นสูง  

Advanced Product Development 
3(2-3-4) 

ภทภ 723  
PPT 723 

เสถียรภาพของเภสัชภัณฑ   
Stability of Pharmaceutical Products 

2(2-0-4) 

ภทภ 724 

PPT 724 
การมุงเนนคณุภาพทางเภสัชอุตสาหกรรม 

Quality Concept in Pharmaceutical Industry 
2(2-0-4) 

ภภค 781 

PPC 781 
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพ 

Quality Control of Health Products 
3(2-3-4) 

ภภค 782 

PPC 782 
การทดสอบชีวสมมูล  

Bioequivalence Testing 
2(1-3-2) 

ภภค 783 

PPC 783 
น้ํามันหอมระเหยจากพรรณไมหอม 
Essential Oils Derived from Aromatic Plants 

2(2-0-4) 

ภภค 784 
PPC 784 

การวิเคราะหทางชีวการแพทย 
Biomedical Analysis 

2(1-3-2) 

ภภค 785 

PPC 785 
การออกแบบยาโดยใชคอมพิวเตอร 

Computer-Aided Drug Design 
2(1-3-2) 

ภภค 786 

PPC 786 
การวิเคราะหโดยใชเคร่ืองมือขั้นสูง 

Advanced Instrumental Analysis  
3(2-3-4) 

ภภว 791 
PPG 791 

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาสารจากธรรมชาติ  
Biotechnology for Natural Product Development 

2(2-0-4) 

ภภว 792 
PPG 792 

เภสัชเวทขัน้สงู  
Advanced Pharmacognosy 

2(2-0-4) 

ภภว 793 
PPG 793 

การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการพัฒนายา  
Bioscreening of Natural Products for Drug Development 

2(1-3-2) 



 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ภภว 794  
PPG 794 

เคมผีลิตภัณฑธรรมชาติ  

Natural Product Chemistry  
2(2-0-4) 

ภภว 796 
PPG 796 

พฤกษศาสตรพื้นบาน  
Ethnobotany 

2(2-0-4) 

ภภว 797 
PPG 797 

สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 
Natural Products for Health and Beauty 

2(1-3-2) 

ค.  ปริญญานิพนธ                                                                                          12 หนวยกิต 

ภภม 706 

PMP 706 
ปริญญานพินธ 

Thesis 
12 

 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 หลักสูตร แผน ก (2) 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ภภม 701 
PMP 701 

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ 
Principles of Health Product Development 

3(3-0-6) 

ภภม 702 
PMP 702 

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเภสัชศาสตร 
Research Methodology and Statistics in Pharmaceutical Sciences 

2(2-0-4) 
 

ภภม 703 

PMP 703 
สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ 1 

Seminar in Pharmaceutical Product Development 1 
1(0-2-1)    

ภภม 704  
PMP 704 

การใชเครื่องมือสําหรับงานวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร 
Instrumentation for Pharmaceutical Research and Development 

3(1-6-2) 

 รวม 9 

 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

............... วิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 รวม 9 

 



 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ภภม 708 

PMP 708 
ปญหาพเิศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ 

Special Problem in Pharmaceutical Product Development 
2(0-4-2) 

ภภม 707 

PMP 707 
สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ 2 

Seminar in Pharmaceutical Product Development 2 
1(0-2-1)    

 รวม 3 
 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ภภม 706 
PMP 706 

ปริญญานพินธ 
Thesis 

6  

............... วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 รวม 9 
 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ภภม 706 
PMP 706 

ปริญญานพินธ 
Thesis 

6 

 รวม 6 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

ก.  หมวดวิชาบังคับ 

ภภม 701 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ                                                   3 (3-0-6) 
PMP 701  Principles of Health Product Development 
 การบูรณาการองคความรูทางชีวเภสชัศาสตร เภสัชเคมีและเภสัชเวท เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

เพื่อวิทยาการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ 
 

ภภม 702  ระเบียบวธิีวจิัยและสถติิทางเภสัชศาสตร 2(2-0-4) 
PMP 702 Research Methodology and Statistics in Pharmaceutical Sciences 
 การวิเคราะหกรอบแนวคิด คําถาม และสมมติฐานการวิจัยเภสัชภัณฑ รูปแบบการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัยเนนท่ีการวิจัยเชิงทดลองในการพัฒนาเภสัชภัณฑ ชนิดของผลลัพธของการวิจัย การวัด



ตัวแปรที่เหมาะสมกับสมมุติฐานและรูปแบบการวิจัย การบันทึกและจัดการขอมูลโดยใชหลักสถิติที่

เหมาะสม การประเมินและสรุปผลการวิจัย การเผยแพรงานวิจัย  
 

ภภม 703 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ 1       1(0-2-1) 
PMP 703 Seminar in Pharmaceutical Product Development 1 
 การทบทวนและการประเมินวรรณกรรม เพื่อนํามาวิเคราะห สรุป นําเสนอ และแลกเปลี่ยน

เรียนรู อภิปรายในประเด็นใหมที่สนใจ  เนนการใชเหตุผลในการถกแถลงทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ   
 
ภภม 704  การใชเครื่องมือสําหรับงานวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร 3(1-6-2) 
PMP 704   Instrumentation for Pharmaceutical Research and Development 
 หลักการทํางาน เทคนิคการใชเคร่ืองมือ การแปลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเครื่องมือประเภท

ตางๆ ที่ใชในงานวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร เครื่องมือท่ีใชในการผลิต การควบคุมคุณภาพเภสัช

ภัณฑ เครื่องมือวิเคราะหสมบัติทางเคมีและกายภาพ เคร่ืองมือที่ใชทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมถึงการ

บํารงุรักษาเคร่ืองมือสําหรับงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ       
 
ภภม 707 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ 2  1(0-2-1) 
PMP 707 Seminar in Pharmaceutical  Product Development II 
 การทบทวนและการประเมินวรรณกรรม เพื่อนํามาวิเคราะห สรุป นําเสนอ และแลกเปล่ียน

เรียนรู อภิปรายในประเด็นใหมที่สนใจ  เนนการใชเหตุผลในการถกแถลงทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ   
 

ภภม 708 ปญหาพิเศษทางวทิยาการเภสัชภัณฑ 2(0-4-2) 
PMP 708  Special Problems in Pharmaceutical Product Development 
 การเลือกหัวขอเรื่องวิทยาการเภสัชภัณฑ การออกแบบการทดลอง การทดลอง การวิเคราะห

ขอมูล การนําเสนอ และการรายงาน โดยมีการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาผลิตภัณฑ

สุขภาพ ทั้งนี้ควรตระหนักถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม และมีประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

ข.  หมวดวิชาเลือก   (เลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
ภทภ 721ระบบนําสงยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 2(1-3-2) 
PPT 721 Delivery Systems of Drugs and Health Products 
 หลักการพื้นฐานและทฤษฎีเก่ียวกับระบบนําสงยาและผลิตภัณฑสุขภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ 

เทคโนโลยีการผลิตและสารชวยในการตั้งตํารับระบบนําสงยาและผลิตภัณฑสุขภาพ โดยศึกษาระบบนําสง

ทางปากและทางผิวหนัง ระบบนําสงรูปแบบท่ีนําสงโดยการฉีด ระบบนําสงเฉพาะที่ และระบบนําสงสู

เปาหมาย 
 



ภทภ 722 การพัฒนาตํารบัยาขั้นสูง  3(2-3-4) 
PPT 722  Advanced Product Development 
 การนําตัวยามาตั้งตํารับใหอยูในรูปแบบยาตาง ๆ โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวางสมบัติของ

ตัวยากับรูปแบบยาที่เหมาะสมสําหรับการตั้งตํารับ รวมถึงการเลือกใชกระบวนการผลิตที่เหมาะสม 

เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณคาในการรักษาสูงสุด การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑทั้งทางกายภาพและทาง

เคมีตลอดจนวิธีการตาง ๆ ในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตํารับ 
 
ภทภ 723 เสถียรภาพของเภสัชภัณฑ  2(2-0-4) 
PPT 723 Stability of Pharmaceutical Products 
 หลักการเสถียรภาพของยา ความเขากันไดของยาและสารชวยทางเภสัชกรรม การประเมิน

ผลิตภัณฑยา วิธีการและเทคนิคท่ีเพิ่มเสถียรภาพของเภสัชภัณฑ การคาดการณของอายุของเภสัชภัณฑ 

และการออกแบบการศึกษาเสถียรภาพเภสัชภัณฑในรูปแบบตางๆ พรอมทั้งกรณีศึกษา 
 
ภทภ 724  การมุงเนนคุณภาพทางเภสชัอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
PPT 724  Quality Concept in Pharmaceutical Industry 

ความเขาใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ การบริหารคุณภาพ และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมยา 

การบริหารความเสี่ยงและเทคนิคที่ใชในการประเมิน การจัดการระบบเอกสาร การควบคุมการ

เปล่ียนแปลง หลักการตรวจสอบความถูกตอง การตรวจรับรองระบบและเครื่องจักรอุปกรณ การ

ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการ การจัดทําแผนแมบทการตรวจสอบความถูกตอง  และหลักสถิติที่

ใชในการควบคุมกระบวนการ 

 

ภภค 781  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสขุภาพ                                       ......................... 3(2-3-4) 
PPC 781  Quality Control of Health Products  
 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพ อาหาร ยา และเครื่องสําอาง ตามขอกําหนดที่ราชการ

รับรอง เนนวิธีการเก็บตัวอยาง ระเบียบวิธีการตรวจและการวิเคราะหหาสารสําคัญ วัตถุเจือปน และ 

สารปนเปอน ในอาหาร ยาและเครื่องสําอาง โดยใชวิธีที่มีการตรวจสอบความถูกตองรวมทั้งการทดสอบ

ความคงสภาพของผลิตภัณฑสุขภาพ  

 
ภภค 782 การทดสอบชีวสมมูล 2(1-3-2) 
PPC 782 Bioequivalence Testing  

หลักการเหตุผลและความเปนมาของการศึกษาชีวสมมูล ขั้นตอนของการศึกษาชีวสมมูล  และการ

แบงแยกกลุมยาสําหรับการศึกษาชีวสมมูล รวมถึงการศึกษาชีวสมมูลแบบ Biowaiver และความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการดูดซึม การกระจาย การขับถาย และกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา ซ่ึง

รวมถึงเภสัชจลนศาสตรแบบ compartmental และ noncompartmental การกําจัดทิ้งโดยไต การกําจัดทิ้ง



โดยตับ การจับกับโปรตีน และการออกแบบแผนกําหนดการใชยา อัตราสารเขาระบบชีวภาพ  

และชีวสมมูล 
 
ภภค 783 นํ้ามันหอมระเหยจากพรรณไมหอม 2(2-0-4) 
PPC 783 Essential Oils Dereived from Aromatic Plants 
 การศึกษาสารสําคัญ สารที่ใหกล่ิน ฤทธิ์ทางชีวภาพและพิษวิทยาของน้ํามันหอมระเหย รวมทั้งการ

ประยุกตใชทางการแพทย อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ วิทยาการพฒันาเภสัชภัณฑ 
  
ภภค 784 การวเิคราะหทางชีวการแพทย 2(1-3-2) 
PPC 784 Biomedical Analysis 
 การศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของวิธีวิเคราะหท่ีใชในการหาปริมาณของยา และ/หรือ 

เมแทบอไลตในของเหลวทางชีวภาพโดยมุงเนนการวางแผน การดัดแปลงและ/หรือการพัฒนาวิธี

วิเคราะหใหม ตลอดจนการประมวลผลการวิเคราะห 
 

ภภค 785 การออกแบบยาโดยใชคอมพิวเตอร 2(1-3-2) 
PPC 785 Computer-Aided Drug Design 
 การใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรเพื่อชวยในกระบวนการคนหายาใหมต้ังแตขั้นตอนการคนหา

เปาหมายในการออกฤทธิ์ การคนหาและพัฒนาสารตนแบบรวมถึงการศึกษาในขั้นพรีคลินคิ การคัดกรอง

ขอมูลเสมือนเพื่อคนหายาอยางรวดเร็ว การออกแบบตัวยาโดยอาศัยความรูทางโครงสรางของเอนไซม

หรือโดยอาศัยความรูทางโครงสรางของตัวยับยั้งและแบบจําลองกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร 
 

ภภค 786 การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือขั้นสูง       3(2-3-4) 
PPC 786 Advanced Instrumental Analysis  
 การเลือกเคร่ืองมือวิเคราะหขั้นสูงสําหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพ โดยอาศัย

คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และหมูฟงกชันของยา การนําเทคนิคตางๆไปประยุกตใชในการหาสูตร

โครงสรางของสารอินทรีย รวมถึงการหาสูตรโครงสรางของสารอินทรียจากขอมูลทางสเปกโทรสโกป 

  
ภภว 791  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาสารจากธรรมชาต ิ 2(2-0-4) 
PPG 791 Biotechnology for Natural Product Development   

 ความสําคัญของพืช สัตวและจุลินทรียในฐานะที่เปนแหลงผลิตสารจากธรรมชาติที่ใชเปนยา

และผลิตภัณฑสุขภาพเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช การเพาะเล้ียงจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว 

การสรางดีเอ็นเอสายผสม การใชเอนไซมจากส่ิงมีชีวิต เนนการประยุกตใชเทคนิคเหลานี้ในการพัฒนาสาร

ใหม ๆ เพื่อใชเปนยา เปนสารตนแบบในการสังเคราะหยา หรือ ใชเปนองคประกอบในผลิตภัณฑสุขภาพ 

 



ภภว 792  เภสัชเวทขั้นสงู 2(2-0-4) 
PPG 792  Advanced Pharmacognosy  

 การตรวจสอบสารจากธรรมชาติ การสกัด การแยกสารใหบริสุทธิ์ การกําหนดคุณลักษณะและ

พิสูจนเอกลักษณของสารที่ไดจากธรรมชาติ 

 
ภภว 793  การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือการพัฒนายา 2(1-3-2) 
PPG 793  Bioscreening of Natural Products for drug development 
 การประเมินคุณคาทางชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติ การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพ การ

ทดสอบความเปนพิษ หลักแนวทางและวิธีการสมัยใหมในการประเมินคุณคาทางชีวภาพ เกณฑการ

คัดเลือกสําหรับวิธีการประเมินคุณคาทางชีวภาพตางๆ การพัฒนาวิธีการประเมินคุณคาทางชีวภาพ เพื่อ
นําไปใชในการพฒันายาจากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

 
ภภว 794  เคมีผลิตภัณฑธรรมชาต ิ 2(2-0-4) 
PPG 794 Natural Product Chemistry   

 การศึกษาสารท่ีไดจากธรรมชาติจากพืช สัตว หรือส่ิงมีชีวิตจากทะเล โดยศึกษาถึงกระบวนการ

ชีวสังเคราะห ขั้นตอนการสรางสารปฐมภูมิ และสารทุติยภูมิ โครงสรางทางเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และ

การนําสารเหลานั้นมาใชประโยชน  

 
ภภว 796  พฤกษศาสตรพ้ืนบาน 2(2-0-4) 
PPG 796  Ethnobotany  
 การใชประโยชนจากพืชในทองถ่ินหรือในชนกลุมตางๆ ทั้งที่ใชในชีวิตความเปนอยู ยารักษาโรค

และพิธีกรรม ตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวางการใชพืชกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
ภภว 797  สมุนไพรเพื่อสขุภาพและความงาม     2(1-3-2) 
PPG 797  Natural Products for Health and Beauty 
 การนําสมุนไพรมาประยุกตใชเปนองคประกอบหลักในผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม  

โดยศึกษาขั้นตอนการเตรียมพืชสมุนไพร การควบคุมคุณภาพ การตั้งตํารับ ตลอดจนการประเมินคุณภาพ

ของตํารับ 

 

ค.  ปริญญานิพนธ  
ภภม 706  ปริญญานิพนธ  12 หนวยกิต 

PMP 706  Thesis 
 งานคนควาวิจัยทางเภสัชศาสตรในหัวขอที่ผูเรียนสนใจภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

ปริญญานพินธและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 



 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและวฒุิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิทางการศึกษา สถาบันที่จบ

การศึกษา 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

1* รศ.ดร.สุวรรณา วรรัตน  ภ.บ. (เภสัชศาสตร), 2532 มหาวิทยาลัยมหิดล XXXXXXXXXXXXX 
  

  วท.ม. (เภสัชเคมี), 2538 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences), 2543 

Robert Gordon U., 
UK 

 

2* ร.ท.หญิง ดร. วิภาพร เสรีเดนชัย ภ.บ. (เภสัชศาสตร), 2539

ภ.ม. (เภสัชวินิจฉัย), 2546 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXXXXXXXXX 

 
 

  Dr.rer.nat.(Pharmaceutica
l Sciences), 2552 

Innsbruck U., 
Austria 

 

3* ผศ.ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค ภ.บ.(เภสัชศาสตร), 2536 
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม), 
2538 

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย 

XXXXXXXXXXXXX 

 
 

  ภ.ด. (เทคโนโลยี 

เภสัชกรรม), 2550 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 ดร. พนิดา แจมผล   สพ.บ.  
(สัตวแพทยศาสตร), 2535 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

XXXXXXXXXXXXX 

 

  วท.ม.(เภสัชวิทยา), 2541 มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ปร.ด.(เภสัชวิทยา), 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล  

5 ดร. พัชรวีร  นันทธนะวานิช ภ.บ.(เภสัชศาสตร), 2536 มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร 

XXXXXXXXXXXXX 

  
  ภ.ม. (เภสัชเคมี), 2542 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษ
เคมี), 2551  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 



3.2.3 อาจารยประจํา/ควบคุมการทําปรญิญานิพนธ 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิทางการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา ป พ.ศ. 

1. ผศ.ดร.พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ Ph.D. (Social and Administrative 
Pharmacy) 

University of 
Minnesota, USA 

2530 

2. รศ.ดร.สุวรรณา วรรัตน Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences) 

Robert Gordon U.,UK 2543 

3. รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล  Ph.D. (Pharmacy Practice and 
Administration) 

University of Texas 
(USA) 

2536 

4. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ Ph.D. (Social and Administrative 
Pharmacy) 

Purdue University, 
USA 

2543 

5. รศ.ดร.วีระศักดิ์ สามี  ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 2546 

6. รศ.ดร.ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ

  

Dr.rer.nat. (Pharmaceutical 
Sciences) 

University of Vienna, 
Austria 

2543 

7. ผศ.ดร.เจริญ  ตรีศักดิ์  Ph.D.  
(Social and Administrative 
Pharmacy) 

University of 
Minnesota, USA 

2546 
 

8. ผศ.ดร.เบญจพร กิ่งรุงเพชร  Ph.D. (Pharmacy) University of Iowa, 
USA 

2548 

9. ผศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ       ปร.ด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 

10. ผศ.ดร.วรพรรณ สิทธิถาวร  Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences) 

Toyama Medical 
&Pharmaceutical 
University, Japan 

2544 

11. ผศ.ดร.วัฒนพร พัฒนภักดี  กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2552 

12. ผศ.ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร Ph.D. (Pharmaceutical 
Technology) 

Chiba University, 
Japan 

2543 

13. ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน    ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พอลิเมอร) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

14. ผศ.ชญานิศ   ศรชัยธวัชวงศ ภ.ม. (เภสัชเคมี)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 

15. ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549 

16. ผศ.ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค  ปร.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 

17. ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย     ปร.ด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

18. ผศ.ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย

  

วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 

19. ร.ท.หญิง ดร. วิภาพร เสรีเดนชัย Dr.rer.nat. (Pharmaceutical 
Sciences) 

Innsbruck University, 
Austria 

2552 

20. ผศ.ดร.สมหญิง พุมทอง Ph.D. (Pharmacy) University of 
Nottingham, UK 

2550 



ลําดับที่ ช่ือ-สกุล วุฒิทางการศกึษา สถาบันท่ีจบการศึกษา ป พ.ศ. 

21. ดร.พัชรี ดวงจันทร วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร

ประยุกต) 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2553 

22. ดร.ดวงรัตน ชูวิสิฐกุล Dr.rer.nat. (Pharmaceutical 
Technology) 

Freie University 
Berlin, Germany 

2554 

23. ดร.จิตติมา มานะกิจ  Doctor of Pharmaceutical 
Sciences 

Kyoto University, 
Japan 

2548 

24. ดร. ชุติมา วีรนิชพงศ  ภ.ด. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 
25. ดร.พัชรวีร นันทธนะวานิช  ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 

26. ดร.ลลนา คงคาเนรมิตร ปร.ด. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 

27. ดร.สริน ทัดทอง  วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 

28. ดร.อมรทัศน สดใส ปร.ด. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

29. ดร.รัฐพล อาษาสุจริต 
 

ภ.ด. (เภสัชกรรม)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 

30. ดร.พรทิพา เอี่ยมสําอางค Ph.D. (Pharmaceutical 
Chemistry) 

Newcastle University ,  
England 

2552 

31. ดร.ชุดา  จิตตสุโก Ph.D. (Pharmaceutical 
Chemistry) 

University of Kansas, 
USA 

2553 

32. ดร.วธู พรหมพิทยารัตน Ph.D. (Pharmaceutical Science) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
33. อาจารยธนู  ทองนพคุณ 

(อาจารยผูสอน) 
ภบ.(เครื่องสําอาง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2545 

34. อาจารยบุญตา  ฉัตรวีระสกุล 
(อาจารยผูสอน) 

M.S (Chemistry) Virginia Polytechnic 
Institute and State 
University, USA 

2551 

 

3.2.3  อาจารยพิเศษ  
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิทางการศึกษา 

1 รศ. ดร. นริศา  คําแกน Ph.D Health Science (Biomedical Science) 
Charles U., Australia 

2 ภก.วีระยุทธ  จิรรัศม์ิ M.Sc. (Industrial Pharmacy) 
Toledo U., Ohio USA(เภสัชพฤกษศาสตร) 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

- 



5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   

 ในการทําปริญญานิพนธของนิสิตเปนการทํางานวิจัยที่เก่ียวของกับวิทยาการเภสัชภัณฑ ตองเปน

งานวิจัยที่มีการบูรณาการของสหสาขาวิชาที่เก่ียวของ และสามารถนํางานวิจัยนี้ไปตอยอดหรือนําไปใช

ประโยชนได และสามารถนําองคความรูท่ีไดเผยแพรสูชุมชน 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 ปริญญานิพนธเปนงานคนควาวิจัยทางเภสัชศาสตรในหัวขอที่ผูเรียนสนใจภายใตคําแนะนํา

ของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นิสิตมีการเรียนรูครบตามมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3  ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 2 
 5.4  จํานวนหนวยกิต 
 12 หนวยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 

มีการจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ จัดเตรียมสถานที่ ครุภัณฑ อุปกรณ วัสดุและ

สารเคมีตางๆ ที่ใชในงานวิจัย 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 8  การสอบพิเศษ ปริญญานพินธและสารนิพนธ (ภาคผนวก) 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

มีความรูความสามารถในการใช

กระบวนการวิจยัเพื่อสรางองคความรูและ

นวัตกรรมทางดานยาและผลิตภณัฑสุขภาพ 

-มีรายวิชาตาง ๆท่ีสงเสริมใหนิสิตมีความรุความสามารถในการทําวิจัย 

รวมทั้งการทําปริญญานิพนธท่ีตองมีการบูรณาการและการพัฒนา 

มีความเปนผูนําทางวิชาการและทักษะดานการ

ส่ือสาร 

สงเสริมใหนิสิตเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ และระดับ

นานาชาต ิ

ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณ -มีการสอดแทรกเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในรายวิชา 
-มีการนํากรณีศกึษามาถกแถลงในชั้นเรียน 

 



2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

และจริยธรรม 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรม/ จรรยาบรรณที่เกี่ยวของเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพตามหลักการ เหตุผล

และคานิยม 

อันดีงาม 
2.  สามารถริ เริ่ มในการยกปญหาทาง

จริยธรรม/ จรรยาบรรณที่มีอยู เพ่ือการ

ทบทวนและแกไข 
3. สนับสนุนใหผูอื่นประพฤติ ปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรม จริยธรรม 

-  มีการสอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพระหวาง

การสอน 
-  มีรายวิชาท่ีปลูกฝงและ/หรือสงเสริม

การมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
-  มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและ

ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  
 

-  ประเมินจากการตอบ

คําถามในชั้นเรียน 
-  ประเมินจากงานที่

มอบหมายใหแกนิสิต 
-  ประเมินจากการสอบ 
-  ประเมินจากพฤติกรรม 

ขณะศึกษา 
 

 

2.2  ดานความรู 
 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรู และความเขาใจในเนื้อหาสาระ

หลักของสาขาวชิา 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู มีการบรรยาย 

การฝกปฏิบัติ การอภิปรายโตตอบ และ

วิเคราะหกรณีศึกษาระหวางอาจารย

ผูสอนกับนิสิต โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- ประ เมินจ ากการตอบ

คําถามในชั้นเรียน 
 

2. สามารถนําความรูมาประยุกตใน

การศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการ

ปฏิบัติในวิชาชีพ 
3. เขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และ

การประยุกตท่ีมีผลตอองคความรูในสาขา

วิชาชีพ 
4. ตระหนักในระเบียบขอบังคับท่ีใชอยูใน

สภาพแวดลอมของระดับชาติและ

นานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบตอสาขา

วิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

- มอบหมายงานใหนิสิตศึกษาคนควาหา

ขอมูลดวยตนเอง  
- จัดใหมีการเผยแพรความรูทาง

สาขาวิชา โดยการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ/การตีพิมพผลงานวิจัย 

- ประเมินจากงานที่

มอบหมายใหแกนิสิต 
- ประเมินจากการสอบ

ภาค-บรรยาย  ภาคปฏิบัติ 

สอบปากเปลา และสอบ

ปองกนัวิทยานพินธ 

 



2.3 ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถสัง เคราะหและประยุกต ใช

ผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพทางวิชาการ เพ่ือ

ตอบสนองประเด็นหรือปญหาทาง

วิชาการ/วิชาชีพ 
2. มีความคิดสรางสรรคและสามารถบูรณา

การใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอ

เปนความรูใหม 

3. สามารถวางแผนและดําเนินการ

โครงการวิจัยคนควาไดดวยตนเอง 
4. ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ในการจัดการสถานการณท่ีเกี่ยวของกับ

วิชาการ/วิชาชีพ 

- จัดใหมีการคนควาและทดลองดวย

ตนเอง มีการนําเสนอผลงานจากการ

คนควา และมีการอภิปรายในชั้นเรียน 
- จัดรูปแบบการเรียนรูโดยใช 

กรณี ศึกษาในการฝกใหนิสิตนํา

ความรูที่เรียนมาเปนพื้นฐานในการ

แกไขปญหา 

- ประเมินจากความสามารถ

ในการวิเคราะหและวิจารณ 
และการนําเสนอ 
- ประเมินจากการตอบ

คําถาม โดยเนนการตอบ

อยางมีหลักการและเหตุผล 
- ประเมินจากการสอบ การ

วิเคราะหขอมูล สรุปประเด็น

ปญหา และแกปญหา 
   

  
  

 

2.4  ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
ตนเอง  และรวมมือกับผู อื่นในการ

จัดการปญหาตางๆ 
 2. มีการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพ

สามารถปฏิบัติงานในระดับสูงได 

- จัดกิจกรรมกลุมในหองเรียนที่ผูเรียน

มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู หรือ

มอบหมายงานที่ทํางานแกปญหาเปน

กลุม 
- เปดโอกาสใหนิสิตแสดงความคิดเห็น 

อภิปรายโตตอบระหวางเรียน 

- ประเมินตนเอง และเพ่ือน

รวมช้ันดวยแบบฟอรมท่ี

กําหนด 
- ประเมินการทํางานรวมกัน 
- ประเมินการตอบคําถาม

การแสดงความคิดเห็น หรือ

ประเด็นทางวิชาการของนิสิต

ในหองเรียน 

3. แสดงออกทักษะการเปนผูนําและ

ผูรวมงานไดอยางเหมาะสมตาม

สถานการณ 

- นํากรณีศกึษามาใชระหวางการเรียน

การสอน และมีการอภิปรายกรณีศึกษา

ระหวางนิสิตกับอาจารย 
- จัดใหมีการนําเสนองานที่ไดรับ

มอบหมายในหองเรียน 

- ประเมินความรับผิดชอบ

จากความกาวหนาของงานที่

ไดรับมอบหมาย 

 



2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
 

1. สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทาง

สถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของใน

การศึกษาคนควา วิเคราะห แปลความหมาย 

และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาได

อยางสรางสรรค 
2. สามารถสรุปประเด็นและส่ือสารทั้งการ
พูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ

ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและ

ผูฟงท่ีแตกตางกนัไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถคนควาขอมูลโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคน  

หาขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีหลักฐานทาง

วิชาการที่นาเช่ือถือได 
5. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม 

- มอบหมายงานที่ตองมีการศึกษาคนควา

ขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มอบหมายงานที่ตองมีการวิเคราะห

ขอมูล แปลความหมายโดยอาศัยเทคนิค

ทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของ และ

สรุปประเด็น 
- จัดใหมีการนําเสนองานที่ไดรับ

มอบหมาย โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยุกตใชในการทํางาน 
-จัดการเรียนรูผานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ประเมินความสามารถใน

การสืบคน/ประมวลขอมูล 
- ประเมินความสามารถใน

การเลือกและคัดกรอง

ขอมูลท่ีนาเชื่อถือและ

สอดคลองกับเนื้อหานั้น 
-ประเมินสามารถนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชในการทํางานที่

ไดรับมอบหมาย 
- ประเมินจากรายงาน 

รูปแบบ 
การนําเสนอโดยนํา

เทคโนโลยี 
สารสนเทศมาประยุกตใช

ในการทํางาน 

  

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน 

มาตราฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

     1. สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม/ จรรยาบรรณที่เก่ียวของเชิงวชิาการหรือ

วิชาชพีตามหลักการ เหตุผลและคานิยมอันดีงาม 
      2. สามารถริเริ่มในการยกปญหาทางจริยธรรม/ จรรยาบรรณที่มีอยู เพื่อการทบทวนและ

แกไข 
     3. สนับสนุนใหผูอ่ืนประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

    มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู 
         1. มีความรู และความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา 

  2. สามารถนําความรูมาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชพี 
 3. เขาใจในวธิกีารพัฒนาความรูใหม ๆ และการประยุกตที่มีผลตอองคความรูในสาขาวิชาชพี 



 4. ตระหนักในระเบียบขอบังคับท่ีใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี

ผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
    มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 1. สามารถสังเคราะหและประยุกตใชผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพทางวิชาการ เพื่อตอบสนอง

ประเด็นหรือปญหาทางวิชาการ/วิชาชพี 
 2. มีความคิดสรางสรรคและสามารถบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปน 

ความรูใหม 
 3. สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยคนควาไดดวยตนเอง 
 4. ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการสถานการณที่เก่ียวของกับวิชาการ/

วิชาชพี 
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการปญหา

ตางๆ 
      2. มีการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานในระดับสูงได 
    3. แสดงออกทักษะการเปนผูนําและผูรวมงานไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
 
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
           1. สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนคิทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เก่ียวของในการศึกษา

คนควา วเิคราะห แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 
  2. สามารถสรุปประเด็นและส่ือสารทั้งการพูดและการเขยีน รูจักเลือกและใชรูปแบบของการ

นําเสนอทีเ่หมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. มทีักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4. สามารถคนควาขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน หาขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี

มีหลักฐานทางวิชาการท่ีนาเชื่อถือได 
  5. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม 

 



 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

•  ความรับผิดชอบหลัก ο  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ดานความรู 3.ดานทักษะทางปญญา 4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ภทภ 701 หลักการ
พัฒนาผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

•   • •   •    •   • •  •  

ภภม 702 ระเบียบวิธี

วิจัยและสถิติทางเภสัช

ศาสตร 

•   • •   •  •  •   • •   • 

ภภม 703 สัมมนา

วิทยาการเภสัชภัณฑ 1 

• •  • • • • • •   • •  • • • • • 

ภภม 704 การใช

เครื่องมือสําหรับ

งานวิจัยและพัฒนาทาง

เภสัชศาสตร 

•   • •      • • • •    •  

ภภม 706 ปริญญา

นิพนธ 

• • • • • •  

 

• • • • • • • • • • • • 

 



 

รายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ดานความรู 3.ดานทักษะทางปญญา 4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ภภม 707 สัมมนา

วิทยาการเภสัชภัณฑ 2 

• •  • • • • • •   • •  • • • • • 

ภภม 708 ปญหา

พิเศษทาง วิทยาการ

เภสัชภัณฑ 

•   • • •  
 

• • •  • •  • • • •  

ภทภ 721 ระบบนําสง

ยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

•   •  •  
 

• •  
 

 • •  •   •  

ภทภ 722 การพัฒนา

ตํารับยาขั้นสูง  

•   •  •  
 

• •  
 

• •  • •   •  

ภทภ 723 เสถียรภาพ
ของเภสัชภัณฑ   

•   • • •  
 

• •  
 

 •  • • •  •  

ภทภ 724 การมุงเนน
คุณภาพทางเภสัช

อุตสาหกรรม 

•  • • • • •  

 
 

 

 
 

 

 

• •  • • •  •  

ภภค 781 การควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

•   • • •  •   • • • •  •  •  



 

รายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ดานความรู 3.ดานทักษะทางปญญา 4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ภภค 782 การทดสอบ

ชีวสมมูล  

•   • • •  • •  • • • • • •  •  

ภภค 783 น้ํามันหอม

ระเหยจากพรรณไม

หอม 

•   • • •  • •   •  • • •  •  

ภภค 784 การ

วิเคราะหทาง 

ชีวการแพทย 

•   • • •  • •  • • • • • •  •  

ภภค 785 การ

ออกแบบยาโดยใช

คอมพิวเตอร 

•   • • •  • •   •  • • •  • • 

ภภค 786 หลักการใช

เครื่องมือดานวิเคราะห 

•   • • •  • •  • • • • • •  •  

ภภว 791 เทคโนโลยี 

ชีวภาพเพื่อการพัฒนา

สารจากธรรมชาติ 

•   • • •  • •   •  
 • •  •  



 

รายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน 
1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ดานความรู 3.ดานทักษะทางปญญา 4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
ภภว 792  เภสัชเวท
ขั้นสูง 

•   • • •  • •   • • • • •  • • 

ภภว 793  การตรวจ
กรองฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของผลิตภัณฑ

ธรรมชาติเพื่อการ

พัฒนายา 

•  • • • • • • • •  • • • • •  •  

ภภว 794  เคมี
ผลิตภัณฑธรรมชาติ 

•   • • •  • •   • •  • •  •  

ภภว 796 

พฤกษศาสตรพื้นบาน 

•   • • •  • •  • •  • • •  •  

ภภว 797 สมุนไพร

เพื่อสุขภาพและความ

งาม 

•   • •   • •   • •  • •  •  



หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554

หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้ 

- การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้ 
ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขั้น 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  
  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  
B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช (Fair) 2.0  

  D+  ออน (Poor) 1.5  
D  ออนมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา(Language 
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination)  และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ   ใหผลการประเมิน
เปน ผาน P (Pass) หรือ ไมผาน F (Fail)  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 
 ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนิ สิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเน่ืองและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน

การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะทํา

ดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 



  
 (1)  การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา

ตาง ๆ  
 (2)  การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
 (3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่

เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาส

ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงขึ้นดวย 
 (4)  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษ 
 (5) ผลงานของนิสิตที่วัดเปนรูปธรรมได ซ่ึง อาทิ  จํานวนงานวิจัยที่เปนปริญญานิพนธที่ไดรับ

การตีพมิพเผยแพรหรือจดทรัพยสินทางปญญา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ขอที่ 48  
สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 
          นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดสําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  
3. ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  
4. สอบภาษาตางประเทศได 
5. เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ

ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ัง  
6. สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
7. ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ

ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
(1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและความเขาใจนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2)  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยางตอเนื่องและการสนับสนุนทุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร  

ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 



  

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

  (1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพนูความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ 

การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ 
  (2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
 2.2 การพฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
  (1)  สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม 
  (2)  สงเสริมใหสรางบทความทางวิชาการ หนังสือ หรือตํารา 

  (3)  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชนทีเ่ก่ียวของ 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ กําหนดระบบประกันคุณภาพของ

หลักสูตรไวดังนี้ 
1. การบริหารหลักสูตร 

1.1 มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
1.2 มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ   

มาตรฐานหลักสูตร 
1.3 มีระบบกลไกการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทําหนาที่บริหารจัดการ

หลักสูตรดูแล มคอ 3-7 

1.4 จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รวมทั้งนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน และพัฒนาหลักสูตร 
1.6 การสอบปริญญานพินธของนิสิตดําเนินการโดยผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.7 สงเสริมใหผลงานวิจัยจากปริญญานิพนธไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อจัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน ครุภัณฑ สถานที่ และส่ิง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใชในการศึกษาและการทําปริญญานิพนธ 

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
  คณะมีความพรอมทางเครื่องมือวิทยาศาสตร หนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล ที่ใช

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอยางพอเพียง ดังนี้ 
 



  

  รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร     จํานวน (เครื่อง) 
  เครื่อง High Performace Liquid Chromatography    3 
  เครื่อง Gas Chromatography     1 
  เครื่อง Fluorescense Spectrophotometer    1 
  เครื่อง UV Specctrophotometer     3 
  เครื่อง Infrared Spectrophotometer     1 
  เครื่อง Microplate Reader      1 
  เครื่องตอกเมด็ยา       5 
  Mixer        2 
  Homogenizer       4 
  ตูอบ         6 
  ตูเย็น – 80 องศา                                                                   1                 เปนตน                        

  

 ทางคณะมีการสนับสนุนการใชตําราเรียน วารสารทางวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ที่มี

อยูในสํานักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ มากกวา 2,000 ชื่อเร่ือง และการคนควาเพิ่มเติมจาก

อินเทอรเน็ตและเครือขายตาง ๆ หองบรรณสารบริการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
หองสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และยังมีการจัดทําวารสารไทยเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ออกปละ  

4 ฉบับ ตํารา หนังสือและวารสารที่เก่ียวของมีดังนี้ 
 

ตําราและหนังสือภาษาอังกฤษ 

(เลม) 
ตําราและหนังสือ

ภาษาไทย (เลม) 
วารสารวิชาการ 

(เลม) 
รวม 
(เลม) 

1,501 2,481 565 4,037 
 

 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
  ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพื่อบริการให

อาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย

ผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารย

พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลาง

จัดซื้อหนังสือดวย 
  ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย (หองบรรณสาร) เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะ

ทาง และจัดส่ือการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร 

คอมพิวเตอร เคร่ืองมือและอุปกรณในการทําวิจัยเปนตน 
 2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 
  ประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อ ตํารา วารสาร ฐานขอมูล วัสดุสารเคมี และ

อุปกรณในการเรียนการสอน การทําวิจัยทุกปการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 



  
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 

อุปกรณการทดลอง การวิจัย 

ทรัพยากร ส่ือและชองทางการ

เรียนรู ท่ีเพียบพรอมเพื่อสนับสนุน

ทั้งการศึกษาในหองเรียน นอก

หองเรียน และเพื่อการเรียนรูได

ดวยตนเอง อยางเพียงพอ  
มีประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรูได

ดวยตนเอง อยางเพียงพอ และ  

มีประสิทธิภาพ 

จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองที่

มีเครื่องมือทนัสมัยและเปน

เครื่องมือวิชาชพีในระดับสากล 

เพื่อใหนิสิตสามารถปฏิบัติการการ

ทดลองหรือการทําวิจัย  
 

-  รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน

เคร่ืองมืออุปกรณ ตอหัวนิสิต 

ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ

และเคร่ืองมือ  
-  สถิติของจํานวนหนังสือตํารา 

และสื่อดิจิทัล ที่มีใหบริการ และ

สถิติการใชงานหนังสือตํารา ส่ือ

ดิจิทัล 
-  ผลสํารวจความพึงพอใจของ

นิสิตตอการใหบริการทรัพยากร

เพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติการ 

 

3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1  การรับอาจารยใหม 
  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตอง

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาที่เก่ียวของ 
 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป

ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 3.3   การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ   
  อาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญ เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา

ใหกับนิสิต ดังน้ันไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมปีระสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษา

อยางตํ่าปริญญาเอก 
 3.4  การพัฒนาทกัษะความรูใหกับคณาจารย 
  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยางตอเน่ือง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชพี 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 

 4.1   บุคลากรสายสนับสนุนควรมวุีฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
 4.2   บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหคณาจารย 

นิสิตสามารถใชส่ือการสอน อุปกรณตางๆไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การ

เตรียมหองปฏิบัติการในรายวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ 
 



  

5.  การสนับสนุนและการใหคําปรึกษานิสิต 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนิสิต 
  คณะมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได และตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให
นิสิตเขาปรึกษาได  
 5.2  การอุทธรณของนิสิต 
  กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 
 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการ

ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน 

เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนิสิต 
 

7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตามการ

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งน้ี เกณฑการประเมินผาน คือ มีการ

ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ที่

สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ. 3 และ

รายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามแบบมคอ. 4 

กอนเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ

มคอ. 5  และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนามตามแบบมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด

ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
     



  
 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรูท่ีกําหนดในมคอ. 3 และมคอ. 4 อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่รายงานในมคอ. 7 ปที่แลว 

     

8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ

พัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบ ไมนอยกวารอยละ 50  

ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ีตอบัณฑิต

ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
     

13. ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ

ทุกรายวิชา เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
     

14. ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุน

การเรียนการสอน เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน 

เต็ม 5 

     

หมายเหตุ:  - ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามขอ 1-12 กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

    - ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามขอ 13-14 กําหนดเพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจ วัตถุประสงค
ของสถาบัน  

 



  

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
  ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือการ

ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการ

ประเมืนการสอนโดยนิสิต และการวิเคราะหผลการเรียนของนิสิต 
  ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  การประเมินทกัษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 
 1.2.1 ประเมินโดยนิสิตในแตละวิชา 

1.2.2  การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน 
1.2.3  ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 
1.2.4  การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตเทียบเคียงกบัสถาบันอี่นในหลักสูตรเดียวกัน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 
 2.1  นิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหม 
 2.2  ผูวาจาง 
 2.3  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ และตัวบงชี้เพิม่เติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพ 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุหลักสูตรและแผนกลยุทธิ์การสอน 
 4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนิสิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
 4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 


