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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละบัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่



 

สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 1 
4) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 2 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 3 
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน 4 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปน็ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 4 
12) ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้ 
 และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 5 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 6 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1) ปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 10 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 12 
2) การดำเนินการหลักสูตร 12 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 14 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 27 
5) ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจยั 27 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 29 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานดา้นผลลัพธ์ของผู้เรียน 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2561 31 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน 
 กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 34 
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอนและ 
 กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 38 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง            หน้า 

 

5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) สู่รายวชิา 
 (Curriculum Mapping) 45 
6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 47 

 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 48 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 48 
3) เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 49 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 49 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 51 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ 51 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การกำกับมาตรฐาน 53 
2) บัณฑิต 56 
3) นักศึกษา 56 
4) คณาจารย ์ 59 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 62 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 63 
7) ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 65 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรงุการดำเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 67 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 67 
3) การประเมินผลการดำเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 67 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 67 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 69 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับ 
 การดำเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 74 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจำหลักสูตร 84 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง            หน้า 
ภาคผนวก ค 

ค-1 การดำเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 104 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 140 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 141 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Moduule) ในหลักสูตร 144 

 
ภาคผนวก ง 

ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 146 
ง-2 สำเนาคำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาเภสชัวิทยา 161 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร (ถ้าม)ี: 25520101108413 
   
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเภสชัวิทยา 
  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Pharmacology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) 
  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Pharmacology) 
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
  (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Pharmacology) 

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 แผน ก2 ……36…… หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรปริญญาโท  
 5.2 ภาษาที่ใช้  
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  5.3 การรับเข้าศึกษา  
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

   เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน เช่น หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาไปทำวิจัยหรือ
ดูงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น  

 ชื ่อสถาบัน Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agriculture, 
Kindai University ประเทศญี่ปุ่น 

Department of Clinical Pharmacology, School of Medicine, Flinders 
University ประเทศออสเตรเลีย 

 รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและความร่วมมือด้านงานวิจัยให้กับ
คณาจารย์ และนักศึกษา 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว (เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเฉพาะ) 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2564

 เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 
 การปรับปรุงคร้ังนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการนโยบายวชิาการมหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ......../........ 

เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ........……../.........…….. 

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

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัสำเร็จการศึกษา
1) อาจารย์สอนรายวิชาเภสัชวิทยาที่เป็นวิชาบังคับพื้นฐานในระดับพรีคลินิกสำหรับคณะที่ผลิตบุคลากรในวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2) นักวิจัยและนักวิชาการด้านเภสชัวิทยา
3) ที่ปรึกษาบริษทัยา ผู้แทนยา หรือผู้ประสานงานวิจยัในบริษทัยาหรือบริษัทที่รับทำวิจัย
4) นักวิทยาศาสตร์ในคณะที่เป็นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

20(1 2564) 

     29                          มกราคม                         2564

419(2  2564) 

20                          มีนาคม                         2564
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร

ที่ 

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

ผศ. นายสมชาย ศรีวิริยะ
จันทร์* 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2558 
2549 
2534 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร ์
เภสัชวิทยา 
เคมี 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

ผศ. นางสาววนัดี อุดม
อักษร 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2549 
2536 
2532 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เภสัชวิทยา 
เภสัชวิทยา 
พยาบาลและผดุงครรภ ์

ม.มหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

รศ. นางสาวเบญจมาศ  
จันทร์ฉว ี

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2540 
2532 
2529 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Pharmacoepidemiology 
เภสัชวิทยา 
เคมี 

University of Wales, U.K. 
ม.มหิดล 
ม.ขอนแก่น 

* หมายถึงผู้ที่ทำหนา้ที่เป็นประธานหลักสูตร



4 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์



5 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

 ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน 

 หมวดวิชาบังคบั จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่ 
336-500 บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์พื้นฐาน          4((4)-0-8) 

Integrated Basic Biomedical Sciences 
เปิดสอนเป็นรายวิชาเลือกให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ของคณะ

วิทยาศาสตร์ หรือ คณะเภสัชศาสตร์ 
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 13.3 การบริหารจัดการ 
1)  ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น ๆ ในการประชาสัมพันธ์รายวิชาเพื่อนำไปเปิดสอนใน

หลักสูตรอ่ืน 
2) สร้างความเข้าใจกับหลักสูตรอ่ืนให้ทราบถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน  
3) อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

รายวิชา 
4)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการดำเนินการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ 

ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดโดยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

6) มอบหมายคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำภาควิชาเภสัชวิทยา ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

4) ประสานงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นเพื่อติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร  
นั้น ๆ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงรายวิชาในปีถัดไป 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ /หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มีการดำเนินงานโดยน้อมนำพระราโชวาทของเจ้าฟ้า
มหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นสร้างบุคลากรในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาเภสัชวิทยา รวมทั้งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ มีคุณสมบัติของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที ่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการเป็น
นักวิชาการและนักวิจัยร่วมกับส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนสามารถนำผลการศึกษาค้นคว้าไป
พัฒนางานด้านเภสัชวิทยาได้ 

 
1.2 ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล 

ศาสตร์ทางด้านเภสัชวิทยาถือเป็นพื้นฐานและแกนกลางสำคัญในวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นอกจากนี้ในปัจจุบันมีความพยายามพลักดันการแก้กฏหมาย
ยาเสพติดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำกัญชง กัญชา พืชกระท่อมและพืชเสพติดอื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ แต่
อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดเรื่องการศึกษาวิจัยในทุกระดับและยังสร้างผลกระทบด้านลบบางประการ ทำให้ยังไม่สามารถ
นำกัญชง กัญชา และพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อ
โอกาสในการนำไปใช้ในการป้องกัน บำบัดโรค รักษาผู้ป่วย เพราะฉะนั้นการศึกษาวิจัยหรือการคิดค้นนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาเป็นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การนำกัญชา กระท่อมและพืชเสพติดอื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ สุขภาพ การใช้ตามวิถีชีวิตชุมชนและ
ธรรมนูญชุมชน การสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่จะ
ดำเนินการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล  ทำให้ต้องมี
การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านเภสัชวิทยา ทั้งใน
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร ฯ จึงทำการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับแนวคิดของแผนพัฒนา ฯ ของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเทคโนโลยีทางด้านเภสัชวิทยา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มจำนวนทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาทางด้านเภสัชวิทยา โดยบูรณาการจากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ซึ ่งการพัฒนา
หลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้ บัณฑิตมี
ทักษะในการเรียนรู้และการวิจัยทางเภสัชวิทยาเฉพาะทางมากขึ้น นอกเหนือจากความรู้พื ้นฐานทางเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาในเชิงระบบ และลงลึกในระดับเซลล์และโมเลกุล ทำให้บัณฑิตมีความรู้เท่าทันวิทยาการและการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ขึ ้นในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนและปัญหา
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สาธารณสุขของประเทศ และมีคุณภาพระดับนานาชาติ ตลอดจนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพหลักสูตร  

นอกจากนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด เป็นต้น โดยคาดว่าน่าจะต้องการอัตราเพิ่ มถึง 
100,000 ตำแหน่ง โดยในปี พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรทั้ง 6 สาขาหลักดังกล่าวให้เพียงพอกับจำนวน
ประชากร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งผลิตบุคลากรในวิชาชีพดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามความต้องการในปี 2565 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ทั้งนี้แผนการศึกษาในหลักสูตรของการผลิตบุคลากรในวิชาชีพดังกล่าวได้กำหนดให้รายวิชาเภสัชวิทยาเป็นรายวิชาบังคับ
พื้นฐานระดับพรีคลินิก ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบผ่านทุกคนก่อนเรียนต่อในระดับคลินิกหรือระดับวิชาชีพนัน้ ๆ ทุกหลักสูตร
ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาเภสัชวิทยาในทุกหลักสูตรและทุกสถาบัน  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างกำลังคนและการพัฒนา
งานด้านเภสัชวิทยาในภาคใต้และประเทศไทย ดังเห็นได้จากการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คุณวุฒิวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน จากประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และงานวิจัย
ที่มีอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลากว่า 25 ปี ทำให้ในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
สถาบันการศึกษาแห่งเดียวในภาคใต้ที ่เปิดสอนทางด้านเภสัชวิทยาที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางเภสัชวิทยาหลากหลายสาขา ได้แก่ เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาโมเลกุล เภสัชวิทยาของ
สมุนไพรและพืชเสพติด เภสัชระบาดวิทยา ระบบนำส่งยา และพิษวิทยา รวมถึงมีห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือตรวจ
วิเคราะห์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และผลิตงานวิจัยทางเภสัชวิทยาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้หลักสูตร ฯ ยังมีความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถานวิจัยสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานวิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันวิจัยอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คณะอุตสาหกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ได้แก่ Flinders University เครือรัฐออสเตรเลีย Kindai University ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย จากเหตุผล
ข้างต้น ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์จึงมีความเหมาะสมที่จะสร้างมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา เพื่อพัฒนา
บุคลากรสายวิชาชีพสุขภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรในสายงานให้มีความสามารถในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องตอ่ไป
ในอนาคตได้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านทางเภสัชวิทยาในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน
เทียบเท่าระดับนานาชาติ 

 
1.3 วัตถุประสงค์ สร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้  

1.3.1 นำความรู้ด้านเภสัชวิทยา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มในการจัดการบริบท    
ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
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1.3.2 มีทักษะในการวางแผน ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์และประมวลความคิดที่เป็นระบบในพัฒนาและสร้าง
เสริมความก้าวหน้าทางด้านเภสัชวิทยา  

1.3.3 มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และสถิติ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษา
ค้นคว้า แก้ไขปัญหา สรุป และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื ่น รวมทั้งสามารถทำงานวิจัยร่วมกับ
นักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็น active learning 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

2. แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ 

3. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และกระบวนการประเม ินผลการ
เรียนรู ้ด้วยตนเองในแผนการจัดทำ
รายละเอียดของรายวิชา 

4. พัฒนาสารสนเทศที ่สน ับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.  จำนวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ที่
เข้าร่วม 

2.  จำนวน/ร้อยละของอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning 

3.  จำนวน/ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนแบบ active learning 

4.  จำนวนกิจกรรม/โครงการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ต่าง ๆ 

5.  ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แบบ active learning 

6.  ผลการประเมินรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ active learning 

7.  แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning ที่เปิดสอนอย่างน้อยร้อยละ 50 
ของชั่วโมงบรรยาย 

8.  ระบบสารสนเทศที่จัดเตรียมโดยหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

2 .  ป ร ั บ ป ร ุ ง ก า ร ว ั ด แ ล ะ
ประเมินผล 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการ
วัดและการประเมินผล 

2. กำหนดให้ม ีคณะกรรมการประเมิน
และ/หร ือว ิ เคราะห ์ข ้อสอบในทุก
รายวิชา 

3. กำหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน 
โดยใช้ว ิธ ีอ ิงเกณฑ์ทุกวิชา และแจ้ง
นักศึกษาผ่านประมวลรายวิชา 

4. จัดให้มีการทวนสอบกระบวนการ 
5. นำผลก า รทว นสอบมาป ร ั บปรุ ง

กระบวนการวัดและประเมินผล 

1. จำนวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ 
2. จำนวนอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูน

ทักษะในการวัดและการประเมินผล 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและ/

หรือวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
5. จำนวนรายว ิชาท ี ่ ใช ้ว ิธ ีการว ัดและ

ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด 
6. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการวัด

และประเมินผล 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หล ักส ูตร หร ือรายงานการประชุม
ภาควิชา ฯ 

8. รายงานผลการทวนสอบ 
9. รายงานการประชุมการปรับปรุงการวัด

และการประเมินผล 

3. ส่งเสร ิมการจัดการเร ียนรู้
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

1. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะ
ด้าน 

2.  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ  
 ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อย

กว่า 15 สัปดาห์ 
และข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกต ิ
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แผน ก 2 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์
กายภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 

2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบไุว้ในข้อ 1) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เข้าเกณฑ์
ดังกล่าว แต่มีประสบการณ์ในการทำงานเก่ียวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 นักศึกษาบางส่วนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน 
2.3.2 นักศึกษาบางส่วนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่

ดี ทำให้อาจมีพื้นฐานที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนในหลักสูตร 
 2.3.3 นักศึกษาบางส่วนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ 
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ขอ้จํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 มีการจัดการเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาให้มีความรู้พื้นฐานที่เท่ากัน โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชา 336-

500 บูรณาการชีวการแพทย์พื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต 
2.4.2 ให้นักศึกษาทุกคนพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษที่ทางคณะวิทยาศาสตร์จัดให้และเตือน ให้

นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Tell me more  
2.4.3 ให้มีการนำเสนอ อภิปราย โดยใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชา 336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
2.4.4 ใช้สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาส่วนใหญ่ของหลักสูตร 
2.4.5 มอบหมายงานให้นักศึกษาไปค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปประเด็น และนำเสนอภายใต้คำแนะนำ และให้ขอ้มูล

ย้อนกลับในการพัฒนาตัวเอง 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

แผน 
การศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 2 
ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
หมายเหตุ จำนวนรับนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความสนใจ และศักยภาพของผู้สมัครเข้าศึกษา

ต่อในปีนั้น ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.9  การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated  Learning: WIL) เพื่อให้

เกิดการเรียนรู ้ที ่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  เช่น การเรียนรู ้ที ่เน้นการลงมือทำจริง การผสมผสานการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ในรูปแบบของการศึกษาวิจัย โดยจัดให้มีรายวิชาที่
สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เช่น สถาบันวิจัย
สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ศูน์ย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) เป็นต้น 

2) กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

3) กำหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา
ในหลักสูตร 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 แผน ก2 36 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบงัคับ 14 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือก 4 หน่วยกิต 

- วิทยานพินธ ์ 18 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 รายวิชา  

  หมวดวิชาบังคับ   14 หน่วยกิต 
   ชุดวิชาบังคับ 

  336-518 ชุดวิชาเภสัชวิทยาและวิธีวิจัยทางเภสัชวิทยาขั้นสูง  5((3)-4-8) 

   Module: Advanced Pharmacology  

   and Research Methods in Pharmacology 
 วิชาบังคับ 
336-500*     บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์พื้นฐาน  4((4)-0-8) 

      Integrated Basic Biomedical Sciences 

  336-501 เภสัชวิทยา   6((6)-0-12) 

   Pharmacology 

  336-581         หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา    1(0-1-2) 

   Special Topics in Pharmacology 

  336-671 สัมมนาทางเภสชัวิทยา 1    1(0-2-1) 

  Seminar in Pharmacology 1 

  336-672       สัมมนาทางเภสชัวิทยา 2    1(0-2-1) 

          Seminar in Pharmacology 2   

  * รายวิชาที่ลงทะเบยีนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

   

  หมวดวิชาเลือก      4 หน่วยกิต 

  

  336-511 เภสัชวิทยาสมุนไพร   2((2)-0-4) 

  Pharmacology of Medicinal Plants 

  336-512 เภสัชวิทยาต่อมไร้ท่อ   2((2)-0-4) 

   Endocrine Pharmacology 

  336-513 เภสัชวิทยาพฤติกรรม   2((2)-0-4) 

   Behavioral Pharmacology      

  336-514 เภสัชวิทยาระบบประสาท   2((2)-0-4) 

   Neuropharmacology 

  336-515        เภสัชวิทยาของยาต้านจุลชีพ    2((2)-0-4) 

   Pharmacology of Antimicrobial Agents 

  336-516 ความก้าวหน้าทางเภสชัวิทยา   2((2)-0-4) 

   Trends in Pharmacology      
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  336-521        พิษวิทยา    2((1)-3-4) 

   Toxicology 

  336-531 เภสัชวิทยาคลินิก   2((2)-0-4)

   Clinical Pharmacology    

  336-541 เภสัชวิทยาระดับโมเลกลุ   2((2)-0-4)

   Molecular Pharmacology    

  336-542 เภสัชพันธุศาสตร ์   2((2)-0-4)

   Pharmacogenomics 

  336-552 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางเภสัชวทิยา 2((1)-3-2) 

   Cell Culture Technique in Pharmacological Research  

  336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์   2((1)-3-2)  

   Animal Experimental in Biomedical Science Research 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื ่น  ๆ ที ่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  

  336-692         วิทยานพินธ ์         18(0-54-0) 

   Thesis 
 

นอกจากน ี ้น ักศ ึกษาย ั งสามารถเล ือกเร ียนรายว ิชาของภาคว ิชาหร ือคณะอ ื ่น  ๆ ท ี ่ เป ิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือในสถาบันอื ่น โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  

3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบดว้ยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี ้
  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชานัน้ ๆ 
  ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานัน้ 
   เลข 5 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 
   เลข 6 หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 
  ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
   เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาพิษวิทยา 
   เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาทางคลินิก 
   เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาทางโมเลกุล 
   เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชา (สำรอง) 
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   เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชา (สำรอง) 
   เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา 
   เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาหัวข้อปัจจบุันทางเภสัชวทิยา 
   เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์/โครงการ 
  ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลำดบัรายวชิาในแตล่ะกลุ่มวิชา 
 

 3.1.3.3 ความหมายของจำนวนหน่วยกิต 
- รายวิชาที ่จัดการเรียนรู ้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซึ ่งมี

ความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จำนวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 

- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active 
learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
    active learning 
  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จำนวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
- แผน ก 2 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

336-500                                               4 หน่วยกิต 
บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์พ้ืนฐาน* 
336-501                                               6 หน่วยกิต
เภสัชวิทยา        
xxx-xxx วิชาเลือก                                    2 หน่วยกิต 
* = รายวิชาบังคับเลือก แบบไมค่ดิหน่วยกิต 

336-518                                                    5 หน่วยกิต 
ชุดวิชาเภสัชวิทยาและวิธีวิจัยทางเภสัชวิทยาขั้นสูง  
336-581                                                    1 หน่วยกิต 
หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา  
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1                      1 หน่วยกิต 
xxx-xxx วิชาเลือก                                         2 หน่วยกิต 

                                           รวม  8  หน่วยกิต                                                   รวม 9 หน่วยกิต 



 

18 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

336-672  สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2                1 หน่วยกิต 
336-692   วิทยานิพนธ์                        9 หน่วยกิต 
 
นักศึกษาทุกคนต้องฝึกสอนปฏิบตักิารไมต่่ำกว่า 15 ช่ัวโมง ** 
(ไม่คิดหน่วยกิต) 

336-692 วิทยานิพนธ์                 9 หน่วยกิต 
 

                                        รวม   10  หน่วยกิต                                               รวม   9  หน่วยกิต 

** ให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายในเทอมท่ี 5  
 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
  ชุดวิชาบังคับ 
336-518 ชุดวิชาเภสัชวิทยาและวิธีวิจัยทางเภสัชวิทยาขั้นสูง           5((3)-4-8)  
   Module: Advance Pharmacology and Research Methods in Pharmacology 
   สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยา  ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการด้านเภสัชวิทยา สมรรถนะในการเรียนรู้หลักการและระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัย ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยา การประยุกต์ใช้สถิติ การวิเคราะห์วิจารณ์และเขียนรายงานผลการทดลอง สมรรถนะ
ในการค้นคว้าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานเป็นทีม  
   Competency in analytical thinking and applying knowledge on pharmacology, 
trend in pharmacological science, competency in learning of principle and research 
methodology, research ethics; practicing in pharmacological researchs, statistical application, 
data analysis, criticizing and writing experimental report, competency in searching and using 
information technology, working as a team  
 

รายวิชาบังคับ 
336-500      บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์พื้นฐาน           4((4)-0-8) 
   Integrated Basic Biomedical Sciences 
   แสดงความรู้และวิเคราะห์โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ออร์แกเนลล์ การสื่อสารระดับ
เซลล์ วัฏจักรของเซลล์ โปรแกรมการตายของเซลล์โครงสร้างการทำงานและการควบคุมสารพันธุกรรม การ
ควบคุมการแสดงออกของยีนพัฒนาการของมนุษย์ หน้าที่และการทำงานของระบบประสาทรอบนอก ระบบ
ประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไรท้่อ 
ระบบสืบพันธุ์  ระบบไต และการควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ ระบบภูมิคุ้มกัน การติดเชื้อจุลชีพ  
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   Demonstrate knowledge and analyzing the structure and function of cells; 
organelles; cell communication; cell cycle; program cell death; structure, function and 
regulation of genetic materials, regulation of gene expression; human development; structure 
and function of peripheral nervous system; central nervous system; cardiovascular system; 
hematopoietic system; respiratory system; gastrointestinal system; endocrine system; 
reproductive system; renal and water-electrolyte balance control system; immune system; 
microbial infection 
 
336-501 เภสัชวิทยา            6((6)-0-12)  
  Pharmacology 
รายวิชาบังคับก่อน:  336-500 หรือเทียบเท่า  
   สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของเภสัชวทิยา 
วิธีการบริหารยา รูปแบบของยาเตรียม การพัฒนายา บัญชียาหลักแห่งชาติ ตัวขนส่งยา การขนส่งยาผ่านเยื่อหุ้ม
เซลล์ กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ต่อการตอบสนองต่อยา 
พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ แบบจำลองทางเภสัชจลนศาสตร์ ทฤษฎีและกลไกการออกฤทธิ์ของยา แนวคิด
ของตัวรับ ชนิดของตัวรับ ความสามารถในการจับกับตัวรับ การทำงานร่วมกันระหว่างยากับตัวรับ ความสัมพันธ์
ระหว่างสูตรโครงสร้างกับฤทธิ์ของยา ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของยากับการตอบสนองต่อยา ทฤษฎีการออก
ฤทธิ์ของยาโดยไม่ผ่านตัวรับ ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชพลศาสตร์ต่อการตอบสนองต่อยา การทนต่อยา 
การเสพติดยา การแพ้ยา การเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากยา เภสัชวิทยาของยาที่มีผลต่อระบบประสาทรอบนอก 
ระบบประสาทส่วนกลาง หัวใจและหลอดเลือด ไต ทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อ ยาต้านจุลชีพ ยาต้านปรสิต ยา
รักษามะเร็ง ออตาคอยด์และยาต้านการอักเสบ การใช้ยาในหญิงมีครรภ์ มารดาระหว่างให้นมบุตร การใช้ยา
ทารกและเด็ก การใช้ยาผู้สูงอายุ ประยุกต์ความรู้พื้นฐานกับทางคลินิกในบางหัวข้อ 
  Competency in analytical thinking and applying knowledge on basic principle of 
pharmacology, route of drug administration, dosage form and preparation, drug development, 
national drug lists; drug transporters, drug transportation across membrane; pharmacokinetic 
processes, effects of pharmacokinetic alteration on drug response, pharmacokinetic parameters, 
pharmacokinetic modeling; theory  and mechanism of drug action, concept of receptors, 
receptor types, affinity, drug-receptor interaction, structure-activity relationship, dose response 
relationship, non-receptor theory,  effect of pharmacodynamic alteration on drug response, drug 
tolerance, drug dependence, drug allergy, adverse drug reactions; pharmacology of drugs acting 
on peripheral and central nervous systems, cardiovascular system, renal system, gastrointestinal 
system, endocrine system, antimicrobial agents, antiparasitic agents, antineoplastic agents,  
autacoids and anti-inflammatory drugs; drug therapy in pregnancy, nursing mother, infants, 
children and elderly; application of basic pharmacology to clinical aspects in some topics  
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336-581  หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา             1(0-1-2) 
   Special Topics in Pharmacology 
รายวิชาบังคับก่อน : 336-500, 336-501  
   สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจทางเภสัชวิทยา
ของยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ศึกษาอย่างลึกซึ้งและครอบคลุมตั้งแต่การค้นพบจนถึงการประยุกต์ใช้ในการ
รักษา มีการทบทวนวรรณกรรม นำเสนอ และอภิปรายประเด็นสำคัญโดยบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาอื่นที่
เก่ียวข้อง    
   Competency in analytical thinking and applying knowledge on interesting topics 
in pharmacology of drugs and bioactive compounds, study in depth and cover from the 
discovery to therapeutic applications; reviewing literatures, presentation and discussion in 
important issues, integration of knowledge from related fields  
 
336-671  สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1                                                                  1(0-2-1) 
   Seminar in Pharmacology 1 
รายวิชาบังคับก่อน : 336-500, 336-501  
   การนำเสนอบทความวิจัยที่ทันสมัยและน่าสนใจด้านเภสัชวิทยาเน้นการอ่านอย่างวิเคราะห์
วิจารณ์ การเตรียมเพื่อนำเสนอ การนำเสนอ การอภิปรายผลการตอบข้อซักถาม การมีส่วนร่วมของผู้ฟังที่เป็น
นักศึกษา สมรรถนะในการค้นคว้าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   Presentation of current and interesting pharmacological research articles, 
emphasizing on critical reading, preparation, presentation, discussion, answering question, 
contribution from student audients, competency in searching and using information technology
     
336-672  สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2                                                               1(0-2-1) 
   Seminar in Pharmacology 2 
รายวิชาบังคับก่อน : 336-501, 336-671  
   การนำเสนอบทความวิจัยที่ทันสมัยและน่าสนใจด้านเภสัชวิทยา เน้นการเลือกบทความและ
การมีพัฒนาการของความเข้าใจ การเตรียมเพื่อนำเสนอ  การนำเสนอ  การวิเคราะห์และวิจารณ์  การตอบข้อ
ซักถาม  การมีส่วนร่วมของผู้ฟังที่เป็นนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สมรรถนะในการค้นคว้าและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   Presentation of current and interesting pharmacological research articles, 
emphasizing on article selection, progression of an understanding, preparation, presentation, 
criticism, discussion and answering question, contribution from audients; communication in 
English, competency in searching and using information technology 
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วิชาเลือก 
336-511  เภสัชวิทยาสมุนไพร             2((2)-0-4) 
   Pharmacology of Medicinal Plants 
   สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับชนิดและประเภทของสมุนไพร
ไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน แหล่งที่มาของสมุนไพร  สารสำคัญออกฤทธิ์ กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยา และอาการอันไม่พึงประสงค์ ปัจจัยที่มีผลต่อฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพร กระบวนการพัฒนาสมุนไพร
เพื่อการรักษา การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน ความปลอดภัยของ
ยาสมุนไพร ความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านยาสมุนไพร 
   Competency in analytical thinking and applying knowledge on Thai medicinal 
plants, sources, active ingredients, mechanism of action, pharmacological activities and adverse 
effects; factors affecting on pharmacological activities of medicinal plants; medicinal plants 
development processes for therapeutic use; comparative pharmacological study between 
medicinal plant and modern drugs, safety of medicinal plants; pharmacological research trends 
in medicinal plants  
 
336-512  เภสัชวิทยาต่อมไร้ท่อ             2((2)-0-4) 
   Endocrine Pharmacology 
รายวิชาบังคับก่อน : 336-500 หรือเทียบเท่า 
   สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการควบคุมของ
ระบบต่อมไร้ท่อ การสังเคราะห์ฮอร์โมน กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน การวัดระดับฮอร์โมน ยาที่มีผลต่อระบบ
ฮอร์โมน ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์จากยา   
   Competency in analytical thinking and applying knowledge on function and 
regulation of endocrine system; synthesis of hormones, mechanism of actions; hormonal assays; 
drugs affecting endocrine system, indications, precautions, adverse drug reactions  
 
336-513  เภสัชวิทยาพฤติกรรม             2((2)-0-4) 
   Behavioral Pharmacology 
   สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบสมองที่ควบคุมพฤติกรรม 
ทฤษฎีของสารสื่อประสาทที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม  เภสัชวิทยาของยาที่มีผลต่อพฤติกรรมและ
ยาที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติทางพฤติกรรม  วิธีมาตรฐานในการทดสอบยาที่มีผลต่อพฤติกรรม การประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา  
   Competency in analytical thinking and applying knowledge on neuronal control 
of behavior; theory of neurotransmitters involved in behavioral changes; Pharmacology of drugs 
affecting behavior and drugs used to treat the abnormal behavior; standard methods for drugs 
affecting on behavior investigation, evaluation of drug efficacy and safety 
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336-514  เภสัชวิทยาระบบประสาท             2((2)-0-4) 
   Neuropharmacology 
รายวิชาบังคับก่อน :  336-500 หรือเทียบเท่า 
   สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบประสาทรอบนอกระบบ
ประสาทส่วนกลาง โครงสร้างและการทำงาน ชนิดของสารสื่อประสาทและตัวรับ การสังเคราะห์ การหลั่ง การ
ทำลาย การส่งผ่านสัญญาณประสาท กลุ่มยาหรือสารเคมี ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทรอบนอก และ ระบบ
ประสาทส่วนกลาง กลไกการออกฤทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างกับฤทธิ์ของยา  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  
ประโยชน์ทางการรักษา  อาการไม่พึงประสงค์ อันตรกริยาของยา  ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังของยา การทนต่อ
ยา การเสพติดยา 
   Competency in analytical thinking and applying knowledge on peripheral 
nervous system, central nervous system, structure and function, types of neurotransmitters and 
receptor, synthesis, release, degradation, neurotransmission; drug or chemical substance acting 
on peripheral nervous system and central nervous system, mechanism of action, structure-
activity relationship, pharmacological activity, therapeutic uses, adverse drug reactions, drug-
drug interaction, contraindications and precautions; drug tolerance, drug dependence 
 
336-515  เภสัชวิทยาของยาต้านจุลชีพ            2((2)-0-4) 
   Pharmacology of Antimicrobial Agents 
   สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักทั่วไปในการพิจารณาใช้ยา
และประเภทยาต้านจุลชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ของยา  กลไกการออกฤทธิ์  กลไกการดื้อยา  
เภสัชจลนศาสตร์ ประโยชน์ทางการรักษาและผลอันไม่พึงประสงค์ของยาต้านจุลชีพในกลุ่มต่าง ๆ ยารักษาวัณ
โรค ยาต้านเชื้อรา ยาต้านไวรัส ยารักษาโรคบิด  การเชื่อมโยงความรู้ทางเภสัชวิทยากับการใช้ยาทางคลินิกใน
บางหัวข้อ   ความก้าวหน้าของงานวิจัยเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ 
   Competency in analytical thinking and applying knowledge on general 
considerations and classification of antimicrobial agents; structure-activity relationship, 
mechanism of action, mechanism of drug resistance, pharmacokinetics, therapeutic uses and 
adverse drug reactions of antimicrobial agents, anti-tuberculosis, antifungal, antiviral, anti-
amoebic; clinical correlations in some topics; research trends in antimicrobial agents  
 
336-516  ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา            2((2)-0-4) 
   Trends in Pharmacology 
   การนำเสนอและอภิปรายความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยทางเภสัชวิทยาที่จะนำไปสู่  การ
พัฒนาสารต่าง ๆ ให้เป็นยาในอนาคต 
   Presentation of and discussion on new knowledge and up-to-date technology 
in pharmacology leading to the development of substances into drugs in the future  
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336-521  พิษวิทยา                     2((1)-3-4) 
    Toxicology 
รายวิชาบังคับก่อน : 336-500, 336-501  
   สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางพิษวิทยา การจำแนก
ชนิด แหล่งที่มา สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ  การประเมินความเป็นพิษของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
พิษ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและการตอบสนองของความเป็นพิษ กลไกของการเกิดพิษระดับโมเลกุล เซลล์ 
เนื้อเยื่อและอวัยวะ การวินิจฉัยการเกิดพิษ อาการและอาการแสดง การรักษาความเป็นพิษ   
   Competency in analytical thinking and applying knowledge on principle of 
toxicology, classification, sources, physico-chemical properties of toxic agents, toxicity 
evaluation; factors affecting toxicity; dose-response relationship of toxic agents; mechanism of 
toxicity at molecular, cellular, tissue and organ levels; poisoning diagnosis, toxic signs and 
symptoms, treatment of poisoning 
 
336-531  เภสัชวิทยาคลินิก              2((2)-0-4) 
         Clinical Pharmacology 
รายวิชาบังคับก่อน : 336-501  
                    สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนายาและการประเมนิยา
ใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระดับของยาและความสามารถในการรักษาโรคและผลอันไม่พึงประสงค์ในคน 
ปัจจัยเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์และพลศาสตร์ต่อประสิทธิภาพในการรักษาโรค อันตรกิริยาระหว่างยา และ
จริยธรรมในการทดลองยาในคน  ศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับยาใหม่  ติดตาม
ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านเภสัชวิทยาคลินิก 
   Competency in analytical thinking and applying knowledge on drug 
development and evaluation of new drugs; time-concentration relationship and therapeutic 
efficacy, adverse effects of drugs, pharmacokinetics and pharmacodynamics factors affecting 
drug efficacy, drug interaction, ethical issue involved in research in human, comparative study 
between currently used and new drugs, trends in Clinical Pharmacology researches  
 
336-541  เภสัชวิทยาระดับโมเลกุล             2((2)-0-4) 
   Molecular Pharmacology  
รายวิชาบังคับมาก่อน : 336-500, 336-501  
   สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เกี ่ยวกับบทบาทของตัวขนส่งยาและ
เอนไซม์ต่อเภสัชจลนศาสตร์ระดับโมเลกุล กลไกการออกฤทธิ์ของยาในระดับโมเลกุล โครงสร้างระดับโมเลกุล
และการทำหน้าที่ของตัวรับชนิดต่างๆ การส่งสัญญาณในระดับเซลล์ เทคนิคการศึกษาเกี่ยวกับการจับของไล
แกนด์ สัญญาณภายในเซลล์ และการประยุกต์ ใช้ในการจำแนกชนิดของตัวรับและการค้นคว้าหายาใหม่   เภสัช
วิทยาระดับโมเลกุลของยาใหม่เปรียบเทียบกับยาเก่า 
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   Competency in analytical thinking and applying knowledge on role of drug 
transporters and enzymes on pharmacokinetics at molecular level; mechanisms of drug action; 
molecular structure and function of various types of receptors; cellular signaling, techniques 
used in ligand binding study, intracellular signaling and its application for classification of 
receptors and new drug development; molecular pharmacology of new drugscompared with 
prototype drugs 
 
336-542  เภสัชพันธุศาสตร์              2((2)-0-4) 
   Pharmacogenomics 
รายวิชาบังคับก่อน : 336-500, 336-501  
   สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ที่จำเป็นในมนุษย์ 
ความผิดปกติทางพันธุกรรม โครงการจีโนมของมนุษย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงจีโนมของมนุษย์ต่อการตอบสนอง
ต่อยา เภสัชวิทยาจีโนมของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 และเอนไซม์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของยา ตัว
ขนส่งยา เป้าหมายของยา ความหลากหลาย ทางพันธุกรรมที่มีความสำคัญทางคลินิก เครื่องมือทางชีวสารสน
เทศ เทคนิคที่ใช้ศึกษาเก่ียวกับเภสัชวิทยา พันธุศาสตร์ 
   Competency in analytical thinking and applying knowledge on essential human 
genetics, genetic disorders, the human genome project; effect of alteration of human genomes 
on drug response; Pharmacogenomics of cytochrome P4 5 0  enzymes, other drug-metabolizing 
enzymes, drug transporters, drug targets; clinical significance of genetic polymorphisms; 
bioinformatics tools; techniques used in Pharmacogenomics researches 
 
336-552  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางเภสัชวิทยา          2((1)-3-2) 
   Cell Culture Technique in Pharmacological Research 
   สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู ้เกี ่ยวกับ เทคนิคขั ้นพื ้นฐานในการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ทั้งชนิดที่เจริญแบบเกาะติดและที่เจริญแบบไม่เกาะติด การเพาะเลี้ยงเซลล์ การตรวจสอบการ
เจริญเติบโตของเซลล์ การคงสภาพสายพันธุ์ของเซลล์ การถนอมเซลล์โดยใช้ความเย็น การตรวจเซลล์ที่รอดชีวิต
หลังแช่แข็ง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์  
   Competency in analytical thinking and applying knowledge on basic techniques 
for cultivation of anchorage-dependent and anchorage-independent cells; cell propagation, 
determination of cell growth, maintenance of cell lines; cryo–preservation of cells, 
determination of cell survival after cold storage; effect of certain parameters on the growth of 
cells  
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336-553  การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์        2((1)-3-2) 
   Animal Experimental in Biomedical Science Research 
   จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง การเลือกโมเดลการทดลองที่ใช้สัตว์ทดลอง มาตรฐานการ
ดูแลสัตว์ทดลอง เทคนิคพื้นฐานสําหรับการทดลองที่ใช้สัตว์ทดลอง การบริหารยาในสัตว์ทดลอง การเก็บตัวอย่าง 
พยาธิสรีรวิทยาและอาการทางคลินิกที่เกิดจากการชักนำด้วยสารเคมี  การผ่าพิสูจน์ซาก  การการุณยฆาต    
   Ethics on the use of laboratory animal; selection of animal model; standard 
animal care; basic techniques for the experiment using laboratory animal; drug administration 
to laboratory animal; specimen collection; chemical-induced pathophysiology and clinical 
features; autopsy; euthanasia   
 
336-692           วิทยานิพนธ์                          18(0-54-0) 
   Thesis         
รายวิชาบังคับก่อน : เรียนวิชาต่าง ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิตและมีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษา 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาโครงร่างของหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเภสัชวิทยา 
การออกแบบ การดำเนินการทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และมีคุณธรรม จริยธรรม  การวิเคราะห์ผลการ
ทดลอง การเขียนวิทยานิพนธ์ การนำเสนอหรือการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ในเชิงวิชาการ  
   Literature review, pharmacological research proposal development, research 
design; performing scientifically, morally and ethically experiment; data analysis; thesis writing; 
academic presentation or publication  
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3.2  สกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสตูร 

ที่ 

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

รศ. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์ฉวี ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2540 
2532 
2529 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Pharmacoepidemiology 
เภสัชวิทยา 
เคมี 

University of Wales, U.K. 
ม.มหิดล 
ม.ขอนแก่น 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 84 

ผศ. นายสมชาย ศรีวิริยะจันทร ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2558 
2549 
2534 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 
เภสัชวิทยา 
เคมี 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 86 

ผศ. นางสาววันด ีอุดมอักษร ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2549 
2536 
2532 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เภสัชวิทยา 
เภสัชวิทยา 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.มหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 88 

ผศ. นางสาววนิดา สุขเกษศิร ิ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2554 
2548 
2546 

วท.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
เภสัชวิทยา 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 91 

ผศ. นางสถาพร พฤฒพิรรลาย ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2548 
2535 
2532 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พิษวิทยา 
เภสัชวิทยา 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.มหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 95 

ผศ. นายธันว์ สวุรรณเดชา ปริญญาเอก 
ปริญญาตร ี

2557 
2551 

ปร.ด. 
วท.บ. 

เภสัชศาสตร ์
เภสัชศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 97 

อ. นางสาวสุพัตรา ลิ่มสวุรรณ
โชติ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาตร ี

2557 
2549 

ปร.ด. 
วท.บ. 

เภสัชศาสตร ์
เภสัชศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 99 

อ. นางสาวสุพรรษา ก้งเซ่ง ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2559 
2551 
2546 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พิษวิทยา 
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 
เทคนิคการแพทย ์

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
ม.วลัยลักษณ ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 101 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 
3.2.3 อาจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเภสัชวิทยาและ
สาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในหรือต่างประเทศ มาร่วมสอนหรือเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยจะพิจารณาตามความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องและเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
 จัดให้มีประสบการณ์ในการฝึกงานและ/หรือดูงาน 
 หน่วยงานภาครัฐ 

- หน่วยวิจัยสมนุไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภณัฑ์สมุนไพร สถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
- สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ ์

 หน่วยงานเอกชน 
- บริษัทยา 
- บริษัทผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 

 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อกำหนดในการทำวิทยานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเภสัชวิทยาโดยมีโจทย์
วิจัยหรือคำถามวิจัยมาจากหน่วยงานหรือมาจากพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ หรืองานวิจัยทางด้านเภสัชวิทยาอื่น ๆ เพื่อสร้าง
นวัตกรรม เป็นต้น 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแผน ก ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาค้นคว้า และทำวิจัยทางด้านเภสัชวทิยาอันจะก่อให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่ภายใต้การดูแลและแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยผู้ที่เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ทำ
วิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต และผู้ที่เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์จำนวน 18 หน่วยกิต 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถบูรณาการองค์ความรู้พื้นฐานและขั้นสูงด้านเภสัชวิทยา ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับ

สากล  
2) สามารถศึกษาค้นคว้าและทำวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ในการทำวจิัย

ทางด้านเภสัชวิทยาอันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถวิเคราะห์ปัญหานำไปสู่การตั้งโจทย์วิจัยอย่างสร้างสรรค์และ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเภสัชวิทยา 

3) มีทักษะการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดลองจากงานวิจัย 
ตลอดจน อภิปรายผลการทดลองและเขียนรายงานผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 
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5.3 ช่วงเวลา  
5.3.1  แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องเรียนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามที่หลักสูตรกำหนด 

จำนวน 18 หน่วยกิต ภายในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และสามารถเริ่มดำเนินการทำงานวิจัยได้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

5.4 จํานวนหนว่ยกิต    
แผน ก แบบ ก 2   18 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการพบปะระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ในการเลือกอาจารย์ที่

ปรึกษา โดยให้อาจารย์ในหลักสูตรนำเสนอหัวข้อหรืองานวิจัยที่สนใจ/เชี่ยวชาญ และทุนการวิจัยในภาคการศึกษาที่ 2 
ของปีการศึกษาที่ 1 

2) ให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามความสนใจ 
3) ให้นักศึกษาดำเนินการทำ บว. 1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 

เพื่อลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
4) กำหนดให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
5) ให้นักศึกษาพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และจัดสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยให้มีแผนกำหนด

ช่วงเวลาของการทำวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน 
6) ใช้ social network เช่น facebook, line โดยมีกลุ ่มที ่เป็นนักศึกษาทั ้งปัจจุบัน และศิษย์เก่า เป็น

สื่อกลางในการสื่อสาร ข้อมูล รวมทั้งนัดแนะกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
7) ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย และมีข้อมูล หรือทำ link ไปที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือบัณฑิตศึกษา

ของคณะ ฯ เก่ียวกับระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
8) จัดให้มีการพบปะ พูดคุย ผ่านกิจกรรมวารสารสโมสร 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ในรายวิชาสัมมนา ฯ อย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 

คร้ัง เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ โดยเทียบกับแผนที่ได้วางไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ให้นักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ในที่ประชุมวิชาการในสาขาวิชา  ฯ หรือที่ประชุม

วิชาการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ให้นักศึกษาทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณสมบัติตามที่

ระเบียบฯ กำหนด 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 
1. มุ่งมั่นปฏิบัติงานอยา่ง
ไม่ย่อท้อจนบรรลุเปา้หมาย 

1. ให้มีรายวิชาฝึกงานหรือจัดให้เป็นผู้ช่วย
สอนเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างของ
ความทุ่มเทปฏิบัติงานในสถานที่จริง 

2. จ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่ส ่ง เสร ิมให้
นักศึกษาแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

PLO5 ทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นทั ้งใน
ฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี 
PLO6 แก้ไขปัญหาที่มีความซับซอ้น 
หรือความยุ่งยากทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 
PLO7 ตัดสินใจในการดำเนินงาน
ด้วยตนเองและสามารถประเมิน
ตนเองได้ รวมทั ้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

2. มีความรู้ขั้นสูงทางเภสัช
ว ิทยาเป ็นอย ่างดี  ใช้
เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
และ เหมา ะสม  และ
สามารถประย ุกต ์ ใช้
ความรู ้ในการประกอบ
วิชาชีพทางเภสัชวิทยา
และการวิจัย 

1. มีรายวิชาหลักครอบคลุมทั้งพื้นฐานและ
ขั้นสูง และมีชั่วโมงปฏิบัติการในรายวิชา
เหล่านี้ 

2. ม ีรายว ิชาเล ือกหลากหลาย  เพ ื ่อให้
นักศึกษาเลือกเรียนในสาขาที่สนใจได้ 

3. จ ัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียนเพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษาบูประยุกต์ใช้ความรู้
จากทุกสาขาวิชาพื้นฐานในกาแก้ปัญหา
ทางเภสัชวิทยา 

4. ให้มีรายวิชาฝึกงานหรือฝึกปฏิบัต ิการ
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ 
การแปลผล และการบูรณาการหลาย
สาขาในสถานที่จริง 

5. ให้มีการจัดให้เป็นผู้ช่วยสอน  

PLO1 แสดงออกซึ ่งพฤติกรรมที่
สะท้อนถึงวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตและมี
คุณธรรมจริยธรรม 
PLO2 ประยุกต์ความรู ้ด้านเภสัช
ว ิทยา ไปใช ้ในวิชาชีพด้านเภสัช
ว ิทยาได ้อย ่างถ ูกต ้องตามหลัก
วิชาการ 
PLO3 ถ ่ายทอดองค์ความรู ้ด ้าน
เภสัชวิทยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงแก้ไขปัญหาทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 

3. มีความสามารถใช้ทักษะ
ทางการวิจัยเพื ่อแก้ไข
ป ัญหาท ี ่ เก ิ ดข ึ ้น เมื่ อ
ประกอบว ิชาช ีพทาง
เภสัชวิทยา 

1. มีรายวิชาหลักครอบคลุมทั้งพื้นฐานและ
ขั้นสูงโดยมีหัวข้อเกี่ยวกับพืชเสพติด และ
มีชั่วโมงปฏิบัติการในรายวิชาเหล่านี้ 

2. ม ีรายว ิชาเล ือกหลากหลาย  เพ ื ่อให้
นักศึกษาเลือกเรียนในสาขาที่สนใจได้ 

3. จ ัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียนเพื่อ
กระต ุ ้ น ให ้น ักศ ึกษาบู รณาการและ

PLO1 แสดงออกซึ ่งพฤติกรรมที่
สะท้อนถึงวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตและมี
คุณธรรมจริยธรรม 
PLO3 ถ ่ายทอดองค์ความรู ้ด ้าน
เภสัชวิทยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงแก้ไขปัญหาทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 
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ประย ุกต ์ใช ้ความร ู ้จากท ุกสาขาว ิชา
พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางเภสัชวิทยา 

4. ให้มีรายวิชาฝึกงานหรือฝึกปฏิบัต ิการ
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ 
การแปลผล และการบูรณาการหลาย
สาขาในสถานที่จริง 

5. ให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อทำวิจัยโดยมี
โจทย์วิจัยเน้นพืชสมุนไพรในภาคใต้และ
พืชเสพติด เช่น กระท่อม เป็นต้น 

PLO4  ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ช้
กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์
เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเภสัชวิทยา 

4. มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื ่อการสื ่อสารและ
เป็นเครื ่องมือในการ
ทำงานได้เป็นอย่างดี 

1. ให้เข้าอบรมการใช้โปรแกรม การสืบค้น
ข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่
เป็นประโยชน์กับการทำวิทยานิพนธ์ เช่น 
โ ป ร แ ก ร ม ท า ง ส ถ ิ ต ิ  ก า ร จ ั ด ก า ร
เอกสารอ้างอิง การจัดการเอกสาร เป็นต้น 

2. จ ัดให ้ม ีคอมพิวเตอร ์ต ั ้ งโต ๊ะ และจุด
เชื่อมต่อเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย 
ให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 

3.  ม ีการสอดแทรกการใช ้ เทคโน โลยี
สารสนเทศในการ เรียนการสอน และต้อง
ใช้ในการสื่อสารและสืบค้น ข้อมูลต่าง ๆ 

PLO8  ส า ม า ร ถ ส ื ่ อ ส า ร  แ ล ะ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวินัย ซื่อสัตย ์สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม       

PLO2 ประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา ไปใช้ในวิชาชีพด้านเภสัชวิทยาได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
2.1 ประยุกต์ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวชิาชีพ 
2.2 สามารถนำความรู้ใหม่ในสาขาเภสัชวิทยาไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 

     

PLO3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงแกไ้ขปัญหา
ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 

     

PLO4 สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเภสัชวิทยา 
4.1 วิเคราะห์วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์

ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 
4.2 วิเคราะห์ วิจารณ์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา

ความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีท้าทาย 
4.3 วางแผน ออกแบบและดำเนินการตามโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดยการ

ใช้ความรู้ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO5 ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี 
5.1 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ 

ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
5.2 แสดงออกในทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม 
5.3 มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

     

PLO6 แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง      

PLO7 ตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

     

PLO8 สามารถสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
8.1 นำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง

วิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป  

8.2 ก้าวทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคำนึงถึง

ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
1.2  ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
1.3  แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่

ทำงานและสังคม 
2. ความรู ้

2.1  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา  ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2.2  มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลงานวิจยัในปัจจุบนัต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.2  พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.3  สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง

วิชาชีพ 
3.4  สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย

ตนเอง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 

4.2  สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
4.3  มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อ

โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
4.4  แสดงออกทักษะการเป็นผู ้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื ่อเพิ ่มพูน

ประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำมาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 

5.2  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 

5.3  สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

 
 
 
 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทีส่ะท้อนถึงวินัย ซ่ือสัตย ์สุจริต
และมีคุณธรรมจริยธรรม  

  
 

       
 

  
 

     

PLO2 ประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา ไปใช้ในวิชาชีพ
ด้านเภสัชวิทยาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2.1  ประยุกต์ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการศึกษาค้นคว้าทาง

วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.2  สามารถนำความร ู ้ ใหม่ ในสาขาเภส ัชว ิทยาไป

ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 

                

PLO3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านเภสัชวิทยา 

                



 

35 
 

 

 
 
 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO4 สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์เพื ่อแก้ปัญหา
ทางด้านเภสัชวิทยา 
4.1 ว ิเคราะห์ว ิธ ีการพัฒนาความร ู ้ ใหม ่ ๆ ตลอดถึงผลกระทบของ

ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติ
ในวิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 

4.2 วิเคราะห์ วิจารณ์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงาน
ทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

4.3 วางแผน ออกแบบและดำเนินการตามโครงการวิจัย ค้นคว้าทาง
วิชาการได้ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ  
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO5 ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี 
5.1 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง

และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ ในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่าง ๆ 

5.2 แสดงออกในทักษะการเป็นผู ้นำได้อย่างเหมาะสม ตาม
โอกาสและสถานการณ์เพื ่อเพิ ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ทำงานของกลุ่ม 

5.3 มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

         
 

  
 

     

PLO6 แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากทาง
วิชาชีพได้ด้วยตนเอง 

                

PLO7 ตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO8 สามารถสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
8.1 นำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน

สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป  

8.2 ก้าวทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ปัญหาในด้านตา่ง ๆ 
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5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1 แสดงพฤติกรรมที ่สะท้อนถึงวิน ัยและมี
คุณธรรมจริยธรรม 

1. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาที่สอน โดยการ
ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ยกปัญหาด้านจริยธรรมใน
การทำวิจัยหรือยกแบบอย่างที่ดี และในกิจกรรมที่มอบหมาย 
เช ่น การทำรายงาน การทำว ิจ ัยและเผยแพร่ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์โดยเน้นให้มีการอ้างอิง 

2. ฝึกให้มีวินัยเร่ืองการตรงต่อเวลา 
3. ชื่นชม และประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. มีการเรียนการสอนเรื ่องจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองและ

จรรยาบรรณการทำการทดลองในมนุษย์ 
 
 

 

 

 

 

1. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน และการเข้าสอบตรงเวลา  
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนด 

2. ประเมินการอ้างอิง ในการตรวจรายงาน วิทยานิพนธ์ สื่อ
ในการนำเสนอ และตรวจสอบการคัดลอกเลียนแบบด้วย
โปรแกรม Turn-it in หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ 

3. ประเมินจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยมีการ
ออกแบบการทดลองที่คำนึงถึงจรรยาบรรณ 

4 .  เอกสารร ับรองการอน ุญาตจากคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ฯ ของสถาบันการศึกษาให้ใช้สัตว์ทดลอง
หรือทำการทดลองในมนุษย์ในงานวิจัย 

5. มีเลขที ่อนุญาตให้ใช้สัตว์ทดลองในแบบฟอร์มขอใช้
สัตว์ทดลอง 

6. แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้มหาบัณฑิต 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO2 ประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา ไปใช้ในวิชาชีพด้านเภสัชวิทยาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2.1  ประยุกต์ความรู ้ทางเภสัชวิทยาในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

2.2  สามารถนำความรู ้ใหม่ในสาขาเภสัชวิทยาไป
ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 

1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยาย  
2. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา และรายวิชาหัวข้อพิเศษ

ทางเภสัชวิทยา 
4. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปฏิบัติการ  
5. จัดการเรียนการสอนโดย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ การ

จัดการเรียนการสอนแบบ PBL เป็นต้น 
6. จัดการเรียนการสอนแบบ active learning เช่น case study 
7. จัดการเรียนการสอนในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากใน

สาขาวิชาเภสัชวิทยาในขณะนั้น 
8. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าในหัวข้อที่

น่าสนใจและมานำเสนอ 
9. เปิดโอกาสให้ซักถาม และจัดให้มีชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเอง 
10. จัดให้มีการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
11. จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ 
12. กำหนดให้นักศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการในประชุม

วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
13. ให้นักศึกษาเขียนรายงานการวิจัย เช่น proceedings หรือ

บทความทางวิชาการอ่ืน ๆ 

1. ประเมินผลจากการทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลาง
ภาคและปลายภาคตามกำหนด 

2. ประเมินผลจากการทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการ
สอบย่อย และให้คะแนน 

3. ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
ค้นคว้า 

4. ประเมินความรู ้ความเข้าใจการให้สัมมนา/นำเสนอ/
อภิปรายในรายวิชาต่าง ๆ โดยใช้แบบฟอร์มการให้
คะแนนในรายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยาและหัวข้อพิเศษ
ทางเภสัชวิทยา 

5. ประเมินจากโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
6. ประเมินจากความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ 
7. ประเมินจากความเข้าใจในการแสดงความคิดเห็น การ

ตอบข้อซักถาม 
8. ประเมินจากการได้รับการตอบรับในการตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารที่ใช้ประกอบการประชุมวิชาการหรือวารสาร
ทางวิชาการ 

9. การนำเสนอในกิจกรรมเสริม เช่น วารสารสโมสรของ
ภาควิชา ฯ หรือภายในกลุ่มวิจัยนั้น ๆ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาทางวิชาการ
และวิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 

1. จัดการเรียนการสอนโดย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอนแบบ PBL เป็นต้น 

2. จัดการเรียนการสอนแบบ active learning  
3. กระตุ้นให้นักศึกษาตั้งประเด็นคำถาม อภิปราย และแสดงความ

คิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
4. สร้างหรือกำหนดประเด็นปญัหา ให้นักศึกษาร่วมอภิปราย และ

แสดงความคิดเห็น 
5. จัดการเรียนการสอนในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจอยา่งมากใน

สาขาวชิาเภสชัวิทยาในขณะนั้น 
6. มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิค

การทดลองทางเภสัชวิทยา 
7. มอบหมายให้นักศึกษามาให้สัมมนา โดยพัฒนาทักษะการอ่าน 

และจับใจความประเด็นสำคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์ นำเสนอ 
ถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจ 

8. ให้มีการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
9. ให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของการทำวทิยานิพนธ์ 
 
 
 
 

1.  การสอบวัดความรู้ หรือวิเคราะห์กรณีศึกษา  
2. ประเมินจากการนำเสนอ การตั้งคำถาม การวิเคราะห์

วิจารณ์ ในรายวิชาสัมมนา หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา
และวิชาอ่ืน ๆ ทั้งกรณีที่เป็นผู้นำเสนอและผู้ฟัง  

3. ประเมินได้จากการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือ
ความก้าวหน้าการดำเนินการวิจ ัยและสอบป้องกัน
ว ิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ท ี ่ปร ึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

4. ประเมินจากการสอบวัดความรู้ และทักษะพื้นฐานในการ
ทดลอง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO4 สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเภสัชวิทยา 

4.1 วิเคราะห์วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
ด้านเภสัชวิทยา 

4.2 วิเคราะห์ วิจารณ์และใช้ผลงานวิจยั สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา
ความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์
ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

4. 3  ว า งแผน  ออกแบบและดำ เน ิ นกา รต าม
โครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ซึ ่งขยายองค์ความรู ้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ 

 
 
 
 
 

1. มอบหมายให้ค้นคว้าอภิปรายกรณีศึกษาเก่ียวกับปัญหาทางเภสัช
วิทยา 

2. มอบหมายให้ค้นคว้าอภิปรายข้อมูลทางวิชาการ วิเคราะห์
ประเด็นหรือปัญหาที ่ซ ับซ้อน จนนำไปสู ่ข ้อสรุปพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะ และนำเสนอในรูปแบบรายงาน 

3. จัดกิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมาก
ในสาขาวิชาเภสัชวิทยาต่าง ๆ ในรายวิชาเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการแสวงหาข้อเท็จจริง 

4. ส่งเสริมให้นักศึกษาตั้งประเด็นปัญหา เพื่อการทำวิจัยพร้อมทั้ง
เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง 

5. สนับสนุนให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ด้วย
ตนเอง 

1. ประเมินผลจากงานที่ได้รบัมอบหมาย 
2. ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ 
3. ประเมินจากการนำเสนอความคิดเห็นในการอภิปราย 
4. ประเมินผลจากการนำเสนอผลงานในรูปแบบรายงานทาง

วิทยาศาสตร์ และวิทยานิพนธ์ 
5. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO5 ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี 

5.1 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 

5.2 แสดงออกในทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสม 
ตามโอกาสและสถานการณ ์ เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มพูน
ประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม 

5.3 มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

1. มอบหมายให้ทำงานรายบุคคลและรายกลุ่ม  
2. มอบหมายงานที่มีกระบวนการตั้งแต่ การวางแผน ปฏิบัติจริง 

เขียนรายงาน    
3. จัดให้นักศึกษาทำแผนงานในกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. กำหนดให้มีการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย หรือกรณีศึกษาในบาง

รายวิชา 

1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมระหว่าง
การปฏิบัติงาน 

2. ประเมินจากแผนงานที่นักศึกษาส่ง และผลงานที่เกิดขึ้น 
3. ประเมินจากพฤติกรรมขณะทำกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรม และกระบวนการกลุ่ม  
4. ประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้บัณฑิต 

PLO6 แก้ไขปัญหาที ่มีความซับซ้อน หรือความ
ยุ่งยากทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 

1. จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการเตรียมการและการนำเสนองาน
ทางวิชาการ 

2. จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคนิคและการทดลองทางเภสัช
วิทยา โดยให้ปฏิบัติจริง และมีโอกาสแก้ปัญหา 

3. มอบหมายให้ทำงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4. มอบหมายงานที่มีกระบวนการตั้งแต่ การวางแผน ปฏิบัติจริง 

เขียนรายงาน 
5. จัดการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
6. จัดให้นักศึกษาฝึกคุมปฏิบัติการ 
7. จัดให้ทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 
 

1. ประเมินจากทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติจริงของ
นักศึกษา รวมทั้งผลการทดลอง 

2. ประเมินจากแผนงานที่นักศึกษาส่ง และผลงานที่เกิดขึ้น 
3. ประเมินจากพฤติกรรมขณะทำกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรม และกระบวนการกลุ่ม 
4. ประเมินผลจากงานในภาพรวมของกลุ ่มและงานตาม

บทบาทหน้าที่ของผู้เรียน 
5. ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน 
6. ประเมินพฤติกรรมในการเรียนขณะทำงานกลุ่ม 
7. ประเมินจากการแก้ปัญหาการทำงานวิทยานิพนธ์ และ

ความทุ่มเทในการทำวิทยานิพนธ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

  8. ประเมินจากความก้าวหน้าในการทำวิทยานพินธ์ และการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

9. ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต 
PLO7 ตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้ 

1. จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการเตรียมการและการนำเสนองาน
ทางวิชาการ 

2. จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคนิคและการทดลองทางเภสัช
วิทยา โดยให้ปฏิบัติจริง และมีโอกาสแก้ปัญหา 

3. มอบหมายให้ทำงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4. มอบหมายงานที่มีกระบวนการตั้งแต่ การวางแผน ปฏิบัติจริง 

เขียนรายงาน 
5. จัดการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
6. จัดให้นักศึกษาฝึกคุมปฏิบัติการ 
7. จัดให้ทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 
 

1. ประเมินจากทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติจริงของ
นักศึกษา รวมทั้งผลการทดลอง 

2. ประเมินจากแผนงานที่นักศึกษาส่ง และผลงานที่เกิดขึ้น 
3. ประเมินจากพฤติกรรมขณะทำกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรม และกระบวนการกลุ่ม 
4. ประเมินผลจากงานในภาพรวมของกลุ ่มและงานตาม

บทบาทหน้าที่ของผู้เรียน 
5. ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน 
6. ประเมินพฤติกรรมในการเรียนขณะทำงานกลุ่ม 
7. ประเมินจากการแก้ปัญหาการทำงานวิทยานิพนธ์ และ

ความทุ่มเทในการทำวิทยานิพนธ์ 
8. ประเมินจากความก้าวหน้าในการทำวิทยานพินธ์ และการ

สอบวิทยานิพนธ์ 
9. ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO8 สามารถสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

8.1 นำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และ
ว ิ ช าช ีพ  รวมท ั ้ ง ว ิ ทยาน ิพนธ์  ได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป  

8.2 ก้าวทันและเล ือกใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา
และเสนอแนะแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ 

1. จัดให้มีการมอบหมายงานให้ค้นคว้า นำเสนองานวิจัย หรือ
บทความทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า หรือ
รายงาน 

2. ให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  ในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

3. ให้นักศึกษาเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทุก
ระดับ 

1. ประเมินการนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. ประเมินจากผลงาน หรือรายงานที่มอบหมาย 
3. ประเมินความสามารถในการใช้โปรแกรมทางสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการและการวิจัย 
4. ประเมินได้จากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
สามารถ 

5. ประเมินจากผลงานทีไ่ด้รับการตอบรับการตีพิมพ์ 
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6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

หมวดวิชาบังคับ         

ชุดวิชาบังคับ         

336-518 ชุดวิชาเภสชัวิทยาและวิธีวิจัยทางเภสัชวทิยาขัน้สูง                              5((3)-4-8)         

วิชาบังคับ         

336-500 บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์พื้นฐาน                                     4((4)-0-8)         

336-501 เภสัชวิทยา                                                                           6((6)-0-12)         

336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา                             1(0-1-2)         

336-671 สัมมนาทางเภสัชวทิยา 1                             1(0-2-1)         

336-672  สัมมนาทางเภสชัวิทยา 2                             1(0-2-1)         

หมวดวิชาเลือก         

336-511 เภสัชวิทยาสมนุไพร                                                                  2((2)-0-4)         

336-512 เภสัชวิทยาต่อมไร้ท่อ                                                                2((2)-0-4)         

336-513 เภสัชวิทยาพฤติกรรม                                                                2((2)-0-4)         

336-514 เภสัชวิทยาระบบประสาท                                                           2((2)-0-4)         

336-515 เภสัชวิทยาของยาตา้นจุลชพี                                                        2((2)-0-4)         

336-516 ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา                                                       2((2)-0-4)         
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รายวิชาและหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

336-521 พิษวิทยา                                                                               2((2)-0-4)         

336-531 เภสัชวิทยาคลนิิก                                                                     2((2)-0-4)         

336-541 เภสัชวิทยาระดบัโมเลกุล                                      2((2)-0-4)         

336-542 เภสัชพันธุศาสตร ์                                                2((2)-0-4)         

336-552 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางเภสชัวิทยา                           2((1)-3-2)         

336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจยัทางวิทยาศาสตรช์ีวการแพทย์                    2((1)-3-2)                                                                                                                                   

วิทยานิพนธ์         

336-692 วิทยานิพนธ ์                                                         18(0-54-0)         
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7. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 - มีความรู้พื้นฐานและขั้นสูงทางด้านเภสัชวิทยา ครอบคลุมศาสตร์หลักของเภสัชวิทยา ทั้ง

ด้านเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลนศาสตร์ เภสัชวิทยาเชิงระบบและเภสัชวิทยาขั้นสูง 
- มีทักษะการทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ สร้างองค์ความรู้หรือ

นวัตกรรม  
- แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวินัยและมีคุณธรรมจริยธรรม 
- แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ 

2 - มีทักษะการทำวิจัยและสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน
เภสัชวิทยา 

- ใช้ความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการทำงานทางด้านเภสัชวิทยาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

- สามารถนำทักษะการวิจัยและนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้  

- สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ทางเภสัชวิทยา เพื ่อวิเคราะห์ประเด็นในสังคมและ
สังเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาได้ 

- สามารถสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- สามารถหาทางแก้ไขโดยไม่ผิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเมื่อพบกับประเด็น

ปัญหาทางเภสัชวิทยาที่มีความซับซ้อนทางจริยธรรมเกิดขึ้น  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสตูร 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาผลการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของ

รายวิชา 
3) มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่

ในการพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
4) นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วยการประเมินรายวิชา และประเมินอาจารย์ผู้สอน 
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

1) กำหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของภาควิชาเภสัชวิทยา และนำไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2) การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา และอาจารย์
ผู้สอน   

3) การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา 
ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

4) การประเมินผลการสอบวัดคุณภาพจากการสอบผ่านภาษาอังกฤษ การสอบโครงร่างการรายงาน 
5) ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิ์ ผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยหน่วยงานภายนอก โดยอาจจะดำเนินการดังตัวอยา่ง
ต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหา
งานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู ้ประกอบการ หรือหน่วยงานผู ้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่ง
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แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือ หน่วยงาน
นั้น ๆ เป็นต้น 

3) การประเมินตำแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจ

ในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้ง

สาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน
การปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 แผน ก2 

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 

2) สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตพีมิพ์
ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื ่นและเป็นไปตามเงื ่อนไขของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท 
  
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 หลักสูตรมีกระบวนการในการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ผลการเรียน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม หารือ แนวทางการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เรียนและบุคลากรใน
หลักสูตร 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรลงมติรับรองแนวทางการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เรียน 
3) ประธานหลักสูตรมอบหมายบุคลากร สื่อสารช่องทางการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ผลการเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ให้แก่

ผู้เรียนทราบ โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของภาควิชา รวมทั้งแจ้งผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา เช่น งานปฐมนิเทศ



 

50 
 

นักศึกษาใหม่ ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงถึงประธานหลักสูตร 
หัวหน้าภาค คณบดี หรือผ่านระบบการร้องเรียนต่าง ๆ ของคณะ เช่น ระบบการขอทบทวนผลการเรียน โดยมีแบบฟอร์ม
ที่เข้าถึงได้ง่ายในเว็บไซต์กองทะเบียน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำกระบวนการดังกล่าว 

4) ผู้เรียนที่ต้องการร้องเรียนเรื่องใด ๆ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลและยื่นร้องเรียนกับประธาน
หลักสูตรในวันและเวลาราชการ หรือผ่านการนัดหมายทางอีเมลล์ประธานหลักสูตรโดยตรง 

5) ในกรณีเรื่องร้องเรียนผ่านทางคณะ ฯ จะเป็นไปตามกระบวนการของคณะ 
6) ในกรณีเรื ่องร้องเรียนผ่านภาควิชาหรือหลักสูตร ผู้รับเรื ่องร้องเรียน จะพิจารณาเรื ่องร้องเรียนในเบื้องต้น 

ตรวจสอบ ขอข้อมูลให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย จากนั้นนำเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกัน
พิจารณา โดยประธานหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสอบสวนเรื่องดังกล่าว
และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล 

7) ประธานหลักสูตรนำผลการพิจารณาแจ้งให้แก่ผู ้ร้องเรียนทราบภายใน 14 วันหลังได้รับเรื่องร้องเรียน และ
มอบหมายบุคลากรดำเนินการ ดูแลผู้ที่เก่ียวข้องตามผลการพิจารณา  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและระดับภาควิชา เพื่อ
ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามกรอบ
แนวคิด มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การออกข้อสอบ การ
ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 

1.2  อาจารย ์ ใหม ่ท ุ กคนต ้ อง ได ้ ร ั บการฝ ึกอบรมตามโครงการพ ัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

1.2 ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมโครงการบุคลากรใหม่พบคณบดีและผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์  
1.3 ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของภาควิชา หลักสูตร และการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
1.4 จัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทั้งด้านการเรียนการสอนและวิจัย 
1.5 ชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย หรือ สถานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างรอบด้าน

ภายใต้โครงสร้างที่เอ้ือแก่การพัฒนาตนเอง 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเพื ่อพัฒนาทักษะทั ้งการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3) สนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องมือในการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์แต่ละท่านและความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้ 

4) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการสอน โดยส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเพิ ่มพูนความรู ้ผ่านช่องทางอีเมลล์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์หน้าภาควิชา เป็นต้น 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

1) สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาทางวิชาการ โดยการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การไปทำวิจัยในต่างประเทศ การ
นำเสนอผลงาน การดูงาน การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การวิจัย หรือแต่งตำรา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ อย่าง
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น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้ผ่านช่องทางอีเมลล์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าภาควิชา เป็นต้น 

3) สนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการอบรมเรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนทางวิชาการ (Plagiarism) หรือ
หัวข้ออ่ืนๆที่เป็นประโยชน์กับการทำงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

4) สนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการรับทุนวิจัย 
5) สนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องมือในการทำวิจัยและบริการวิชาการให้แก่อาจารย์เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณา

จากผลการปฏิบัติงานของอาจารย์แต่ละท่านและความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้ 
6) ให้รางวัลตอบแทนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ

อุปกรณ์และสารเคมีเพิ่มเติม เป็นสัดส่วนตามจำนวนของผลงานดังกล่าว 
7) กำหนดให้อาจารย์ประจำทุกคนต้องทำแผนพัฒนาตนเองทั้งระยะสั้นและระยะยาว แสดงความประสงค์ใน

การพัฒนาตนเองทุกปีและทำข้อตกลงช่วงระยะเวลาขอตำแหน่งวิชาการในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การกำกับมาตรฐาน 
 การบริหารหลักสูตรมีการกำกับมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศกึษา 
ของสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(AUN-QA) ดังนี้ 

1)  การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดย สป.อว. ผ่านเกณฑ์ 11 ข้อ ได้แก่ 
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานผู้สำเร็จการศึกษา ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

2)  แผนการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) มีการกำกับติดตาม
ทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 และ 5 ให้ประธานหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์หลักสูตร
รายวิชา และให้ผู้รับผิดชอบสอนทำการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ครอบคลุมสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร ก่อนดำเนินการจัดการเรียนการสอนและและติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

3)  บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ผ่านองค์ประกอบ 
11 ข้อ ได้แก่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อกำหนดของหลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร กลยุทธ์การเรียนและ
การสอน การประเมินผู้เรียน คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน คุณภาพผู้เรียนและส่วน
สนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น และผลผลิต 

4)  กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม มีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทำหน้าที่วางแผนการควบคุมคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่
ดำเนินการควบคุมคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
1. ประกันคุณภาพหลักสูตรให้ได้

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.), สป.อว. และเครือข่าย
ก า ร ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ

1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ได้ร ับการแต่งตั ้งโดยภาควิชาเภสัช
วิทยา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

1.  หล ักส ูตรได ้มาตรฐานตาม 
สป.อว. กำหนด มีความทันสมัย 
แ ล ะ ม ี ก า ร ป ร ั บป ร ุ ง อย ่ า ง
สม่ำเสมอทุก 5 ปี 

2. มีการรายงานผลตามมาตรฐาน 
หลักสูตร (มคอ.5 ทุกรายวิชาที่
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-
QA)  

2. ม ีการประเม ินผลดำเน ินการของ
รายวิชาในหลักสูตร (มคอ. 5) และนำ
ผลการประเม ินมาปร ับปร ุ งและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี
การศึกษา 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 

4. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที ่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม รวมทั้งกรรมการสอบ
วัดผลการเรียนรู ้ต่าง ๆ จะพิจารณา
จากผ ู ้ท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิครบถ้วนตาม
ระเบียบ ฯ และเกณฑ์ของ สป.อว. 

5.  ควบค ุมด ูแลจำนวนการร ับ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และ
เกณฑ์ของ สกอ. 

6 . ม ี ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ห ล ั ก ส ู ต ร โ ด ย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในอย่างต่อเนื่อง และ
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 5 ปี 

7. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษา   

เป ิดสอน และ มคอ.7 ท ุกปี
การศ ึกษา หร ือรายงานการ
ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด) 

3. ผลการประเมินโดยคณะกรรม 
การผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 
ป ี

4. จำนวนรายวิชาที่ปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้มีความทันสมัย 

5. จำนวนและรายชื่ออาจารย์ที ่มี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

6 . จ ำ น ว น น ั ก ศ ึ ก ษ า ใ น ค ว า ม
รับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแต่ละท่าน 

7. ผลการประเมินหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

8. ผลการประเมินโดยหน่วยงานที่
เก่ียวข้องตามรอบการประเมิน 

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ค ว า มท ั น สม ั ย และ เน ้ น ใ ห้
น ักศ ึกษาสามารถค ้นคว ้าหา
ความรู ้และสร้างงานวิจัยด้วย
ตนเอง  

1. มีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์ผ ู ้สอบวิทยานิพนธ์ที ่มี
ค ุณสมบ ัต ิ ต าม เกณฑ ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558  และ เป ็ น ไปตามระ เบ ี ยบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. มีการวางแผน การติดตาม และการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

1. จำนวนรายวิชาที ่มีกิจกรรมให้
น ักศ ึกษาได ้ศ ึกษาความร ู ้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 

2. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผลงานและตำแหน่งทางวชิาการ 
และประสบการณ ์ด ้ านกา ร
พัฒนาฝึกอบรม 

3. จำนวนนักศึกษาที่ประเมินและ
ผลการประเมินการเร ียนการ
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยการ
จัดทำ มคอ. 3, 5 และ 7 เพื ่อให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุ ประสงค์
ของรายวิชาและหลักสูตร 

3. มีการประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงและ
พัฒนาประส ิทธ ิภาพการสอนของ
อาจารย์ 

4. ส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เข้า
ร่วมการอบรม การพัฒนาการเรียน
การสอน การเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ 

สอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
โดยนักศึกษา 

4. จำนวนอาจารย์ที่ประเมินและผล
การประเมินการเรียนการสอน
รายวิชา 

5. จัดทำมคอ. 3, 5 และ 7 ส่งตาม
กำหนดเวลาท ี ่มหาว ิทยาลัย
กำหนด 

3. หลักสูตรได้มาตรฐานตามระบบ
ก า ร ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ ด ้ า น
ก า ร ศ ึ ก ษ า  ง า น ว ิ จ ั ย เ พื่ อ
วิทยานิพนธ์ และมหาบัณฑิตมี
คุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

1. มีอาจารย์ผู ้สอนรายวิชาที ่มีความรู้ 
ความเชี ่ยวชาญ และประสบการณ์
จากการทำวิจัย 

2. กำหนดแผนและแนวทางการทำ
วิทยานิพนธ์ และมีที ่ปรึกษาวิทยา 
นิพนธ์ท ี ่ม ีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา 

1. คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้
มาตรฐาน สป.อว. 

2. จำนวนการสอบผ่านโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภายใน
เวลาที่หลักสูตรกำหนด 

3. การเสนอความก้าวหน้างานวิจัย
ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

4. จำนวนการนำเสนอผลงานและ
การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทาง
ว ิชาการของน ักศ ึกษา  ตาม
เงื ่อนไขของทุนการศึกษาและ
ตามข ้อบ ั งค ับมหาว ิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

5. จำนวนผลงานของนักศึกษาที่
ได้รับรางวัล 

6. จำนวนมหาบ ัณฑ ิตท ี ่สำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนด 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

7 .  ผ ลกา รป ระ เม ิ น จ า ก ค ณ ะ 
กรรมการสอบป ้องก ันว ิทยา 
นิพนธ์ 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการจัดทำ มคอ. 2 ของหลักสูตร และ มคอ.3 และ 5 ของทุกรายวิชา ส่งมหาวิทยาลัยตาม
กำหนดเวลาทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร หรือที่ประชุมภาควิชา ฯ ได้มีการนำเสนอผล
การประเมินรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา หากมีข้อเสนอแนะ จะนำมาหารือและหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขในภาค
การศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพื่อนำ
ข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่ออภิปรายและหาวิธีปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรในปี
การศึกษาถัดไป และนำไปประกอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

 
2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลงานการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ลักษณะและ
จำนวนผลงานดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพื่อ
หาวิธีปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรต่อไป ติดตามภาวะการณ์ได้งานทำของมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 
ผ่านช่องทาง social network หรือ website ภาควิชา ฯ 

หลักสูตรมีการติดตาม วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและวิทยาการทางด้านเภสัชวิทยาที่
ทันสมัย เพื่อใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กำหนดวิธีการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใน
ทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นเพื่อประเมินวิธีการรับนักศึกษาที่ใช้ และยังสำรวจความเห็นของ
นักศึกษาชั้นปีแรกในประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอภิปราย
เพื่อหาวิธีปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดการกระบวนการรับนักศึกษา ดังนี้ 
(1) มีแผนการกำหนดจำนวนการรับนักศึกษาในแต่ละปีลว่งหน้า ซึง่สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาใน
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หลักสูตร (มคอ. 2) 
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลอืกนักศึกษา 
(3) จัดทำข้อมูลและส่งเอกสารให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัคร โดยส่งเอกสารผา่นหน่วยบัณฑติศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี ้
- คุณสมบัติและจำนวนของนักศึกษาที่รับสมัคร 
- ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร 
- วิธีการคัดเลือก 
- วันสอบคัดเลือก 
- รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 

(4) หน่วยบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ และ
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

(5) บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานการสมัครให้ตรงตามประกาศรับสมัคร 
(6) ดำเนินการสอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน/สอบทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตามกำหนดเวลา 
(7) คณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา พิจารณาผลการสอบและคัดเลือกนักศึกษา 
(8) ส่งรายชื่อให้บัณฑติวิทยาลัยผา่นหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลผู้ผา่นการคัดเลือก 
(9) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ หลักสูตร ฯ จะทำการปรึกษาหารือกัน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรหรือที่ประชุมภาควิชา ฯ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงในกระบวนการรับนักศึกษาในปี
การศึกษาถัดไป 

ในการรับนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มักพบว่านักศึกษามีความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานแตกต่างกัน หลักสูตร ฯ จึงได้จัดการเรียนการสอนโดยการปรับความรู้พื้นฐานด้านชีวการแพทย์ เช่น 
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี และพยาธิวิทยาของโรคต่าง ๆ ที่สำคัญ และได้กำหนดให้นักศึกษาเรียนในรายวิชา 
336-500 บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์พื้นฐาน ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ผ่านของการประเมินผลของรายวิชา 

คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลังเปิดภาคการศึกษา โดยประธานหลักสูตรและ
คณาจารย์ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบในการศึกษา แผนการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาที่หลักสูตรจัด 

จัดให้พบปะอาจารย์ผู้สอน เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะแนะนำการเตรียมตัวในการเรียน เพื่อส่งเสริมการทำงาน
เป็นทีมให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
ตลอดจนกำหนดแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้  

 3.2.1 แนวทางในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเรื่อง
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อ่ืน ๆ ตามความจำเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทำหน้าที่จนกว่านักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องการทำวิจัยและเรื่องอื่น ๆ ตาม

ความจำเป็น 
3) หลักสูตร ฯ จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ตลอดจนมีการ

ติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคร้ัง 
4) กำหนดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กล่าวถึงในหมวดที่ 4 
5) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  ฯ ที่กำหนดในหมวดที่ 4 โดย

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา มคอ.3 ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานที่
กำหนดและเป้าหมายการเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

6) ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดำเนินการเรียนการสอนดังที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และจัดทำ 
มคอ.5 เพื่อประมวลผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนารายวิชาในปีการศึกษาถัดไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แต่งตั้งกรรมการทวนสอบรายวิชา และจัดให้มีการทวนสอบตามที่กำหนด 

 3.2.2 หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อฝึกทักษะชีวิตที่จำเป็นอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ความรู้และทักษะวิชาชีพ เช่น ทักษะการเป็นผู้นำ การตัดสินใจ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น 

3.2.3 หลักสูตรส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านระบบทุน RA, TA, ทุนวิจัยหรือ
โครงการที่เก่ียวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนในเร่ืองค่าใช้จ่าย ลดการทำงานพิเศษและเพิ่มทักษะความสนใจในการศึกษามาก
ขึ้นเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามระยะเวลาของหลักสูตร 

3.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบการแนะนำผู้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสนับสนุน
การเรียนรู้อื่น ๆ ข้างต้น โดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน เพื่อนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 

 
3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 

1) หลักสูตรกำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา เพื่อติดตาม
ปัญหาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการเรียน ผลการเรียนและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ อัตราการคงอยู่
และสำเร็จการศึกษา รวมทั้งข้อร้องเรียนและการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ 

2) หลักสูตร ฯ มีกระบวนการในการติดตาม โดยให้นักศึกษาจัดทำรายงานความก้าวหน้า (บว. 9)  
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรในเรื่องการ

จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดช่องทางร้องเรียนให้แก่นักศึกษาทั้งในเรื่องที่เกี ่ยวกับการวัดและ

ประเมินผล และเร่ืองอื่น ๆ โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 

- นักศึกษาสามารถแจ้งข้อร้องเรียน มายังประธานหลักสูตร ฯ หรือหัวหน้าภาควิชา ฯ โดยตรงทั้งทาง
จดหมายหรือ จดหมายอิเล็คโทรนิกส์ หรือขอเข้าพบพูดคุยกัน  
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- หลังจากรับข้อร้องเรียน ประธานหลักสูตร ฯ จะเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล และระดมสมองแก้ไขปัญหา หรือหากเป็นกรณีซับซ้อน สามารถขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงแล้วนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เพื่อพิจารณาและตัดสิน หรือหาวิธีแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 
 
4. คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์
การประกันคุณภาพในส่วนของการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีรายละเอียดดังนี้ 
ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยผู้ได้รับแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพิจารณารายชื่อที่เสนอและส่งเร่ืองต่อไป
ยังมหาวิทยาลัย 

ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดแนวทางการบริหารอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ ในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ต่อปีต่อคน ได้แก่ การอบรมสัมมนา การดูงานระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ การทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การลา
เพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ และการขอตำแหน่งทางวิชาการ 

ค. ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้  และยังสำรวจความเห็นของอาจารย์ใน
ประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุง
การดำเนินงานต่อไป 

ง. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่  ระบุไว้ข้างต้นในหมวด 6 การพัฒนา
อาจารย์ 

4.1.1 กระบวนการ ระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่    
(1) ภาควิชาฯขออัตราทดแทนผู้เกษียณ/โอนย้าย  
(2) งานนโยบายและแผนฯของคณะ วิเคราะห์อัตรากำลังและภาระงาน เพื่อเสนอขออนุมัติอัตราจ้าง  
(3) คณะแจ้งผลการจัดสรรให้รับอาจารย์ใหม่  
(4) หน่วยการเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดรับสมัคร   กำหนดวิธีการคัดเลือกโดยปฏิบัติตามประกาศ

หลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกของมหาวิทยาลัย  
(5) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ    

- เครือข่ายภาควิชาเภสัชวิทยาทั่วประเทศ  และประสานงานผ่าน สป.อว.  
- การรับสมัครผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย  

(6) ภาควิชาฯ เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก   
(7) ภาควิชาฯ ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่  โดยการสอบข้อเขียน  การสอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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และการสอบสัมภาษณ์ 
(8) คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ประชุมพิจารณาผลการสอบและคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยใช้

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด      
(9) ภาควิชาฯ ดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกให้หน่วยการเจ้าหน้าที่ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ใหม่

ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
(10) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ หลักสูตรฯจะทำการปรึกษาหารือกัน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรหรือที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงในกระบวนการรับนักศึกษาในปี
การศึกษาถัดไป 

การดูแลอาจารย์ใหม่ 
1. ภาควิชาฯ ดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษาอาจารย์ใหม่ 
   

4.1.2  กระบวนการ ระบบและกลไกหรือแนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
กรณีทำหลักสูตรใหม่ 
(1) ภาควิชาฯ และคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ  ประชุมพิจารณากำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สป.อว. และระเบียบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด โดย
จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่ตรงกับหลักสูตร หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ต้องมีผลงาน
ทางวิชาการหลังจากสำเร็จการศึกษา ที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์สอนรายวิชาเภสัชวิทยา 

(2) ภาควิชาฯ เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติในข้อ 1) เป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา และขอ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยเสนอผ่านที่ประชุมกรรมการคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับต่อไป 

กรณีขอเปลี่ยนแปลง/แต่งตั้งเพิ่มเติม ทดแทนผู้เกษียณอายุ/โอนย้าย 
(1) หลักสูตร ฯ ต้องมีการวางแผนในการเตรียมอาจารย์ที่มีคุณสมบัติให้พร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์

ประจำหลักสูตร 
(2) เมื่อมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกษียณอายุ/ลาออก/โอนย้าย ภาควิชา ฯ ทำการคัดเลือกอาจารย์

ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่ตรงกับหลักสูตร หรือมีตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ต้องมีผลงานทางวิชาการหลังจากสำเร็จการศึกษา ที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ และมี
ประสบการณ์สอนรายวิชาเภสัชวิทยา และเสนอขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีจำนวนครบ    
3 คน ตลอดปีการศึกษา  

 
4.1.3 การพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรตามระบบและกลไกที่ได้กำหนดไว้  

กรณีที่จบปริญญาโท 
(1) สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ  และสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่ทุนการศึกษากำหนด 
(2) สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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(3) ภาควิชาฯ แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาในการจัดตารางสอน การเตรียมการสอน การออก
ข้อสอบ การวัดและการประเมินผล และงานวิจัย 

(4) มอบหมายให้อาจารย์พี่เลี้ยงเข้าฟังการสอนโดยอาจารย์ใหม่  และให้ประเมินการสอนพร้อมกับให้
คำแนะนำ 

(5) สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อให้มีผลงานทางวิชาการ 
(6) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและการทำวิจัย  
(7) เมื่อได้ผลงานที่ไม่ใช่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์  และมีประสบการณ์การสอนในรายวิชาเภสัชวทิยา   

ภาควิชาฯ เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ใหม่เป็นอาจารย์ผู้สอนได้ 
กรณีที่จบปริญญาเอก 
(1) ภาควิชา ฯ แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาในการเขียนโครงการขอทุนวิจัย การเตรียมการ

สอน การออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผล 
(2) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ขอทุนวิจัย และเริ ่มทำวิจัย โดยภาควิชา ฯ จัดเตรียมห้องวิจัย และจัด

เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็น 
(3) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและการทำวิจัย  
(4) เมื่อได้ผลงานที่ไม่ใช่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์สอนในรายวิชาเภสัชวิทยา ภาค

วิชาฯ เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ใหม่เป็นอาจารย์ประจำบัณฑิต  และขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป 
4.1.4 กระบวนการ ระบบ กลไก ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร      

ภาควิชาฯ/หลักสูตร ส่งเสริมให้อาจารย์ไปพัฒนา อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี มีการกำหนดให้อาจารย์เขียนใน TOR เกี่ยวกับแผนใน
การขอตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล และสนับสนุนให้ประเมินการสอนในเวลาที่กำหนด อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญา
โท ภาควิชา ฯ สนับสนุนให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่ ส่งเสริมให้อาจารย์
ประจำเข้าอบรมการสอนในศตวรรษที่ 21   

ภาควิชาฯ/หลักสูตร สนับสนุนงบประมาณการไปเสนอผลงาน/ประชุมวิชาการ/อบรม แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 

(1) การเสนอผลงาน/ประชุม/อบรม ภายในประเทศ สนับสนุน 15,000 บาท/คน/ปี 
(2) การเสนอผลงาน/ประชุม/อบรม ต่างประเทศ สนับสนุน 30,000 บาท/คน/ป ี

 
4.2 คุณภาพคณาจารย์  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีการติดตามข้อมูล ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร และจำนวนบทความของ
อาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล ISI, Scopus และ TCI ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยกำกับให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในทุกปี โดยการติดตามผ่านระบบ
ฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้ และอภิปรายเพื่อหาวิธี
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ปรับปรุงการดำเนินงาน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ/ที่ประชุมภาควิชา ฯ ต่อไป 
 

4.3 ผลที่เกิดกบัคณาจารย ์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะในการจัดทำแผนระยะยาวในเรื่องอัตรากำลัง แผนสรรหา 

แผนธำรงรักษา และแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา ในทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้ และอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการ
ดำเนินงาน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ/ที่ประชุมภาควิชา ฯ ต่อไป 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื ้อหาสอดคล้องตามปรัชญา และ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงตามสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไป มีระบบการนำความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มของหลักสูตรและผลข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่มที่มีประสบการณ์ใน
สายงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความทันสมัยขององค์ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีา
ใช้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยมีกระบวนการในการกำหนดระบบ กลไกในการกำหนดสาระรายวิชาในหลักสตูร ดังนี้ 

1) กำหนดเนื้อหาสาระในรายวชิาตา่ง ๆ ตามคำอธิบายรายวชิาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
2) ตรวจสอบกับวัตถุประสงค์รายวชิา 
3) กำหนดผู้สอน 
4) ดำเนินการสอน 
5) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และให้นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์และประเมินรายวิชา 
6) นำผลประเมินรายวิชาทุกรายวิชา นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ที่ประชุมภาควิชา 

และระดมความคิดหาวิธีแก้ไขปรับปรุงต่อไป รวมทั้งการนำเสนอหัวข้อใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอส่วนการ
ออกแบบหลักสูตร มีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรดังนี้ 

1) นำข้อมูลหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเภสัชวิทยา จากสถาบันอ่ืน ๆ มาเป็นตัวอย่าง 
2) ออกแบบปรับปรุง ยกร่างหลักสูตร ฯ ฉบับปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และ

นักศึกษาปัจจุบัน   
3) นำเสนอในที ่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ และระดมความคิดร่วมกัน เพื ่อให้ได้ร่าง   

หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 
4) นำเสนอผุ้ทรงคุณวุฒิในสาขาเภสัชวิทยา โดยเรียนเชิญจาก 3 สถาบัน 
5) ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และนำส่งเข้าสู่กระบวนการขอปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ซึ่งมี

การปรับปรุงโครงสร้างและรายวิชาในทุก 5 ปี 
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ กำหนดผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตามความเชี่ยวชาญ



 

63 
 

ของอาจารย์แต่ละท่าน และกำหนดผู้ประสานงานหลักและผู้ประสานงานร่วมทุกรายวิชาในที่ประชุมภาควิชา ฯ   
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อกำหนดกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทำ มคอ.3 ทุกรายวิชา โดย
มีระบบติดตาม แจ้งเตือน ให้ส่งตามกำหนดเวลา โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา ทุกภาคการศึกษา ประธาน
หลักสูตร ฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ มคอ. 3 ของทุกรายวิชา และคอยติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตาม มคอ.3 กำหนดให้นักศึกษาทำแบบประเมินรายวิชาและประเมินการสอนของอาจารย์ 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดแนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและการช่วยเหลือกำกับติดตาม
การศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องสอดคล้องกับความสนใจใน
การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานอาจารย์ที ่ปรึกษา และกำหนดให้ประเมินผล
วิทยานิพนธ์ตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษายื่นอุทธรณ์ในกรณีที่มีปัญหา โดยสามารถเขา้พบประธาน
หลักสูตร ฯ/หัวหน้าภาควิชา ฯ โดยตรงหรือส่งจดหมาย หรือจดหมายอิเล็คโทรนิก หลังจากรับเร่ืองแล้วให้ดำเนินการตาม
กระบวนการการรับข้อร้องเรียน หากเป็นกรณีอุทธรณ์เรื่องผลประเมินของรายวิชา หรือการตัดเกรด  ให้ดำเนินการผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ และสามารถทบทวนกระบวนการประเมินผลได้ทุกเมื่อ 

 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
การประเมินผู้เรียน หลักสูตร ฯ ได้จัดให้มีการประเมินผู้เรียน ตามข้อกำหนดของรายวิชาต่าง ๆ (มคอ. 3) และ

จัดให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง หรือประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเอง รวมทั้งประเมินรายวิชา 
ประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา และมอบหมายให้ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทำ มคอ. 5 ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา ส่งตามกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ไว้ใน 
มคอ.2 ของหลักสูตรภายใต้หัวข้อ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เช่นเดียวกับระบบกลไกหรือแนวทางควบคุมดูแล
ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตร จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน/
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการพัฒนาเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการระดับ
คณะ ฯ ทำหน้าที่วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียนเสนอรายชื่อ
หนังสือและสื่อไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้ทำหน้าที่จัดหา 

 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1)  หนังสือ/ตำรา 
2)  สื่อการเรียนรู ้
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3)  ฐานข้อม ูล access medicine, science direct, pubmed, annual review, spinger nature, SCOPUS, 
Web of Science และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะและห้องสมุดจัดซื้อไว้ 

4)  ครุภัณฑ์/เครื่องมือวิทยาศาสตรใ์นภาควิชา/คณะและศูนย์เครื่องมือกลางสงขลานครินทร์  
5)  สถานสตัว์ทดลองภาคใต้ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภาควิชา/หลักสูตร ได้จัดระบบดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์/เครื่องมือ รวมทั้งทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีอยู่

แล้วให้สม่ำเสมอ โดยการมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบตามห้องที่มีเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มี logbook 
ประจำเครื่องมือต่าง ๆ หากมีสิ่งผิดปกติหรือเหตุขัดข้องให้ผู้ใช้สามารถแจ้งนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบตัิการ
นั้น ๆ เพื่อดำเนินการต่อไป 

ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นเพื่อประเมินความเพียงพอของทรัพยากรในการเรียนและ
ยังสำรวจความเห็นของนักศึกษาความเพียงพอของทรัพยากรในประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงดำเนินงานต่อไป 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ภาควิชา/หลักสูตร ดำเนนิการในข้อต่อไปนี้ผา่นที่ประชุมภาควชิา ฯ 
1) นำข้อเสนอแนะจากการประเมนิรายวิชา และแบบสอบถามประเมินการบริหารหลักสูตรมาพิจารณา 
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือสื่อและตำราไปยังทีป่ระชุมภาควิชา ฯ 
3) วางแผนจัดหา จัดระบบการใช้/ยืม/คืน โดยมีธุรการภาควิชา ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ และติดตามการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 
 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

เครื ่องมือที ่ใช ้ในการเรียน
สอน และวิจัยอย่างพอเพียง 
ปลอดภัย และมีประสิทธิ  
ภาพ 

 

1. จัดห้องเรียน พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ ที่มี
ความพร ้อมในการใช ้งาน อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. จัดห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัยที่มีเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ที ่จำเป็นในการจัดการ
เรียนการสอน และวิจัยและอุปกรณ์
ช่วยเหลือเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน  

3. จัดให้มีตู้ยาสามัญประจำบ้านและมียา
สามัญและวัสดุการแพทย์พื ้นฐานที่
จำเป็น  

1. ประเม ินจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
หรือแบบประเมินรายวิชา 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

2. มีสื่อการสอน หนังสือ ตำรา 
อย่างพอเพียง และทันสมัย 

1. จัดหาสื่อการสอน หนังสือ ตำราที่ทัน 
สมัย และมีจำนวนพอเพียง 

1. ประเม ินจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
หรือแบบประเมินรายวิชา 

3. มีระบบเครือข่าย สนับสนุน
การค้นคว้าด้วยตนเอง และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

1. ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือ
จุดเช ื ่อมต่อให้เหมาะสมกับจำนวน
บุคลากรและนักศึกษา 

2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม
กับจำนวนบุคลากรและนักศึกษา 

1. ประเม ินจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
หรือแบบประเมินรายวิชา 

2. ประเม ินจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของบุคลากร 

4. มีห้องทำงาน พร้อมเครื่องมือ
พ ื ้นฐานให้บ ุคลากรอย ่าง
เหมาะสม 

1. จัดหาห้องทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เหมาะสม 

1. ประเม ินจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของบุคลากร 

5. มีห้องพักพร้อมสิ ่งอำนวย
ความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
น ้ ำด ื ่ม  คอมพ ิว เตอร ์  ใ ห้
เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ จ ำ น ว น
นักศึกษา 

1. จัดห้องพักนักศึกษาให้เหมาะสมกับ
จำนวนนักศึกษา 

1. ประเม ินจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษา 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่  
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่  
5 

1) อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่  
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่  
5 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภา
วิชาชีพกำหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดำเนินงานที่รายงานในผลการ
ดำเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

  ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี ้ทั ้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอน สำหรับอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์พี่เลี้ยงหรือ คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปรายการซักถามและการตอบคำถามในชั้นเรียน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผูส้อนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการสอน สำหรับอาจารย์ใหม่โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/อาจารย์พี่เลีย้ง 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุง   

กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กลยุทธ์การสอน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมนิหลักสูตรหลังสิน้สุดการสอนแต่ละปโีดยนักศึกษาในชัน้ปนีั้น ๆ 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 
3) มหาวิทยาลยัประเมินหลักสตูรโดยมหาบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลยัประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้  (Key Performance 
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจัดประชุมสัมมนา เพื่อนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์

การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านวิชาการในสาขาเภสัช
วิทยามีความก้าวหน้าไปอย่างมากและรวดเร็ว สาขา
เภสัชวิทยาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็น
พื้นฐานในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เพราะเป็น
สาขาวิชาที่เกี ่ยวข้องกับยา สารเคมี หรือสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพที่ใช้ในการป้องกันหรือรักษาโรค รวมทั้งยังใช้
วินิจฉัยโรคอีกด้วย  เภสัชวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
เภสัชจลนศาสตร์ (ร่างกายกระทำอย่างไรกับยา เช่น 
กระบวนการดูดซึม การกระจายยา การแปรรูปยา และ
การขับยาออกจากร่างกาย)  และเภสัชพลศาสตร์ (ยาจะ
กระทำอย่างไรและทำให้เกิดผลอย่างไรกับร่างกายบ้าง 
เช่น กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้
อาการไม่พึงประสงค์ ข้อห้ามใช้) ดังนั้นการศึกษาและ
วิจัยในสาขาเภสัชวิทยาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่งต่อ
ส ุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการวิจัย
เก่ียวกับสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งอาจจะนำไปสู่
การค้นพบยาใหม่ที่ใช้ในการรักษาโรคในอนาคตได้  

ภ า ค ว ิ ช า เ ภ ส ั ช ว ิ ท ย า  ค ณ ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ ่มเปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิต ศึกษา คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภส ัชว ิทยาต ั ้งแต ่ป ี  พ.ศ. 2535 จนถึงป ัจจ ุบ ัน ซึ่ง
วิทยาการทางด้านนี้ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมี
การศึกษาไปถึงระดับโมเลกุลที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงกลไกการออก
ฤทธิ์ของยามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีเนื่องจากหลักสูตรนี้เคย
มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 ดังนั้นเพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ที ่กำหนดให้ทุก

ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล 
ศาสตร ์ทางด ้านเภส ัชว ิทยาถ ือเป ็นพ ื ้นฐานและ

แกนกลางสำคัญในวิทยาการและเทคโนโลยีทางด ้าน
วิทยาศาสตร์ส ุขภาพ อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ในเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่จะดำเนินการให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และมีศักยภาพ
ในการแข่งขันระดับสากล ทำให้ต้องมีการเพิ่มและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพัฒนาวิทยาการและ
เทคโนโลยีทางด้านเภสัชวิทยา ทั้งในสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร ฯ จึงทำการพัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวคิดของแผนพัฒนา ฯ ของประเทศ และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีทางด้านเภสัชวิทยา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ
เพิ่มจำนวนทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาทางด้านเภสัชวิทยา โดยบูรณาการจากศาสตร์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ซึ่งการพัฒนา
หลักสูตรครั ้งนี ้ได้ปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรและ
เนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้
บัณฑิตมีทักษะในการเรียนรู้และการวิจัยทางเภสัชวิทยา
เฉพาะทางมากขึ้น นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานทางเภสัช
วิทยาและพิษวิทยาในเชิงระบบ และลงลึกในระดับเซลล์
และโมเลกุล ทำให้บัณฑิตมีความรู้เท่าทันวิทยาการและ
การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ข ึ ้นในระดับนานาชาติ  เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนและปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และมี
คุณภาพระดับนานาชาติ ตลอดจนให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ
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หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศ ึกษาธ ิการเร ื ่องกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐาน
การศึกษาตามข้อกำหนดของการประก ันค ุณภาพ
หลักสูตร จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ปัจจุบัน
ภาคว ิชาฯได ้ดำเน ินการจ ัดการเร ียนการสอนตาม
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555 ทางหลักสูตร
จะต้องใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ โดยรับนักศึกษารุ่นแรก
ในปีการศึกษา 2560 ดังนั้นภาควิชาเภสัชวิทยาจึงเห็น
ควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันกับวิทยาการสาขา
เภสัชวิทยาที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานฯ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตมหาบัณฑิตที่
เป็นทั้งนักวิชาการที่ทันสมัยและนักวิจัยทางด้านเภสัช
วิทยาที ่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสามารถศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งใน
และต่างประเทศต่อไปได้ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กำหนดให้ทุก
หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศ ึกษาธ ิการเร ื ่องกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานการศึกษา
ตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพหลักสูตร  

นอกจากนี ้เพื ่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง
บุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ ่งประกอบด้วยแพทย์ ทันต
แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ 
และนักกายภาพบำบัด เป็นต้น โดยคาดว่าน่าจะต้องการ
อัตราเพิ่มถึง 100,000 ตำแหน่ง โดยในปี พ.ศ. 2565 มี
เป้าหมายในการผลิตบุคลากรทั้ง 6 สาขาหลักดังกล่าวให้
เพียงพอกับจำนวนประชากร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งในการเร่งผลิตบุคลากรในวิชาชีพดังกล่าวเพิ่มขึ้นตาม
ความต้องการในปี 2565 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ
ที ่ม ีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น  ลดความเหลื ่อมล้ำ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้แผนการศึกษาใน
หลักสูตรของการผลิตบุคลากรในวิชาชีพดังกล่าวได้
กำหนดให้รายวิชาเภสัชวิทยาเป็นรายวิชาบังคับพื้นฐาน
ระดับพรีคลินิก ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบผ่านทุกคนก่อน
เรียนต่อในระดับคลิน ิกหรือระดับว ิชาช ีพนั ้น  ๆ ทุก
หลักสูตรทำให้มีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาเภสัชวิทยาในทุกหลักสูตรและทุก
สถาบัน  

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างกำลังคนและการ
พัฒนางานด้านเภสัชวิทยาในภาคใต้และประเทศไทย ดัง
เห็นได้จากการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คุณวุฒิ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2535 จนถึงปัจจุบัน จากประสบการณ์ด้านการเรียนการ
สอน และงานวิจัยที่มีอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลากว่า 
2 5  ปี  ท ำ ใ ห ้ ใ น ป ั จ จ ุ บ ั น  ค ณ ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่ง
เดียวในภาคใต้ที ่เปิดสอนทางด้านเภสัชวิทยาที่มีความ
พร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางเภสัช
วิทยาหลากหลายสาขา ได้แก่ เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพันธุ
ศาสตร์ เภสัชวิทยาโมเลกุล เภสัชวิทยาของสมุนไพร เภสัช
ระบาดวิทยา ระบบนำส่งยา และพิษวิทยา รวมถึงมี
ห้องปฏิบัติการ และเครื ่องมือตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่
ทันสมัย และผลิตงานวิจัยทางเภสัชวิทยาที่มีคุณภาพ เป็น
ที ่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื ่อง นอกจากนี้
หลักสูตร ฯ ยังมีความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาควิชา
เภส ัชว ิทยา คณะว ิทยาศาสตร์  มหาว ิทยาล ัยมหิดล 
สถาบันวิจ ัยจุฬาภรณ์ สถานวิจัยสมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานวิจัยสมุนไพร
แ ล ะ ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ธ ร ร ม ช า ติ  ค ณ ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยอาหารและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร์  คณะเภส ัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง 
มหาว ิทยาล ัย เกษตรศาสตร์  รวมถ ึ งหน ่ วยงานใน
ต ่ า งป ระ เทศ  ไ ด ้ แ ก่  Flinders University เ ค ร ื อ รั ฐ
ออสเตรเลีย Kindai University ประเทศญี่ปุ ่น อีกด้วย 
จากเหตุผลข้างต้น ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จึงมีความเหมาะสมที่จะสร้างมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพสุขภาพ นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้บุคลากรในสายงานให้มีความสามารถในการ
ทำวิจัยที ่เกี ่ยวข้องต่อไปในอนาคตได้  เพื ่อพัฒนาองค์
ความรู้ พัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านทางเภสัช
ว ิทยาในประเทศไทยให้ได ้มาตรฐานเทียบเท่าระดับ
นานาชาติ 
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ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช

วิทยา มีการดำเนินงานโดยน้อมนำพระราโชวาทของเจ้า
ฟ ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร ์ ที่
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชา
เภสัชวิทยา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และ
นำไปประย ุกต ์ใช ้ให ้ เก ิดประโยชน ์แก ่ว ิชาช ีพและ
ประเทศชาติ มีคุณสมบัติของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการเร ียนร ู ้ของหล ักส ูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย เพื ่อสร้างองค์ความรู ้และงานวิจัยที ่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล  ตลอดจนมีจรรยาบรรณใน
การเป็นนักวิชาการและนักวิจัย ร่วมกับส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาที่สามารถนำ

ความรู้ด้านเภสัชวิทยา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
รวมทั้งมีความคิดริเริ ่มในการจัดการบริบทใหม่ทาง
วิชาการและวิชาชีพได้ 

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาที่มีความรู้
ด้านเภสัชวิทยาและนำไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหา
พัฒนาความรู้ใหม่  

3.  เพ ื ่อผล ิตมหาบ ัณฑิตสาขาว ิชาเภส ัชว ิทยาท ี ่มี
ความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และสถิติ
รวมทั ้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อแก้ไขปัญหา สรุป และนำเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช

วิทยา มีการดำเนินงานโดยน้อมนำพระราโชวาทของเจ้าฟา้
มหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นสร้างบุคลากรในระดบั
บัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาเภสัช
วิทยา รวมทั้งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ มีคุณสมบัติของ
มหาบัณฑิตที ่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ของ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
งานว ิจ ัยท ี ่ม ีค ุณภาพได ้มาตรฐานสากล  ตลอดจนมี
จรรยาบรรณในการเป็นนักวิชาการและนักวิจัยร่วมกับ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ม ีค ุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
สามารถนำผลการศึกษาค้นคว้าไปพัฒนางานด้านเภสัช
วิทยาได้ 
 
วัตถุประสงค์ สร้างมหาบัณฑิตสาขาวชิาเภสชัวิทยาให้มี
คุณลักษณะ ดังนี ้
1. ความรู้ด้านเภสัชวิทยา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

รวมทั้งมีความคิดริเริ ่มในการจัดการบริบท   ใหม่ ๆ 
ทางวิชาการและวิชาชีพได้ 

2. มีทักษะในการวางแผน ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์และ
ประมวลความคิดที่เป็นระบบในพัฒนาและสร้างเสริม
ความก้าวหน้าทางด้านเภสัชวิทยา  

3. มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และสถิติ 
รวมทั ้งการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษา
ค้นคว ้า แก ้ไขป ัญหา สร ุป และนำเสนอได ้อย่าง
เหมาะสม 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผ ู ้ อ ื ่ น  รวมท ั ้ งสามารถทำงานว ิจ ั ยร ่วมกับ
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4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยา ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
รวมทั้งสามารถทำงานวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ใน
สาขาอืน่ที่เก่ียวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน 

นักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและ
เอกชน 
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ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดำเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 รองศาสตราจารย์ จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. หน้า 78 ภาคผนวก ก การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  มีการ
เปรียบเทียบหัวข้ออื่นๆด้วยหรือไม่ เช่น โครงสร้าง
หลักสูตร ประเภทหลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้าศึกษา การเพิ่มลดรายวิชาบังคับ/วิชาเลือก 
วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เป็น
ต้น 

เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

2. หน้า 2 ความร่วมมือกับสถาบันอื ่น หลักสูตรได้ใช้
ประโยชน์จากความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศทั้ง 
2 แห่ง ในการผลิตมหาบัณฑิตอย่างไร 

ได้ระบไุว้แล้วในหน้าที่ 2 

3. หน้า 9 แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดำเนิการเสร็จ
ใน 5 ปี แสดงว่าหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปี 2564 จะ
ยังไม่สามารถดำเนินการพัฒนาตามข้อ 1, 2, 3, 4 ได้
ครบถ้วน และเมื่อครบเวลากำหนด 4-5 ปีจะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรอีก ควรลดระยะเวลาสำหรับการ
พัฒนาปรับปรุงให้สั้นกว่านี้หรือไม่ 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

4. หน้า 12 หัวข้อ 2.5  และ หน้า12 หัวข้อ 2.6.2  
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ไม่สอดคล้องกัน 
ตาราง 2.5 จำนวนนักศึกษาในปี 2564 มี 7 คน แต่ใน
หัวข้อ 2.6.2 จำนวนนักศึกษาในปี 2564 มี 8  คน 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

5. หน้า16 หัวข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา แผน ก แบบ 1 
ควรเพ ิ ่ม  * หมายเหต ุใต ้ตาราง  น ักศ ึกษาต ้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 336-500,336-501 โดยไม่
คิดหน่วยกิต 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

6. หน้า 17 หัวข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา แผน ก แบบ 2 
ตารางปีการศึกษาที่ 2 ** ฝึกสอนปฏิบัติการไม่ต่ำกวา่ 
15 ชั่วโมงหมายถึง นักศึกษาต้องเป็น TA ทุกคนใช่
หรือไม่   
 

นักศึกษาทุกคนต้องเปน็ TA 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7. **ให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หมายถึงให้สอบ
ในภาคการศึกษาที่1 เท่านั้นใช่หรือไม่ 

นักศึกษาต้องสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์
ภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลยักำหนด คือ “ให้มีการ
สอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ให้เสรจ็สิ้นภายในเทอมที่ 5” 

8. หน้า 14-15,20-25 รูปแบบการเขียนหน่วยกิตรายวิชา 
มึความแตกต่างกัน หน้า14-15, 20-25  ทุกรายวิชา
เลือกไม่ได้ใส่ () ที่แสดงถึงวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(active learning)  เช่น หน้า 14 เภสัชวิทยาสมุนไพร 
2((2)-0-4) แต่หน้า 20 คำอธิบายรายวิชา เป็น (2-0-
4)  เป็นต้น เช่นเดียวกับรายวิชาอื่นๆที่เป็นวิชาเลือก
ทั้งหมด และวิชา 336-500 บูรณาการวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์พื้นฐาน ยกเว้น วิชา 336-521 พิษวิทยา ที่
เขียนแสดง ()ในคำอธิบายรายวิชา แล้ว 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

9. หน้า 27 ข้อ 5 ข้อกำหนดเกี ่ยวกับเกี่ยวกับการทำ
โครงงานหรืองานวิจัย/วิทยานิพนธ์ : มุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเภสัชวิทยาโดยมีโจทย์
วิจัยหรือคำถามวิจัยหน่วยงานหรือมาจากพื ้นที่ใน
จังหวัดภาคใต้ ควรเปิดหัวข้อการทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
ให้กว้างขี ้น เพื ่อให้สอดคล้องกับข้อ 7 หน้า ความ
คาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ใน
ด้านทักษะการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรม  เช่น การเพิ่มข้อความ หรืองานวิจัยเภสัช
วิทยาอ่ืนๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม เป็นต้น 

ได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความคลอบคลุมมากข้ึน 
 

“ข้อกำหนดในการทำวิทยานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่มุ่งเน้น
การสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเภสัชวิทยาโดยมี
โจทย์วิจัยหรือคำถามวิจัยมาจากหน่วยงานหรือมาจาก
พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ หรืองานวิจัยทางด้านเภสัชวิทยา
อ่ืน ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม เป็นต้น” 
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ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รตัติมา จนีาพงษา 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. หมวดที่ 1 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

สังคมและวัฒนธรรม ควรปรับเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับ
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (การเกิดโรค
ระบาด) โดยเน้นว่าศาสตร์ด้านเภสัชวิทยาจะเข้าไปมี
บทบาทในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ได้อย่างไร เช่น ทักษะ
การทดสอบฤทธิ์หรือการ screening สารสกัดจากพืช
สมุนไพรหรือสิ่งที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ผล
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 

เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

2. หมวดที่ 2 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง หน้า 9 ข้อ 1 ใน
ตาราง ควรระบุปี พ.ศ. ของเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
ด้วย เนื่องจากขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ 
สกอ. เป็นหน่วยงานใหม่ และประกาศต่างๆ อยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุง การระบุปี พ.ศ. จะช่วยยืนยันว่า
หลักสูตรได้ปฏิบัติตามประกาศฉบับล่าสุด 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

3. หมวดที่ 2 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง หน้า 9 ข้อ 2 ใน
ตาราง หล ักฐานข ้อ 7 ควรจะใช ้คำว ่า  “ระบบ
สารสนเทศ“ แทนคำว่า “จำนวนอุปกรณ์” เพราะมี
ความหมายรวมทั้งหมดตั้งแต่ hardware, software, 
database เป็นต้น 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

4. หมวดที่ 3 ข้อ 1 ระบบการจัดการศึกษา ข้อ 1.1 
ข้อความ “และข้อกำหนดต่างๆ......” กรุณาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้ง 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

5. หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 แผน ก แบบ ก1 และ ก2 ข้อ 1) 
ควรเปลี่ยนคำว่า สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็น ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีความหมายกว้างกว่า 

 

 

 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6. หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 แผน ก แบบ ก1 เนื่องจากเป็นแผน
ที่ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว กรณีที่รับนักศึกษาที่ไม่
เคย เร ี ยนว ิชาทาง  pre-clinic เช ่น  physiology, 
immunology มาก่อน อาจมีปัญหาในการเรียนวิชา
เภสัชวิทยา ดังนั้น ควรระบุเพิ่มเติมไว้กว้างๆว่า กรณีที่
จำเป็น หลักสูตรอาจกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนวิชาอื่นเพิ่มเติมได้ โดยเป็นการเรียนแบบไม่คิด
หน ่วยก ิต หากกำหนดไว้เพ ียงว ่า  น ักศ ึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 336-500, 336-501 อาจไม่
เพียงพอ และทำให้การบริหารหลักสูตรขาดความ
ยืดหยุ่น ทั้งนี้ หากมีการกำหนดเพิ่มเติม สามารถนำ
การดำเนินการส่วนนี้ไประบุเพิ่มเติมในข้อ 2.4 กลยุทธ์
ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาได้ 

ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ ดงันี้ 
 

“หมายเหตุ  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 336-
500, 336-501, 336-518 หรือรายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้

โดยไมน่ับหน่วยกิต” 

7. หมวดที่ 3 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษา ฯ ในตาราง 
บริเวณ “จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา” ควร
ระบุจำนวนนักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 2565 ด้วย 
เพราะเป็นหลักสูตร 2 ปี 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

8. หมวดที่ 3 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย จำนวน
นักศึกษาในตารางต้องสอดคล้องกับจำนวนรับเข้าที่
กำหนดไว้ในตารางข้อ 2.5 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

9. หมวดที่ 3 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย กรณีรายจ่าย
มากกว่ารายรับ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณที่
นำมาสมทบด้วย 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

10. หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ควรระบุรายวิชา
ที่บังคับให้นักศึกษาเรียนแบบไม่คิดหน่วยกิตลงใน
ตารางด้วย เพื่อนักศึกษาจะได้รับทราบข้อมูลตั้งแต่ต้น 

ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

11. หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา หน้า 19 
รายวิชา 336-581 ระบุรายวิชาบังคับก่อน ---, 336-
503 แต่ไม่มีรายวิชานี้ในคำอธิบายรายวิชา 

 
 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

12. หมวดที่ 3 ข้อ 5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน
หรืองานวิจัย บรรทัดที่  2 น ่าจะเป็นคำว่า “จาก
หน่วยงาน” และกรณีเป็นนักศึกษาจบใหม่ยังไม่ได้
ทำงานและไม่มีโจทย์วิจัยที ่มาจากพื ้นที ่ในจังหวัด
ภาคใต้จะมีปัญหาหรือไม่ ข้อนี ้ควรระบุให้มีความ
ยืดหยุ่นและไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

13. หมวดที่ 3 ข้อ 5.3 ช่วงเวลา เนื ่องจากปัจจุบัน 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความนิยมลดลง 
การรับนักศึกษาใหม่ควรปรับให้มีความยืดหยุ่นโดย
สามารถรับนักศึกษาได้ตลอดทั้งปี เพื่อดึงดูดนักศึกษา 
ทั้งนี้ หากมีการปรับช่วงเวลาการรับเข้าเป็นการรับ
ตลอดทั้งปี จะต้องไปปรับในเรื่องของแผนการศึกษา
ให้สอดคล้องกัน 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

14. หมวดที่ 4 ข้อ 2.1 คุณธรรม จริยธรรม ในตารางข้อ 
3 กำหนดกลยุทธ์ข้อ 1 เรื่อง มีการเรียนการสอนเรื่อง
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง และจรรยาบรรณการ
ทำการทดลองในมนุษย์ ซึ่งข้อนี้จะบรรลุตามที่กำหนด
ได้ ต้องบังคับให้เรียนวิชา 336-518 ทั้งแผน ก1 และ 
ก2 

ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

15. หมวดที่ 4 ข้อ 2.2 มีความรู้ ในตารางข้อ 2 กลยุทธ์
ข ้อ 5 และ ข ้อ 6 ควรเข ียนรวมก ันเป ็น  ข ้อ 5 
กำหนดให้นักศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และตีพิมพ์
บทความฉบับเต็ม (Full paper) ใน Proceeding หรือ
เผยแพร่ผลงานในรูปบทความทางวิชาการอ่ืนๆ  

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

16. หมวดที่ 5 ข้อ 3 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ข้อ 2) ของทั้ง 2 แผน ควรระบุปี พ.ศ. ของ
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วย (ฉบับล่าสุดคือ 
ปี พ.ศ. 2562) เพราะแต่ละฉบับมีรายชื่อฐานข้อมูล
แตกต่างกัน 

ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

17. หมวดที่ 6 ข้อ 1 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
ข้อ 1.1 จัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ---- แสดงว่ามี
ระดับอ่ืนๆอีก แต่ไม่มีข้อมูลของระดับอ่ืนๆ 

ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

18. หมวดที่ 7 ข้อ 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่
เด ิม ข้อ 3) ฐานข้อมูล Springer เปลี ่ยนชื ่อเป็น 
Spinger Nature แล้ว และควรระบุชื ่อฐานข้อมูล 
SCOPUS,  Web of Science เพิ ่มเติม เพราะเป็น
ฐานที่ถูกระบุอยู่ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางว ิชาการ สำหร ับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

19. ภาคผนวก ข การเรียงลำดับผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 
ปี ของอาจารย์แต่ละคน ควรใช้ระบบเดียวกัน คือ
เรียงจากปีล่าสุดไปยังปีก่อนหน้า 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

20 . ภาคผนวก ค  ข ้อ  2 ความสอดคล ้องระหว ่าง  
วิสัยทัศน์ฯ ในตารางมีช่องข้อมูล PLO8 แต่ข้อมูล
ส่วนอ่ืนกล่าวถึงเพียง PLO7 ไม่มี PLO8 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 
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ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร. พญ.อุไรวรรณ พานิช 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ข้อ 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น และ 5.5 การให้

ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเนื่องจากข้อ 5.5 ระบุ
ว ่าหลักสูตรให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว จาก
หลักสูตรเดียวมหาวิทยาลัยเดียว จึงเสนอให้พิจารณา
ปรึกษากับบัณฑิตวิทยาลัยว่า 5.4 หมายถึงความ
ร่วมมือในจัดทำหลักสูตรร่วมกัน หรือมีความร่วมมือ
ในลักษณะอื่นๆ (เช่น การสนับสนุนนักศึกษาให้ไป
ทำงานวิจัย หรือดูงานในสถาบันอื่นๆ) เพราะหาก
เป็นความร่วมมือในลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ได้ทำหลักสูตร
ร ่ ว ม ก ั น  ค ว ร ร ะ บ ุ ว ่ า  เ ป ็ น ห ล ั ก ส ู ต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเฉพาะ 

 
เป็นความร่วมมือโดยการสนบัสนุนนักศึกษาให้ไปทำงาน
วิจัย หรือ ดูงานในสถาบนัอ่ืน ๆ หรือ การทำวิจัยร่วมกัน

กับอาจารย์ประจำหลักสูตร  

2. ข้อ 8. อาชีพในอนาคต ข้อ 8.4 และ 8.5 เสนอให้เขียน
รวมกัน เป็น งานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเภสัชวิทยา เช่น 
ที่ปรึกษาบริษัทยา ผู้แทนบริษัทยา 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

3. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรขยาย
ความเนื้อหาที่ระบุถึงความทันสมัยของเภสัชวิทยาที่
เป็นเป้าประสงค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตร เพื่อ
รองรับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

4. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนา
หลักสูตร 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร ควรขยายความเนื้อหาศาสตร์
ทางเภสัชวิทยาที ่หลักสูตรต้องการพัฒนาให้มีความ
ทันสมัยที่เป็นเป้าประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรใน
คร้ังนี้  
12.2 การเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาลัย พิจารณาเพิ่ม
เนื้อหาความเกี่ยวข้องระหว่างการผลิตมหาบัณฑิตด้าน
เภสัชวิทยาของหลักสูตร ต่อพันธกิจของสถาบัน 
 
 
 

ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและ
โครงสร้างของหลักสตูร 
5. หากการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้มีเวลาไม่เพียงพอใน

การดำเนินการ ขอเสนอแนะให้หลักสูตรพิจารณาใน
การปร ับปร ุงคร ั ้งหน้าค ือ  สำหร ับช ุดว ิชาบังคับ 
Module: Advance pharmacology and Research 
methods in pharmacology และ Pharmacology 
ที่มีจำนวนหน่วยกิตมาก พิจารณาแบ่งเป็น 2 รายวิชา 
บังคับ เช่น รายวิชา Advance pharmacology และ
รายว ิ ช า  Research methods in pharmacology  
และแบ่งหน่วยกิตจำนวนรวมเป็น 5 และรายวิชา 
Pharmacology พิจารณาแบ่งเป็น 2 รายวิชา เช่น 
Pharmacology I และ รายว ิชา Pharmacology II 
เพื่อการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นระบบและ
ขั้นตอน (The Curriculum should be structured 
and sequenced) ใ น ก า ร เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว ่ า ง 
Expected  Learning Outcome ของแต่ละรายวิชา
สู่ Program Learning Outcome นอกจากนี้คะแนน
จากรายวิชาที่มีหน่วยกิตสูง จะมีผลต่อคะแนนรวมทั้ง
ปีการศึกษา ซึ่งหากแบ่งเป็น 2 รายวิชาบังคับ จะมี
โอกาสให้ผู้เรียนมีการพัฒนาหรือแก้ตัวเป็นในรายวิชา
ต่อเนื่อง 

 
 

ไม่สามารถแยกเป็น 2 วิชาได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของ
มหาวิทยาลยัที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนเปน็ 

module 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
6. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ข้อ 1 

พิจารณาปรับข้อความเป็น “มีทักษะในการเขียน
รายงานการศึกษาวิจัยและการนำเสนอทางวิชาการ
ด้วยวาจา ทั ้งที ่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 
เน ื ่ องจาก Expected  Learning Outcome ของ
หลักสูตร ไม่ได้ระบุเน้นเร่ืองทักษะการใช้ภาษา 

 
 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 
 

7. ข้อ1 และ 3 มีเนื้อหาคล้ายกัน ทบทวนให้รวมอยู่ใน
หัวข้อเดียวกัน 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

8. ข ้อ 4-6 ม ี เน ื ้อหาคล ้ายก ันด ้านค ุณธรรมและ
จริยธรรม พิจารณาให้รวมอยู่ในหัวข้อเดียวกัน 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

9. มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน ข้อ 2.2 มีความรู ้
พิจารณาย้าย ข้อ 4 ทักษะการถ่ายทอดความรู้เชิง
วิชาการทางเภสัชวิทยา ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะการสื่อสาร 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

10. ข้อ 2.3 ทักษะทางปัญญา ทบทวนผลการเรียนรู้ ข้อ 
3 ที ่ระบุว ่า สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจ ัย  ซึ่ง
โดยทั่วไปเป็นผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังจากนักศึกษา
ปริญญาเอก (ตาม bloom taxonomy) ซึ่งหลักสูตร
นี้เป็นหลักสูตรปริญญาโท 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 
โดยใช้คำวา่ วิเคราะห์ วิจารณ์ แทน 

11. ข้อ 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข พิจารณาปรับ
ผลการเรียนรู้ เป็นมีทักษะและสามารถเลือกใช้วิธี
วิเคราะห์ข้อมูลแทนสามารถคัดกรองข้อมูล 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

12. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/
วิธีสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและประเมินผล 
PLO3 พิจารณาตัดกลยุทธ์การประเมินการเรียนรู้ข้อ 
3 และ 4 (ประเม ินจากการส ังเกตพฤติกรรม ) 
โดยทั่วไปการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ อาจ
ไม่สามารถด้วยการประเมินพฤติกรรรม ซึ่งกลยุทธ์ใน
ข้อ 1, 2, 5 และ 6 น่าจะเพียงพอแล้ว 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 

13. PLO7 พิจารณาเพิ่มการประเมินความสามารถใน
การใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิชาการและการวิจัย และปรับข้อ 1 เป็นประเมินการ
นำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (PLO7 ไม่สามารถประเมินได้
จากการประเมินพฤติกรรม) 

ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามคำแนะนำแล้ว 
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ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4 คุณสิริวรรณ นุตมากุล 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คำชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ให้

เพิ่มอาชีพ ผู้ประสานงานวิจัยในบริษัทยาหรอืบรษิัทที่
รับทำวิจัย  

ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

2. ทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การประเมิน เพิ่ม 5. ประเมิน
จากการตั้งคำถามและความคิดเห็นที ่มีต่อประเด็น
ปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ 

ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

3. กลยุทธ์การสอน ข้อ 1 มอบหมายให้นักศึกษานำ
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทาง
ว ิชาช ีพมาส ัมมนา โดยพัฒนาทักษะการอ่าน ...
ถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจ 

ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

4. กลยุทธ์การประเมิน   
ข้อ 1 ประเมินจากรูปแบบและวิธีการในการนำเสนอ
ของนักศึกษา ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น การคิด
วิเคราะห์ที่มีต่อชิ้นงาน ในระหว่างการสัมมนา 
ข้อ 2 ประเมินจากการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
หรือนำเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โดยข้อ 1 
ปรับแต่งข้อความเดิม  ข้อ2 ปรับเข้ากับกลยุท์การสอน 
และข้อ 3 อาจตัดออกเนื่องจากได้ระบุในข้อ 1 แล้ว 

ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

5. กลย ุทธ ์การประเม ิน ข ้อ 1 ให ้ปร ับเปล ี ่ยนเป็น 
“ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์
แยกแยะปัญหา และการปฏิบัติจริงของนักศึกษา 
รวมทั้งผลการทดลอง” 

ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข 
 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ จันทร์ฉวี 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
     รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-203 Basic Medical Pharmacology 2 
336-305 Essential Pharmacology for Dentistry 3 

336-207 Pharmacology for Medical Technology Students 3 
336-208 Pharmacology and Toxicology 4 

336-216 Drugs and Health Products in Daily Life  2 
336-215 Toxic Substances in Daily Life 2 

336-202 Pharmacology for Pharmacy Students  6 
336-206 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students 6 

336-321 Basic Toxicology    3 

336-322 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care 3 
 
รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ 

     รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
336-501 Pharmacology      6 

336-518 Module: Advanced Pharmacology and Research 
Methods in Pharmacology 

5 

336-521 Toxicology           2 
336-581 Special Topics in Pharmacology 1   

336-671 Seminar in Pharmacology I 1 
336-672 Seminar in Pharmacology II 1 

336-692      Thesis 18 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Phonchai, A., Pinsrithong, S., Janchawee, B., Prutipanlai, S., Botpiboon, O., 

Keawpradub, N.  (2020). Simultaneous determination of abused prescription drugs 
by simple dilute-and-shoot gas chromatography–flame ionization detection (GC-
FID). Analytical Letters. https://doi.org/10.1080/00032719.2020.1779738. ฐานข ้อมูล 
Web of Science 

2. Aksornthong, C., Prutipanlai, S., Ruangrut, P., Janchawee, B. (2019). Cooking has the 
potential to decrease the antitumor effect of fresh Betong watercress. Journal of 
Food Biochemistry. Article number e12783. ฐานข้อมูล Web of Science 

3. Prutipanlai, S., Botpiboon, O., Janchawee, B., Theanchaiwattana, S. (2017). Solid 
phase extraction method for determination of mitragynine in urine and its 
application to mitragynine excretion study in rats receiving caffeine. Tropical Journal 
of Pharmaceutical Research. 16(7): 1675-1682. ฐานข้อมูล Web of Science 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1080/00032719.2020.1779738
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2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  ศรีวิริยะจันทร์ 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
     รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-203 Basic Medical Pharmacology 2 
336-305 Essential Pharmacology for Dentistry 3 

336-207 Pharmacology for Medical Technology Students 3 
336-208 Pharmacology and Toxicology 4 

336-216 Drugs and Health Products in Daily Life  2 

336-215 Toxic Substances in Daily Life 2 
336-202 Pharmacology for Pharmacy Students  6 

336-206 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students 6 
336-321 Basic Toxicology    3 

336-322 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care 3 
 

             รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ 

    รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
336-501 Pharmacology      6 

336-518 Module: Advanced Pharmacology and Research 
Methods in Pharmacology 

5 

336-521 Toxicology           2 
336-581 Special Topics in Pharmacology   1    

336-671 Seminar in Pharmacology 1   1 
336-672 Seminar in Pharmacology 2   1    

336-692      Thesis                        18 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Jaruratanasirikul, S., Trerayapiwat, K., Nawakitrangsan, M., Samaeng, M., Sriwiriyajan, S. 

(2019). Meropenem pharmacokinetics during the initial phase of life-threatening 
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infections in critically ill patients in intensive care units. Pharmaceutical Sciences Asia. 
46(2): 129-134. ฐานข้อมูล SCOPUS 

2. Jaruratanasirikul, S., Vattanavanit, V., Samaeng, M., Nawakitrangsan, M., Sriwiriyajan, S. 
(2019). Pharmacokinetics of imipenem in critically Ill patients with life-threatening severe 
infections during support with extracorporeal membrane oxygenation. Clinical Drug 
Investigation 00: 1-12. ฐานข้อมูล  Web of Science 

3. Sritharadol, R., Chunhachaichana, C., Kumlungmak, S., Buatong, W., Dechraksa, J., 
Suwandecha, T., Sriwiriyajan, S., Nopparat, J., Srichana, T. (2019). The safety and efficacy 
of mupirocin topical spray for burn wound healing in a rat model. International Journal 
of Pharmaceutical Quality Assurance. 10(1): 51-59. ฐานข้อมูล SCOPUS 

4. Sriwiriyajan, S., Sukpondma, Y., Srisawat, T., Madla, S., Graidist, P. (2017). (-)-Kusunokinin 
and piperloguminine from Piper nigrum:  An alternative option to treat breast cancer.
Biomedicine and Pharmacotherapy. 92: 732-743. ฐานข้อมูล Web of Science 

 

 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1. Piwluang, J., Sriwiriyajan, S., Jaruratanasirikul, S. (2 0 1 9 ) .  Pharmacokinetics of oral 
linezolid 3 0 0  mg/day in healthy volunteers. Proceeding of the 4 1 th Pharmacological 
and Therapeutic Society of Thailand Meeting. Changmai Grandview Hotel & Convention 
Center, Changmai, Thailand, February 14-15, 2019. Page 186-190. 

2. เนตรฤทัย แก้วประทุม, สมชาย ศรีวิริยะจันทร์. (2561) การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้นของยา 

ertapenem ในผ ู ้ป ่ วย urosepsis จากเช ื ้ อ  Enterobacteriaceae ท ี ่ผล ิต เอนไซม ์  extended 

spectrum -lactamase (ESBL) การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 

เร่ือง ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ, หน้าที่ 225-229. 

3. อารยา ข้อค้า, พจนพร ไกรดิษฐ์ และสมชาย ศรีวิริยะจันทร์. ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากพริกไทย
ดำที่ปราศจากพิเพอรีนต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเพาะเลี้ยง. (2560). หน้า 47-57. งานประชุมวิชาการ
ประจำปี สมาคมเภสัชวิทยา คร้ังที่ 39. โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย. 
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560, หน้าที่ 125-127.  
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3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันดี  อุดมอักษร 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
     รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-203 Basic Medical Pharmacology 2 
336-305 Essential Pharmacology for Dentistry 3 

336-207 Pharmacology for Medical Technology Students 3 
336-208 Pharmacology and Toxicology 4 

336-216 Drugs and Health Products in Daily Life  2 

336-215 Toxic Substances in Daily Life 2 
336-202 Pharmacology for Pharmacy Students  6 

336-206 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students 6 
336-321 Basic Toxicology    3 

336-322 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care 3 
 

              รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ 

    รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 

336-501 Pharmacology      6 
336-518 Module: Advanced Pharmacology and Research 

Methods in Pharmacology 
5 

336-521 Toxicology           2 

336-581 Special Topics in Pharmacology   1    
336-671 Seminar in Pharmacology 1   1 

336-672 Seminar in Pharmacology 2   1    

336-692      Thesis                        18 
 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Ruanglertboon, W., Kumarnsit, E., Dej-adisai, S., Vongvatcharanon, U., Udomuksorn, W. 

(2019). The neuroprotective effect of Nasturtium officinale on learning ability and 
density of parvalbumin neurons in the hippocampus of neurodegenerative-induced 
mice model. Sains Malaysiana. 48(10): 2191-2199. ฐานข้อมูล Web of Science 
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2. Chittrakarn, S. , Radenahmad, N. , Kaewsara, S. , Udomuksorn, W. , Keawpradub, N. , 
Phukpattaranont, P.  ( 2018 ) .  Gastroprotective effects of methanolic extract of kratom 
leaves on gastric ulcer and reflux esophagitis in rats.  Songklanakarin Journal of Science 
and Technology. 40(2):258-263. ฐานข้อมูล SCOPUS 

3. Saetan, J., Kruangkum, T., Phanthong, P., Tipbunjong, C., Udomuksorn, W. 
(2018). Molecular cloning and distribution of oxytocin/vasopressin-like mRNA in the blue 
swimming crab, Portunus pelagicus, and its inhibitory effect on ovarian steroid 
release. Comparative Biochemistry and Physiology -Part A: Molecular and Integrative 
Physiology. 218: 46-55. ฐานข้อมูล Web of Science 

4. Chokpaisarn, J., Chusri, S., Amnuaikit, T., Udomuksorn, W., Voravuthikunchai, S.P. (2017). 
Potential wound healing activity of Quercus infectoria formulation in diabetic rats. PeerJ. 
Issue 7, Article number e3608, DOI: 10.7717/peerj.3608. ฐานข้อมูล Web of Science 

5. Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S., Vongvatcharanon, U., 
( 2017) ; Inthanuchit, K.S. Treatment with Pueraria mirifica extract prevented muscle 
atrophy and restored muscle strength in ovariectomized rats. Sains Malaysiana. 46(10): 
1903-1911. ฐานข้อมูล Web of Science 

 

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 

1. พิชญา หอยสังฆ์, วันดี อุดมอักษร. The study of UGT3A1 mutation in muslim population at 
Songkhla province. หน้า 98-105. ประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 
“นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา” 26 – 28 เมษายน 2561 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. นัดดาภรณ์ บัวศรี, วันดี อุดมอักษร, สมสมร ชิตตระการ, จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล, สมชาย ศรีวิริยะ
จันทร์, สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ, สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, ดาริกา ใสงาม, พิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ 
และ นิทรา เนื่องจำนง. เภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้นของพืชกระท่อมในอาสาสมัครสุขภาพดี. (2560). หน้า 
84-88. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คร้ังที่ 3 ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” 
Thailand 4.0 “Research to mobilize society” โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง สงขลา ประเทศ
ไทย. วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560.  

3. นฤมล เส้งนนท์, สมสมร ชิตตระการ, วันดี อุดมอักษร, จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล, สมชาย ศรีวิริยะจันทร์, 
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, ดาริกา ใสงาม, สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ, พิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ และ นิทรา 
เนื่องจำนงค์. การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ในปัสสาวะเบื้องต้นของพืชกระท่อมในอาสาสมัครสุขภาพดี. 
(2560). หน้า 79-83. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลยัทักษิณ คร้ังที่ 27 ประจำปี 2560 และ

https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85041566910%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D8de9cb9da17b58e5160487ad289457ad
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85041566910%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D8de9cb9da17b58e5160487ad289457ad
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85041566910%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D8de9cb9da17b58e5160487ad289457ad
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85039959632%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3Dd5007fe986af95fe4ec518d480a1becc
https://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-85039959632%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3Dd5007fe986af95fe4ec518d480a1becc
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การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประเทศไทย 4.0 “วิจัย
ขับเคลื่อนสังคม” Thailand 4.0 “Research to mobilize society”. โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง 
สงขลา ประเทศไทย. วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560.  
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4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา สุขเกษศิริ 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
     รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-203 Basic Medical Pharmacology 2 
336-305 Essential Pharmacology for Dentistry 3 

336-207 Pharmacology for Medical Technology Students 3 
336-208 Pharmacology and Toxicology 4 

336-216 Drugs and Health Products in Daily Life  2 

336-215 Toxic Substances in Daily Life 2 
336-202 Pharmacology for Pharmacy Students  6 

336-206 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students 6 
336-321 Basic Toxicology    3 

336-322 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care 3 
 

             รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ 

    รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 

336-501 Pharmacology      6 
336-518 Module: Advanced Pharmacology and Research 

Methods in Pharmacology 
5 

336-521 Toxicology           2 

336-581 Special Topics in Pharmacology   1    
336-671 Seminar in Pharmacology 1   1 

336-672 Seminar in Pharmacology 2   1    

336-692      Thesis                        18 
 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

1. Jittiwat, J., Chonpathompikunlert, P., Sukketsiri, W. (2020). Neuroprotective effects of 
Apium graveolens against focal cerebral ischemia occur partly via antioxidant, anti-
inflammatory, and anti-apoptotic pathways. Journal of the Science of Food and 
Agriculture. DOI 10.1002/jsfa.10846. ฐานข้อมูล Web of Science 
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2. Saetang, J., Chonpathompikunlert, P., Sretrirutchai, S., Roongsawang, N., Kayasut, K., 
Voravuthikunchai, S.P., Sukketsiri, W., Tipmanee, V., Sangkhathat, S. (2020). Anti-cancer 
effect of engineered recombinant interleukin 18. Advances in Clinical and Experimental 
Medicine. 29(10): Article number 126298. ฐานข้อมูล Web of Science 

3. Tanasawet, S., Sukketsiri, W., Chonpathompikunlert, P., Klaypradit, W., Sroyraya, M., 
Hutamekalin, P. (2020). Apoptotic effect of astaxanthin from white shrimp shells on lung 
cancer A549 cells. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 19(9): 1835-1842. 
ฐานข้อมูล Web of Science 

4. Chotphruethipong, L., Sukketsiri, W., Aluko, R.E., Sae-leaw, T., Benjakul, S. (2020). Effect 
of hydrolyzed collagen from defatted Asian sea bass (Lates calcarifer) skin on fibroblast 
proliferation, migration and antioxidant activities. Journal of Food Science and 
Technology. https://doi.org/10.1007/s13197-020-04566-4. ฐานข้อมูล Web of Science 

5. Puntarut, J., Sianlum, W., Tanasawet, S., Chonpathompikunlert, P., Sukketsiri W. (2020). 
Anti-inflammatory effect of tamarind seed coat extract against LPS-induced RAW264.7 
macrophages. Sain Malasiana. 49(6): 1-10. ฐานข้อมูล Web of Science 

6. Moolsap, F., Tanasawet, S., Tantisira, M.H., Hutamekalin, P., Chonpathompikunlert, P., 
Sukketsiri W. (2020). Anti-inflammatory effects of standardized extract of Centella 
asiatica ECa 233 in LPS-induced skin keratinocytes. Asian Pacific Journal of Tropical 
Biomedicine. 10(6): 273-280. ฐานข้อมูล Web of Science 

7. Masraksa, W., Tanasawet, S., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., Sukketsiri, W. (2020). 
Luteolin sttenuates migration and invasion of lung cancer cells via suppressing focal 
adhesion kinase and non-receptor tyrosine kinase signaling pathway. Nutrition Research 
and Practice. 14(2): 127-133. ฐานข้อมูล Web of Science 

8. Hakimee, H., Hutamekalin, P., Tanasawet, S., Chonpathompikunlert, P., Tipmanee, V., 
Sukketsiri, W. (2019). Metformin inhibit cervical cancer migration by suppressing the 
FAK/Akt signaling pathway. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 20(12): 3539-3545. 
ฐานข้อมูล SCOPUS 

9. Muangsab, J., Prommeenate, P., Chetsawang, B., Chonpathompikunlert, P., Sukketsiri, 
W., Hutamekalin, P. (2019). Protective effect of valproic acid on MPP+ -induced 
neurotoxicity in dopaminergic SH-SY5Y cells through Cdk5/p35/Erk signaling cascade. 
Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 18(11): 2255-2261. ฐ า น ข ้ อม ู ล  Web of 
Science 

https://doi.org/10.1007/s13197-020-04566-4
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10. Sukketsiri, W., Hoshino, K., Kugo, H., Nakamura, T., Sasoh, T., Moriyama, T., Zaima, N. 
(2019). Isoflavone ameliorated oxidative stress and vascular damages in nicotine-
administrated mice. Journal of Oleo Science. 68(12): 1241-1249. ฐ า น ข ้ อม ู ล  Web of 
Science 

11. Sukketsiri, W., Tanasawet, S., Moolsap, F., Tantisira, M.H., Hutamekalin, P., Tipmaneee, 
V. (2019). ECa 233 suppresses LPS-induced proinflammatory responses in macrophages 
via suppressing ERK1/2, p38 MAPK and Akt pathways. Biological and Pharmaceutical 
Bulletin. 42(8): 1358-1365. ฐานข้อมูล Web of Science  

12. Kongprasom, U., Sukketsiri, W., Chonpathompikunlert, P., Sroyraya, M., Tanasawet, S. 
(2019). Pseuderanthemum palatiferum extract induces apoptosis through ROS-mediated 
mitochondria-dependent pathway in A549 human lung cancer cells. Tropical Journal of 
Pharmaceutical Research. 18(2): 287-294. ฐานข้อมูล Web of Science 

13. Binlateh, T., Tanasawet, S., Rattanaporn, O., Sukketsiri, W., Hutamekalin, P. (2019). 
Metformin promotes neuronal differentiation via crosstalk between Cdk5 and Sox6 in 
neuroblastoma cells. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2019: 
Article ID 1765182. ฐานข้อมูล Web of Science 

14. Singkhorn, S., Tantisira, M.H., Tanasawet S., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., 
Sukketsiri W. (2018). Induction of keratinocyte migration by ECa 233 is mediated through 
FAK/Akt, ERK and p38 MAPK signaling. Phytotherapy Research. 32(7): 1397-1403. ฐานข้อมูล 
Web of Science 

15. Chonpathompikunlert, P., Boonruamkaew, P., Sukketsiri, W., Hutamekalin, P., Sroyraya, 
M. (2018). The antioxidant and neurochemical activity of Apium graveolens L. and its 
ameliorative effect on MPTP-induced Parkinson-like symptoms in mice. BMC 
Complementary and Alternative Medicine. 18(103): 1-12. ฐานข้อมูล Web of Science 

16. Tanasawet S., Sukketsiri W., Chonpathompikunlert P., Klaypradit W. (2018). In vitro 
cytotoxicity of astaxanthin from Litopenaeus Vannamei encapsulated in liposomes on 
lung cancer A549 cells. Cancer Science. 109: 360-360. ฐานข้อมูล Web of Science 

17. Sukketsiri W., Hakimee H., Hutamekalin P., Wongtawatchai T., Tanasawet S. (2018). 
Metformin suppresses the migration of cervical cancer cells. Cancer Science. 109: 972-
972. ฐานข้อมูล Web of Science   

18. Wongtawatchai T., Sarsutham K., Sukketsiri W., Tipmanee V., Chonpathompikunlert P. 
(2017). Anti-stress effects of Apium graveolens on rats subjected to immobilization. 
International Food Research Journal. 24(4):1490-1499. ฐานข้อมูล Web of Science 



 

94 
 

19. Ritto D., Tanasawet S., Singkhorn S., Klaypradit W., Hutamekalin P., Tipmanee V., 
Sukketsiri W. (2017). Astaxanthin induces migration in human skin keratinocytes via Rac1 
activation and RhoA inhibition. Nutrition Research and Practice. 11(4): 275-280. ฐานข้อมูล 
Web of Science 

20. Boonruamkaew P., Sukketsiri W., Panichayupakaranant P., Kaewnam W., Tanasawet S., 
Tipmanee V., Hutamekalin P., Chonpathompikunlert P. (2017). Apium graveolens extract 
influences mood and cognition in healthy mice. Journal of Natural Medicines. 71: 492-
505. ฐานข้อมูล Web of Science 

21. Sukketsiri W., Phivthong-ngam L., Chaichantipyuth C., Niwattisaiwong N., Srichairat S., 
Lawanprasert S. (2017). Safety profile of subacute exposure to Curcuma comosa 
ethanolic extract in female rats. Journal of Health Research. 31(1): 33-40. ฐานข้อมูล Web 
of Science 

22. Tanasawet S., Boonruamkaew P., Sukketsiri W., Chonpathompikunlert P. (2017). 
Anxiolytic and free radical scavenging potential of Chinese celery (Apium graveolens) in 
mice. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 7(1): 20-26. ฐานข้อมูล Web of Science 

23. Choosri N., Tanasawet S., Chonpathompikunlert P., Sukketsiri W. (2017). Apium 
graveolens extract attenuates adjuvant induced arthritis by reducing oxidative stress. 
Journal of Food Biochemistry. 41 (1): e12276. doi:10.1111/jfbc.12276. ฐานข้อมูล Web of 
Science 

 

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 

1. Masraksa, W., Tanasawet, S., Sukketsiri, W. (2019). Luteolin induces apoptosis in non-
small cell lung cancer A549 cells. Proceeding of the 41th Pharmacological and 
Therapeutic Society of Thailand Meeting. Changmai Grandview Hotel & Convention 
Center, Changmai, Thailand, February 14-15, 2019. Page 45-48. 

2. Moolsap, F., Tanasawet, S., Tantisira, M.H., Sukketsiri, W. (2017). Standardized extract of 
Centella asiatica ECa 233 decreased ROS production in LPS-Induced skin keratinocyte 
and macrophage cells. Proceeding of the 39th Pharmacological and Therapeutic Society 
of Thailand Meeting. The Bangsan Heritage Hotel, Chonburi, Thailand, May 18-20, 2017. 
Page 256-259. 

3. Hakimee H., Hutamekalin P., Tanasawet S., Sukketsiri W. (2017). Metformin induced 
cytotoxicity in cervical cancer cell line. Proceeding of the 39th Pharmacological and 
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Therapeutic Society of Thailand Meeting. The Bangsan Heritage Hotel, Chonburi, 
Thailand, May 18-20, 2017. Page 350-353. 
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5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร พฤฒิพรรลาย 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
    รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-203 Basic Medical Pharmacology 2 
336-305 Essential Pharmacology for Dentistry 3 

336-207 Pharmacology for Medical Technology Students 3 
336-208 Pharmacology and Toxicology 4 

336-216 Drugs and Health Products in Daily Life  2 

336-215 Toxic Substances in Daily Life 2 
336-202 Pharmacology for Pharmacy Students  6 

336-206 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students 6 
336-321 Basic Toxicology    3 

336-322 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care 3 
 
รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ 

    รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 

336-501 Pharmacology      6 
336-518 Module: Advanced Pharmacology and Research 

Methods in Pharmacology 
5 

336-521 Toxicology           2 

336-581 Special Topics in Pharmacology   1    
336-671 Seminar in Pharmacology 1   1 

336-672 Seminar in Pharmacology 2   1    
336-692      Thesis                        18 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Phonchai, A., Pinsrithong, S., Janchawee, B., Prutipanlai, S., Botpiboon, O., Keawpradub, 

N. (2020). Simultaneous determination of abused prescription drugs by simple dilute-

and-shoot gas chromatography–flame ionization detection (GC-FID). Analytical Letters. 

https://doi.org/10.1080/00032719.2020.1779738. ฐานข้อมูล Web of Science 

2. Aksornthong, C., Prutipanlai, S., Ruangrut, P., Janchawee, B. (2019). Cooking has the 

potential to decrease the antitumor effect of fresh Betong watercress. Journal of Food 

Biochemistry. Article number e12783. ฐานข้อมูล Web of Science 

3. Prutipanlai, S., Botpiboon, O., Janchawee, B., Theanchaiwattana, S. (2017). Solid phase 
extraction method for determination of mitragynine in urine and its application to 
mitragynine excretion study in rats receiving caffeine.Tropical Journal of Pharmaceutical 
Research. 16(7): 1675-1682. ฐานข้อมูล Web of Science 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1080/00032719.2020.1779738
https://www.scopus.com/sourceid/18800156708?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/18800156708?origin=recordpage
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6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันว์ สุวรรณเดชา 
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี

    รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
336-203 Basic Medical Pharmacology 2 

336-305 Essential Pharmacology for Dentistry 3 
336-207 Pharmacology for Medical Technology Students 3 

336-208 Pharmacology and Toxicology 4 
336-216 Drugs and Health Products in Daily Life  2 

336-215 Toxic Substances in Daily Life 2 
336-202 Pharmacology for Pharmacy Students  6 

336-206 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students 6 
336-321 Basic Toxicology    3 

336-322 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care 3 

  

                รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี ้

     รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
336-501 Pharmacology      6 

336-518 Module: Advanced Pharmacology and Research 
Methods in Pharmacology 

5 

336-521 Toxicology           2 
336-581 Special Topics in Pharmacology   1    

336-671 Seminar in Pharmacology 1   1 

336-672 Seminar in Pharmacology 2   1    
336-692      Thesis                        18 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
1. Dechraksa, J., Suwandecha, T., Srichana, T. (2020). Deposition Pattern of Polydisperse 

Dry Powdersin Andersen Cascade Impactor – Aerodynamic Assessment for Inhalation 
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Experimentally and InSilico. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. 17(1): 20-26. 
ฐานข้อมูล Web of Science 

2. Sawatdee, S., Atipairin, A., Sae Yoon, A., Srichana, T., Changsan, N., Suwandecha, T. 
(2019). Formulation development of albendazole-loaded self-microemulsifying 
chewable tablets to enhance dissolution and bioavailability. Pharmaceutics. 11(3): 
Article number 134. ฐานข้อมูล Web of Science 

3. Sritharadol, R., Chunhachaichana, C., Kumlungmak, S., Buatong, W., Dechraksa, J., 
Suwandecha, T., Sriwiriyajan, S., Nopparat, J., Srichana, T. (2019). The safety and efficacy 
of mupirocin topical spray for burn wound healing in a rat model. International Journal 
of Pharmaceutical Quality Assurance. 10(1): 51-59. ฐานข้อมูล SCOPUS 

4. Nakpheng, T. , Songkarak, S. , Suwandecha, T. , Sritharadol, R. , Chunhachaichana, C. , 
Srichana, T.  (2017) .  Evidences for salbutamol metabolism by respiratory and liver cell 
lines. Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 32(2): 127-134. ฐานข้อมูล Web of Science 

5. Suwandecha, T., Rungnim, C., Namuangruk, S., Ruktanonchai, U., Sawatdee, 
S., Dechraksa, J., Srichana, T. (2017). Host-guest interactions between sildenafil and 
cyclodextrins: Spectrofluorometric study and molecular dynamic modeling. Journal of 
Molecular Graphics & Modelling. 77: 115-120. ฐานข้อมูล Web of Science 

 
ผลงานทีน่ำเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1. ปภ ัสรา  ช ้ า งกลาง ,  ธ ันว ์  ส ุ วรรณเดชา .  Evaluation of efficacy of hydrogel containing 
phagocytosis activating protein and thrombospondin. การประช ุมว ิชาการบ ัณฑ ิตศ ึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ . หน้าที่ 
201-203. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Namuangruk%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28850893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruktanonchai%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28850893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawatdee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28850893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawatdee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28850893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dechraksa%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28850893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srichana%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28850893
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7) ดร. สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชต ิ
ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
     รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-203 Basic Medical Pharmacology 2 
336-305 Essential Pharmacology for Dentistry 3 

336-207 Pharmacology for Medical Technology Students 3 
336-208 Pharmacology and Toxicology 4 

336-216 Drugs and Health Products in Daily Life  2 

336-215 Toxic Substances in Daily Life 2 
336-202 Pharmacology for Pharmacy Students  6 

336-206 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students 6 
336-321 Basic Toxicology    3 

336-322 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care 3 
 

  รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ 

     รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 

336-501 Pharmacology      6 
336-518 Module: Advanced Pharmacology and Research 

Methods in Pharmacology 
5 

336-521 Toxicology           2 

336-581 Special Topics in Pharmacology   1    
336-671 Seminar in Pharmacology 1   1 

336-672 Seminar in Pharmacology 2   1    
336-692      Thesis                        18 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Kitisripanya, T., Udomsin, O., Komaikul, J., Inyai, C., Limsuwanchote, S., Yusakul, G., 

Putalun, W. (2018). A pilot pharmacokinetic study of miroestrol and deoxymiroestrol on 
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rabbit sera using polyclonal antibody-based icELISA analysis. Phytotherapy Research. 
32(2): 365-369. ฐานข้อมูล Web of Science 

2. Limsuwanchote, S., Putalun, W., Tanaka, H., Morimoto, S., Keawpradub, N., 
Wungsintaweekul, J. (2018). Development of an immunochromatographic strip 
incorporating anti-mitragynine monoclonal antibody conjugated to colloidal gold for 
kratom alkaloids detection. Drug Testing and Analysis. 10(7): 1168-1175. ฐานข้อมูล Web 
of Science 

3. Limsuwanchote, S. , Putalun, W. , Keawpradub, N. , Tanaka, H. , Morimoto, S. , 
Wungsintaweekul, J.  ( 2017) .  Anti- mitragynine monoclonal antibody- based ELISA for 
determination of alkaloids in the kratom cocktail.  Forensic Toxicology.  35:  167– 172. 
ฐานข้อมูล Web of Science 

 
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1. นัดดาภรณ์ บัวศรี, วันดี อุดมอักษร, สมสมร ชิตตระการ, จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล, สมชาย ศรีวิริยะ
จันทร์, สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ, สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, ดาริกา ใสงาม, พิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ 
และ นิทรา เนื่องจำนง. เภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้นของพืชกระท่อมในอาสาสมัครสุขภาพดี. (2560).หน้า 
84-88. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คร้ังที่ 3 ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” 
Thailand 4.0 “Research to mobilize society” โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง สงขลา ประเทศ
ไทย. วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560.  

2. นฤมล เส้งนนท์, สมสมร ชิตตระการ, วันดี อุดมอักษร, จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล, สมชาย ศรีวิริยะจันทร์, 
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, ดาริกา ใสงาม, สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ, พิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ และ 
นิทรา เนื่องจำนงค์. การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ในปัสสาวะเบื้องต้นของพืชกระท่อมในอาสาสมัค ร
สุขภาพดี. (2560). หน้า 79-83. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 27 ประจำปี 
2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประเทศไทย 4.0 
“วิจัยขับเคลื่อนสังคม” Thailand 4.0 “Research to mobilize society”. โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
อ.เมือง สงขลา ประเทศไทย. วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560. 
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8) ดร. สุพรรษา ก้งเซ่ง 
 

ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตร ี

     รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-203 Basic Medical Pharmacology 2 
336-305 Essential Pharmacology for Dentistry 3 

336-207 Pharmacology for Medical Technology Students 3 
336-208 Pharmacology and Toxicology 4 

336-216 Drugs and Health Products in Daily Life  2 
336-215 Toxic Substances in Daily Life 2 

336-202 Pharmacology for Pharmacy Students  6 
336-206 Pharmacology in Pharmaceutical Care Students 6 

336-321 Basic Toxicology    3 
336-322 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care 3 

 
  รายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ 

     รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

336-500 Integrated Basic Biomedical Sciences         4 
336-501 Pharmacology      6 

336-518 Module: Advanced Pharmacology and Research 
Methods in Pharmacology 

5 

336-521 Toxicology           2 
336-581 Special Topics in Pharmacology   1    

336-671 Seminar in Pharmacology 1   1 
336-672 Seminar in Pharmacology 2   1    

336-692      Thesis                        18 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Sanpradit, P., Buapet, P., Kongseng, S., & Peerakietkhajorn, S. (2020). Temperature and 

concentration of ZnO particles affect life history traits and oxidative stress in Daphnia 
magna. Aquatic Toxicology, 224, Article No.105517. ฐานข้อมูล Web of Science 

2. Sukwong P., Kongseng S., Chaicherd S., Yoovathaworn K., Tubtimkuna S., Pissuwan D. 
(2017). Comparison effects of titanium dioxide nanoparticles on immune cells in 
adaptive and innate immune system. IET Nanobiotechnology 11(7): 759-765. ฐานข ้อมูล 
Web of Science 

3. Kongseng S., Yoovathaworn K., Wongprasert K., Chunhabundit R., Sukwong P., Pissuwan 
D. (2016). Cytotoxic and inflammatory responses of TiO2 nanoparticles on human 
peripheral blood mononuclear cells. Journal of Applied Toxicology 36(10): 1364-1373. 
ฐานข้อมูล Web of Science  

4. Sukwong P., Somkid K., Kongseng S., Pissuwan D., Yoovathaworn K., 2016. Respiratory 
tract toxicity of Titanium dioxide nanoparticles and multi-walled carbon nanotubes on 
mice after intranasal exposure. Micro and Nano Letters 11(4): 183-187. ฐานข้อมูล Web of 
Science 
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การดำเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
 

5. วิธีการได้มาซึ่ง PLO (หรือมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะทีจ่ำเป็น 

อาจารย์ในภาควชิา high power 
high impact 

ประชุมและอภิปราย 

ผู้ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายของหลักสตูร 
(แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน) 

high power 
high impact 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 10 ราย 

ศิษย์ปัจจุบนั high impact สัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้ให้
ข้อมูลกลุ่มนี้ 9 ราย 

ผู้ใช้บัณฑิต 
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต 
- ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

high power สำรวจผา่น line application, 
facebook การโทรศัพท์โดยตรง 
และการตอบแบบสอบถาม 4 ราย 

ผู้ใช้บัณฑิตที่เปน็กลุ่มเป้าหมาย 
- บริษัท Novatis Thailand 
- บริษัท ไบเออร์ไทย ฟาร์มาซูติคอล 
- สถาบนัวิจัยสมนุไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

high power ส ำ ร ว จ ผ ่ า น  line application, 
facebook การโทรศัพท์โดยตรง 
และการตอบแบบสอบถาม 5 ราย 

คณะและมหาวิทยาลยั ฯ high power 
high impact 

การนำวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยมาพิจารณาในการ
กำหนดสมรรถนะที่จำเป็น 

สกอ. high power การกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นให้มี 
5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
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หมายเหตุ : 
- high power หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคลซึ่งความเห็น/ความตอ้งการมีอิทธิพลสูงต่อหลักสูตรในการกำหนด 

PLOs หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น มหาวิทยาลยั สกอ. 
- high impact หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบทีสู่งจากหลักสูตรที่จัดทำขึ้น เช่น กลุ่มนักศึกษา

ผู้เข้าเรียน กลุ่มอาจารย์ผูส้อน (กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่หลักสตูรควรให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่
ต้องการนั้นต้องเปน็กลุ่ม high power และ/หรือ high impact แต่อาจเก็บข้อมูลจากกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่ม
ดังกล่าวได้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ) 

ในตารางยกตัวอยา่งที่อาจเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียในกลุ่ม high impact หรือ high power ใน
แต่ละหลักสูตรจะแตกตา่งกันได ้เนื่องจากบริบทที่แตกต่าง ยกตวัอย่างเช่น นักศึกษาในบางหลักสูตรเป็นกลุ่มที่มี high 
power แต่นักศึกษาของอีกหลักสูตรอาจเป็นกลุ่ม low power ได้ 

 

PLOs และ Sub PLOs ของหลักสูตร คือ (ขอให้ระบุให้ตรงกันกับหมวดที่ 4 ข้อ 3 ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้างต้น) 
PLO1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวนิัย ซื่อสัตย์ สจุริตและมีคุณธรรมจริยธรรม  
PLO2 ประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา ไปใช้ในวชิาชีพด้านเภสชัวิทยาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2.1 ประยุกต์ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.2 สามารถนำความรู้ใหม่ในสาขาเภสัชวิทยาไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 

PLO3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิาน รวมถึงแก้ไขปญัหาทางวิชาการและวิชาชีพดา้นเภสชั
วิทยา 
PLO4 สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเภสัชวิทยา 

4.1  วิเคราะห์วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 

4.2  วิเคราะห์ วิจารณ์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิด    
ใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

4.3  วางแผน ออกแบบและดำเนินการตามโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือ
แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ  

PLO5 ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี 
5.1  แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ ในการจัดการข้อ

โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
5.2  แสดงออกในทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน

การทำงานของกลุ่ม 
5.3  มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

PLO6 แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
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PLO7 ตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
PLO8 สามารถสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

8.1  นำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิง่ตีพิมพ์ทางวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนทั่วไป  

8.2  ก้าวทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการศึกษาค้นควา้ปัญหา สรุปปญัหาและเสนอแนะ
แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ 

 

6. ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันกับ PLOs ของหลักสูตร 
 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

วิสัยทัศน์ 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม √ √ √ √ √ √ √ √ 

ที่มีความเป็นเลิศทางวชิาการ  √ √ √ √    
เป็นกลไกหลักในการพฒันาภาคใต้และ
ประเทศ 

    √ √ √ √ 

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของ
อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570 

   √ √ √ √ √ 

พันธกิจ 

พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ
และนวัตกรรม โดยมีการวิจยัเปน็ฐานเพื่อ
การพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่
สังคมและเครือข่ายสากล 

  √ √ √   √ 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที ่มีสมรรถนะทาง
วิชาการและวิชาชีพ ซื ่อสัตย์ มีว ิน ัย ใฝ่
ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 
21 สามารถประยุกต์ความรู ้บนพื ้นฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

√ √ √ √  √ √ √ 

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคม
ฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒน ธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้
ใฝ ่ร ู ้ ได ้ม ี โอกาสเข ้าถ ึงความร ู ้ ได ้อย ่าง
หลากหลายรูปแบบ 

    √ √ √ √ 
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3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิต กับ PLOs ของหลักสตูร 
 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดบั
บัณฑิตศึกษา 

คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ
ทางสังคม 

คุณลักษณะทาง
วิชาการ/
วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวนิยั ซื่อสัตย์ สุจริตและมี
คุณธรรม จริยธรรม 

    √    √ 

ประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา ไปใช้ในวิชาชีพด้านเภสัช
วิทยาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

√ √ √ √   √ √  

ถ่ายทอดองค์ความรู ้ด ้านเภสัชว ิทยา  เพื ่อใช ้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพดา้น
เภสัชวิทยา 

√ √ √ √   √ √  

สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
ทางดา้นเภสัชวิทยา 

√ √ √ √   √ √ √ 

ทำงานร่วมกับผู้อืน่ทั้งในฐานะผูน้ำและสมาชิกที่ดี √  √ √ √     
แก้ไขปัญหาที่มีความซบัซ้อน หรือความยุ่งยากทางวิชาชีพ
ได้ด้วยตนเอง 

√  √ √ √ √    

ตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมิน
ตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสงูได้ 

√  √ √ √ √    

สามารถสื ่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

√  √       

 
หมายเหตุ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี้ 
1. คุณลักษณะพื้นฐาน 

1.1  มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเป็นสากล มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 

1.2  มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ 
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1.3  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า 

1.4  มีความสามารถในการบริหารจดัการ 
2. คุณลักษณะทางสังคม 

2.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งตามพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.2  มีภาวะผู้นำ มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถ
แก้ปัญหาและดาเนินงานให้ประสบความสำเร็จ 

3. คุณลักษณะทางวชิาการ/วิชาชีพ 
3.1  มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ 
3.2  มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการ

ค้นคว้าวิจัย และนาไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้ 
3.3  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
3. ชนิดของ PLOs ของหลักสตูร 

PLOs ชนิด 
ทั่วไป เฉพาะสาขา 

แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวนิยั ซื่อสัตย์ สุจริตและมีคุณธรรม จริยธรรม  √ 
ประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชวทิยา ไปใช้ในวิชาชีพดา้นเภสชัวิทยาได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

 √ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเภสชัวทิยา เพื่อใช้ในการปฏบิัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาทาง
วิชาการและวิชาชีพด้านเภสัชวทิยา 

 √ 

สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทางดา้นเภสัชวทิยา  √ 

ทำงานร่วมกับผู้อืน่ทั้งในฐานะผูน้ำและสมาชิกที่ดี √  
แก้ไขปัญหาที่มีความซบัซ้อน หรือความยุ่งยากทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง √  

ตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานระดับสูงได้ 

√  

สามารถสื่อสาร และประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ อย่างถูกต้องและเหมาะสม √  
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4. ตารางแสดงความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่สำคัญ (เป็นกลุ่มที่ high power และ/หรือ 
high impact) กับ PLOs ของหลักสูตร 
 

PLOs SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7 

แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตและมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

√  √ √ √ √ √ 

ประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา ไปใช้ในวิชาชีพด้านเภสัชวิทยา
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

√ √ √ √ √ √ √ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงแก้ไขปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 

√ √ √ √ √ √ √ 

สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์เพื ่อแก้ปัญหา
ทางด้านเภสัชวิทยา 

√ √ √  √ √ √ 

ทำงานร่วมกับผู้อืน่ทั้งในฐานะผูน้ำและสมาชิกที่ดี √  √ √ √ √ √ 

แก้ไขปัญหาที่มีความซบัซ้อน หรือความยุ่งยากทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 

√   √ √ √ √ 

ตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเอง
ได้ รวมทั้งวางแผนในการปรบัปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานระดบัสงูได ้

√   √ √ √ √ 

สามารถสื ่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

√  √ √ √ √ √ 

 
หมายเหตุ : SH1: อาจารย์ในภาควิชา   SH2: ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 
     SH3: ศิษย์ปัจจุบัน    SH4: ผู้ใช้บัณฑิต 
     SH5: ผู้ใช้บัณฑิตที่เปน็กลุ่มเป้าหมาย SH6: คณะและมหาวิทยาลัยฯ   

SH7: สกอ. 
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6. กระบวนการสร้างรายวิชาจาก PLOs 
6.1 ตารางแสดงผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) กบั Knowledge / Attitude / Skill  

 Knowledge : K 
(Cognitive) 

Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

PLO1 แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริตและมีคุณธรรม จริยธรรม 

K1 จรรยาบรรณการทำวิจัย 
K2 จรรยาบรรณสัตว์ทดลอง 
K3 จรรยาบรรณในมนุษย ์

A1 ซื่อสัตย์ 
A2 คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
A3 ตระหนักถ ึงการทำว ิจ ัยภายใต้

จรรยา บรรณการวิจัย  

S1 ท ั กษะการจ ั ดการป ัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการ วิจัย 
หรือวิชาชีพ 

S2 ทักษะการใช้เหตุผล 
PLO2 ประยุกต์ความรู้ดา้นเภสชัวิทยา ไปใช้ใน
วิชาชีพด้านเภสัชวทิยาได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

K4 ความรู้พ ื ้นฐานด้านชีววิทยาโมเลกุล 
และพยาธิสรีรวิทยาของระบบอวัยวะ
ต่าง ๆ 

K5 ความรู้ทางเภสัชว ิทยาในด้านเภสัช
จลนศาสตร์ เภสัชพลนศาสตร์ เภสัช
วิทยาเชิงระบบ และเภสัชวิทยาขั้นสูง 
ทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูง 

K6 ความรู้ระเบียบวิธีวิจัย 
K7 การค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 

A2 คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
A4 กล้าตัดสินใจและเผชิญปัญหา 
A5 รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
A6  มีความใฝ่รู ้
A7 ตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม เป็น

ผู้นำและผู้ตาม 
A8 ตระหนักถึงการคิดเชิงระบบ 

S2 ทักษะการใช้เหตุผล 
S3 ทักษะพื้นฐานและขั้นสูงด้านเภสัช

วิทยา 
S4 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 
S5 ทักษะการนำเสนอในเชิงวิชาการ 
S6 ทักษะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 
S7 ทักษะการค้นคว้าและการใช้เทค

โนโลยสารสนเทศ 

 Knowledge : K 
(Cognitive) 

Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 
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PLO3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขปญัหาทางวชิาการ
และวิชาชีพดา้นเภสชัวิทยา 

K1 จรรยาบรรณการทำวิจัย 
K2 จรรยาบรรณสัตว์ทดลอง 
K3 จรรยาบรรณในมนุษย์ 
K4 ความรู้พ ื ้นฐานด้านชีววิทยาโมเลกุล 

และพยาธิสรีรวิทยาของระบบอวัยวะ
ต่าง ๆ 

K5 ความรู้ทางเภสัชว ิทยาในด้านเภสัช
จลนศาสตร์ เภสัชพลนศาสตร์ เภสัช
วิทยาเชิงระบบ และเภสัชวิทยาขั้นสูง 
ทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูง 

K6 ความรู้ระเบียบวิธีวิจัย 
K7 การค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
K8 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 

A2 คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
A3 ตระหนักถ ึงการทำว ิจ ัยภายใต้

จรรยา บรรณการวิจัย  
A4 กล้าตัดสินใจและเผชิญปัญหา 
A5 รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
A6  มีความใฝ่รู ้
A7 ตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม เป็น

ผู้นำและผู้ตาม 
A8 ตระหนักถึงการคิดเชิงระบบ 
A9 ความคิดสร้างสรรค์ 
 

S2 ทักษะการใช้เหตุผล 
S3 ทักษะพื้นฐานและขั้นสูงด้านเภสัช

วิทยา 
S4 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 
S5 ทักษะการนำเสนอในเชิงวิชาการ 
S6 ทักษะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 
S7 ทักษะการค้นคว้าและการใชเ้ทค

โนโลยสารสนเทศ 
S8 ทักษะการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร ์

 Knowledge : K 
(Cognitive) 

Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

PLO4 สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์
เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเภสัชวทิยา 

K1   จรรยาบรรณการทำวิจัย 
K2   จรรยาบรรณสัตว์ทดลอง 
K3   จรรยาบรรณในมนุษย ์

A2 คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
A3  ตระหนักถึงการทำวิจ ัยภายใต้

จรรยา บรรณการวิจัย  

S1 ท ั กษะการจ ั ดการป ัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการ วิจัย 
หรือวิชาชีพ 
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K5   ความรูท้างเภสัชวทิยาในดา้นเภสัช
จลนศาสตร์ เภสัชพลนศาสตร์ เภสัช
วิทยาเชิงระบบ และเภสัชวิทยาขั้นสูง 
ทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสงู 

K6 ความรู้ระเบียบวิธีวิจัย 
K7   การค้นคว้าและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
K8   การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิต ิ
K9   การควบคุมคุณภาพงานวจิัย 
K10  การออกแบบการวิจัยและวิธีการใน

การทำวิจัย 
K11  การบูรณาการศาสตร์ตา่ง ๆ กับเภสัช

วิทยา 
K12  การใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร ์
K13  การเขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ 
 
 

 

A4 กล้าตัดสินใจและเผชิญปัญหา 
A5 รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
A6  มีความใฝ่รู ้
A7 ตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม เป็น

ผู้นำและผู้ตาม 
A8 ตระหนักถึงการคิดเชิงระบบ 
A9 ความคิดสร้างสรรค์ 
A10 ตระหนักถึงคุณค่าในการทำวิจัย

และการเป็นนักวิจัย 
A11 ความซาบซึ้งในความนา่จะเป็น 

และสถิต ิ

S2 ทักษะการใช้เหตุผล 
S3 ทักษะพื้นฐานและขั้นสูงด้านเภสัช

วิทยา 
S4 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 
S5 ทักษะการนำเสนอในเชิงวิชาการ 
S7 ทักษะการค้นคว้าและการใชเ้ทค

โนโลยสารสนเทศ 
S8 ทักษะการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 
S9 ท ักษะการส ั ง เคราะห ์ และใช้

ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือรายงานทางวิชาชีพ 

S10 มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ กับงานวิจัย 

S11 ทักษะการแก้ปัญหา 

 Knowledge : K 
(Cognitive) 

Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

PLO5 ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและ
สมาชิกที่ด ี

K14  กระบวนการแก้ปัญหา 

K15 รู้กฎระเบียบขององค์กรและสังคม 

 

A2 คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
A4 กล้าตัดสินใจและเผชิญปัญหา 
A5 รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
A7 ตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม เป็น

ผู้นำและผู้ตาม 
 

S2 ทักษะการใช้เหตุผล 
S4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 
S11 ทักษะการแก้ปัญหา 
S12 ทักษะการทำงานเปน็ทีม 
S13 ทักษะการเป็นผูน้ำและผู้ตาม  
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 S14 การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 

PLO6 แก้ไขปัญหาที่มีความซบัซ้อน หรือความ
ยุ่งยากทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 

K14  กระบวนการแก้ปัญหา 

 

A4 กล้าตัดสินใจและเผชิญปัญหา 
A5 รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
A7 ตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม เป็น

ผู้นำและผู้ตาม 
A8 ตระหนักถึงการทำงานโดยไม่ย่อท้อ 

S2 ทักษะการใช้เหตุผล 
S4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 
S11 ทักษะการแก้ปัญหา 
S12 ทักษะการทำงานเปน็ทีม 
S13 ทักษะการเป็นผูน้ำและผู้ตาม  
S14 การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่

ของตนเอง 
PLO7 ตัดสินใจในการดำเนนิงานด้วยตนเองและ
สามารถประเมนิตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน
ระดับสูงได ้

K14  กระบวนการแก้ปัญหา 

 

A4 กล้าตัดสินใจและเผชิญปัญหา 
A5 รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
A7 ตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม เป็น

ผู้นำและผู้ตาม 
A8 ตระหนักถึงการทำงานโดยไม่ย่อท้อ 

S2 ทักษะการใช้เหตุผล 
S4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 
S11 ทักษะการแก้ปัญหา 
S12 ทักษะการทำงานเปน็ทีม 
S13 ทักษะการเป็นผูน้ำและผู้ตาม  
S14 การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่

ของตนเอง 
 Knowledge : K 

(Cognitive) 
Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

PLO8 สามารถสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

K7   การค้นคว้าและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
K8   การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิต ิ
K13  การเขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ 

A2 คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
A4 กล้าตัดสินใจและเผชิญปัญหา 
A9 ตระหน ักถ ึ งการใช้ เทคโนโลยี

ส ารสน เทศอย ่ า งถ ู กต ้ อ งและ
เหมาะสม 

S4 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 
S5 ทักษะการนำเสนอในเชิงวิชาการ 
S7 ทักษะการค้นคว้าและการใชเ้ทค

โนโลยสารสนเทศ 
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6.2 ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 
รายวิชา Knowledge / Attitude / Skill 

ชุดวิชาบังคับ 
336-518 ชุดวิชาเภสัชวิทยาและวธิีวิจัยทางเภสัชวิทยาชั้นสูง K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K10 + K11 + K12 + K13 + K14 + K15 

A1+ A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S8 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14  

วิชาบังคับ 
336-500 บูรณาการวิทยาศาสตรชี์วการ แพทย์พื้นฐาน K4 +K7 + K14 + K15 

A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 
S2 + S4 + S6 + S7 + S11 + S12 + S13 + S14 

336-501 เภสัชวิทยา K1 + K2 + K3 + K5 + K7 + K8 + K11 + K14 + K15 
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A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S11 + S12 + S13 + S14 

336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K7 + K13 + K15 
A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A8 
S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S10 + S11 + S14 

336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + K14 + K15 
A1+ A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A8 + A9 + A10 + A11 
S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S8 + S10 + S11 + S14 

336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + K14 + K15 
A1+ A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A8 + A9 + A10 + A11 
S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S8 + S10 + S11 + S14 
 
 
 

รายวิชา Knowledge / Attitude / Skill 
วิชาวิทยานิพนธ ์
336-692 วิทยานิพนธ์ K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + K12 + K13 + K14 + K15 

A1+ A2 + A3 + A4 + A5 + A6 +A7 + A8 + A9 + A10 + A11 
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 

วิชาเลือก 
336-511 เภสัชวิทยาสมุนไพร K4 + K5 + K7 + K8 + K9 + K11 + K13 + K14 + K15 

A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 
S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 

336-512 เภสัชวิทยาต่อมไร้ท่อ K4 + K5 + K7 + K8 + K9 + K11 + K13 + K14 + K15 
A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 
S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 

336-513 เภสัชวิทยาพฤติกรรม K4 + K5 + K7 + K8 + K9 + K11 + K13 + K14 + K15 
A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 



 

116 
 

S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 
336-514 เภสัชวิทยาระบบประสาท K4 + K5 + K7 + K8 + K9 + K11 + K13 + K14 + K15 

A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 
S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 

336-515 เภสัชวิทยาของยาต้านจลุชีพ 
K4 + K5 + K7 + K8 + K9 + K11 + K13 + K14 + K15 
A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 
S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 

336-516 ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K7 + K11 + K15 
A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A8 
S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S10 + S11 + S14 
 

รายวิชา Knowledge / Attitude / Skill 
336-521 พิษวิทยา K4 + K5 + K7 + K8 + K9 + K11 + K13 + K14 + K15 

A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 
S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 

336-531 เภสัชวิทยาคลินิก K4 + K5 + K7 + K8 + K9 + K11 + K13 + K14 + K15 
A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 
S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 

336-541 เภสัชวิทยาระดับโมเลกุล K4 + K5 + K7 + K8 + K9 + K11 + K13 + K14 + K15 
A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 
S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 

336-542 เภสัชพันธุศาสตร ์ K4 + K5 + K7 + K8 + K9 + K11 + K13 + K14 + K15 
A1+ A2 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 
S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 

336-552 เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลล์ในงานวิจัยทางเภสัชวิทยา K1 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + K12 + K13 + K14 + K15 
A1+ A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10 + A11 
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S8 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 
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336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์    

K1 + K2 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + K12 + K13 + K14 + K15 
A1+ A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10 + A11 
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S7 + S8 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 

 
 
 
 
 

6.3 ตาราง PLOs ที่แสดงให้เห็นถึง course learning outcome ที่รวบรวมทักษะ ความรู้ และทัศนคติ ที่สำคัญต่าง ๆ โดยแบ่งตามรายวิชา ระดับความยากง่าย (I = introduced, 
R = reinforced, A = assessed)  

 

PLO1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สะท้อนถึงวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมหรือปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ตรงต่อเวลา ซื ่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ และตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 

336-500 บูรณาการวิทยาศาสตรชี์วการ แพทย์พื้นฐาน 
336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาช้ันสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 

อธิบายจรรยาบรรณการทดลองในสัตว์ทดลอง และการทดลองในมนษุย์ได้ 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

I 
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สามารถวางแผน เตรียมปฏิบัติการ และทำปฏิบัติการทางเภสัชวิทยาด้วยเทคนิคทั้งในหลอดทดลอง  หรือใน
ร่างกายสัตว์ทดลอง โดยประยุกต์ใช้หลักและวิธีวิจัยทางเภสัชวิทยาได้ถูกต้องภายใต้จรรยาบรรณของการทำวิจัย 

336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-552 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางเภสัชวิทยา 
336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
336-692 วิทยานิพนธ์ 
 
 
 

R, A 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 

สามารถวิเคราะห์คัดกรองข้อมูลผลการทดลอง โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการอภิปรายผลการ
ทดลองและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางเภสัชวิทยาได้ถูกต้องภายใต้จรรยาบรรณของ
การทำวิจัย 

336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-552 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางเภสัชวิทยา 
336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R, A 

เขียนบทคัดย่อ นำเสนอ วิเคราะห์ วิจารณ์ ตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสมถูกต้องทางวิชาการ และอ้างอิงบทความ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R, A 

พัฒนาทักษะในการค้นคว้าบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ในการวิจัยอย่างเหมาะสม ภายใต้
จรรยาบรรณของการทำวิจัย  

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-552 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางเภสัชวิทยา 
336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

R, A 
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336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

พัฒนาและนำเสนอโครงร่างของข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเภสัชวิทยาภายใต้จรรยาบรรณของการทำวิจยั 336-692 วิทยานิพนธ์ R, A 
ออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลอง บันทึกและวิเคราะห์ผลการทดลองภายใต้จรรยาบรรณของการทำวิจัย 336-692 วิทยานิพนธ์ R, A 
เขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ หรือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการที่มี
การอ้างอิงที่ถูกต้อง 

336-692 วิทยานิพนธ์ R, A 

PLO 2 ประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา ไปใช้ในวิชาชีพด้านเภสัชวิทยาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 

อธิบายความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาโมเลกุล และพยาธิสรีรวิทยาของระบบอวัยวะต่าง ๆ ที่สำคัญในการบูรณาการ
ไปใช้ในการศึกษารายวิชาเภสัชวิทยา 

336-500 บูรณาการวิทยาศาสตรชี์วการ แพทย์พื้นฐาน 
336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

I, R 

อธิบายความรูด้้านเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ ในการตอบสนองต่อยา 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

I 

อธิบายความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาของยาต้นแบบที่มีผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 336-501 เภสัชวิทยา I 



 

120 
 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 
 
 
 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ การใช้ยาทางคลินิก และภาวะทนต่อยา การเสพติด
ยา การแพ้ยา และอันตรกิริยาของยาในกรณีศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 

บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาทั้งในระดับพื้นฐานและเชิงลึกในการรักษาของยาและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 

R 

ค้นคว้า ทบทวนความรู้ ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับหัวข้อทางเภสัชวทิยาท่ีได้รับมอบหมาย 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 

R 
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336-692 วิทยานิพนธ์ 
บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาในการอธิบาย วิเคราะห์ ข้อมูลความรู้ในหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย 336-501 เภสัชวิทยา 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-691 วิทยานิพนธ์ 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
สามารถอ่านและทำความเข้าใจ วิเคราะห์ วิจารณ์ บทความทางวิชาการด้านเภสัชวิทยาได้และสามารถค้นคว้า
และคัดกรองข้อมูลในบทความที่เกี่ยวข้อง 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692  วิทยานิพนธ ์

R 
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PLO3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพด้านเภสัชวิทยา 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
อธิบายความรู้พื้นฐานดา้นชีววิทยาโมเลกุล และพยาธสิรีรวิทยาของระบบอวัยวะต่าง ๆ ที่สำคญัในการบูรณาการไปใช้
ในการศึกษารายวิชาเภสัชวิทยา 

336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

I,R 

อธิบายความรูด้้านเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ ในการตอบสนองต่อยา 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

I 

อธิบายความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาของยาต้นแบบที่มีผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 

I 
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336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตรแ์ละเภสัชพลศาสตร์ การใช้ยาทางคลินิก และภาวะทนต่อยา การเสพติดยา การ
แพ้ยา และอันตรกิริยาของยาในกรณีศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 

R,A 

บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาทั้งในระดับพื้นฐานและเชิงลึกในการรักษาของยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

ค้นคว้า ทบทวนความรู้ ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับหัวข้อทางเภสัชวทิยาท่ีได้รับมอบหมาย 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 

I, R 
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336-692 วิทยานิพนธ์ 
บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาในการอธิบาย วิเคราะห์ ข้อมูลความรู้ในหัวข้อท่ีไดร้ับมอบหมาย 336-501 เภสัชวิทยา 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ การใช้ยาทางคลินิก และภาวะทนต่อยา การเสพติดยา การ
แพ้ยา และอันตรกิริยาของยาในกรณีศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาทั้งในระดับพื้นฐานและเชิงลึก ในการรักษาของยาและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

สามารถใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการทดลองเกี่ยวกับการทดลองทางเภสัชวิทยา 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 

R,A 
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336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาสำหรับกลุ่มยาที่ใช้บ่อย  336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

อธิบายการค้นพบท่ีสำคัญในงานวิจัยทางเภสัชวิทยาที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ใหม่ในการรักษา 336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

I R,A 
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PLO4 สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเภสัชวิทยา 
CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตรแ์ละเภสัชพลศาสตร์ การใช้ยาทางคลินิก และภาวะทนต่อยา การเสพ
ติดยา การแพย้า และอันตรกิรยิาของยาในกรณีศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาทั้งในระดับพื้นฐานและเชิงลึกในการรักษาของยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

ค้นคว้า ทบทวนความรู้ ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับหัวข้อทางเภสัชวทิยาท่ีได้รับมอบหมาย 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 

I,R 
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336-692 วิทยานิพนธ์ 
บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาในการอธิบาย วิเคราะห์ ข้อมูลความรู้ในหัวข้อท่ีไดร้ับมอบหมาย 336-501 เภสัชวิทยา 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา  
สามารถใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการทดลองเกี่ยวกับการทดลองทางเภสัชวิทยา 336-501 เภสัชวิทยา 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาสำหรับกลุ่มยาที่ใช้บ่อย  336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องกับประเด็นหัวข้อวิจัยทางเภสัชวิทยาที่สนใจได ้ 336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

I 

อธิบายจรรยาบรรณการทดลองในสัตว์ทดลอง และการทดลองในมนษุย์ได ้ 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-552 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางเภสัชวิทยา 
336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

I 
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336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

สามารถวางแผน เตรียมปฏิบัติการ และทำปฏิบัติการทางเภสัชวิทยาด้วยเทคนิคทั้งในหลอดทดลอง หรือใน
ร่างกายสัตว์ทดลองโดยประยุกต์ใช้หลักและวิธีวิจัยทางเภสัชวิทยาได้ถูกต้อง 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-552 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางเภสัชวิทยา 
336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 

สามารถวิเคราะห์คัดกรองข้อมูลผลการทดลอง โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการอภิปรายผลการ
ทดลองและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางเภสัชวิทยาได้ถูกต้อง 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

พัฒนาและนำเสนอโครงร่างของข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเภสัชวิทยา 336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 
พัฒนางานวิจัยภายใต้การรักษาแง่มุมทางจริยธรรมของงานวิจัย 336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 
วางแผน ออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลอง บันทึกและวเิคราะห์ผลการทดลอง 3336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวจิัยทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 

336-692 วิทยานิพนธ์ 
R,A 

อธิบายความสำคัญของโครงการวิจัยในบริบทท่ีมีปัญหาของโครงการที่ต้องแก้ไขและบ่งบอกสิ่งที่เรียนรู้จากการ
ดำเนินโครงการ 

336-692 วิทยานิพนธ์ 
 

R,A 

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของการประยุต์ใช้ข้อมูลพื้นฐานและเชิงลึกของโครงการวิจัยและเทคนิคการ
วิเคราะห์โครงการวิจัย 

336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 

เขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ หรือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการที่มี
การอ้างอิงที่ถูกต้อง 

336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 
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PLO5 ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
อธิบายหลักการพื้นฐานของเภสัชวิทยา วิธีการวิจัยและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 336-501 เภสัชวิทยา 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

I 

อธิบายความหมายและวิธีการในการทำวิจัย อ่านและวิเคราะห์บทความทางเภสัชวิทยาและการค้นหาความรู้ 336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

I 

หารือเกี่ยวกับประเด็นใหม่ทางเภสัชวิทยาโดยใช้มุมมองทางเภสัชวิทยาภายใต้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ทาง
เภสัชวิทยาที่มีประสบการณ์ 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 

I 
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เป็นผู้ฟังที่สามารถตั้งคำถามและวเิคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค ์ 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 
 
 

R 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ทำงานเป็นทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นทางเภสัชวิทยา 336-501 เภสัชวิทยา 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 

ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อแก้ไขแนวคิดและประเด็นปญัหาที่ซบัซ้อนทางเภสัชวิทยาและนำเสนอการค้นพบ
อย่างมีประสิทธิภาพให้กับกลุม่ใหญ่ 

336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 

ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัยเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ของกลุ่มและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 
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PLO6 แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 

หารือเกี่ยวกับประเด็นใหม่ทางเภสัชวิทยาโดยใช้มุมมองทางเภสัชวิทยาภายใต้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ทาง
เภสัชวิทยาที่มีประสบการณ์ 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 

I 

เป็นผู้ฟังที่สามารถตั้งคำถามและวเิคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค ์ 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 

ทำงานเป็นทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นทางเภสัชวิทยา 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 
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ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อแก้ไขแนวคิดและประเด็นปญัหาที่ซบัซ้อนทางเภสัชวิทยาและนำเสนอการค้นพบ
อย่างมีประสิทธิภาพให้กับกลุม่ใหญ่ 

336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 

ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัยเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ของกลุ่มและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-692 วิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 

R 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
สามารถวางแผน เตรียมปฏิบัติการ และทำปฏิบัติการทางเภสัชวิทยาด้วยเทคนิคทั้งในหลอดทดลอง หรือใน
ร่างกายสัตว์ทดลองโดยประยุกต์ใช้หลักและวิธีวิจัยทางเภสัชวิทยาได้ถูกต้อง 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-552 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางเภสัชวิทยา 
336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

สามารถวิเคราะห์คัดกรองข้อมูลผลการทดลอง โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการอภิปรายผลการ
ทดลองและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางเภสัชวิทยาได้ถูกต้อง 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

พัฒนาและนำเสนอโครงร่างของข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเภสัชวิทยา 336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 
วางแผน ออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลอง บันทึกและวเิคราะห์ผลการทดลอง 3336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวจิัยทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 

336-692 วิทยานิพนธ์ 
R,A 

อธิบายความสำคัญของโครงการวิจัยในบริบทท่ีมีปัญหาของโครงการที่ต้องแก้ไขและบ่งบอกสิ่งที่เรียนรู้จากการ
ดำเนินโครงการ 

336-692 วิทยานิพนธ์ 
 

R,A 
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แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของการประยุต์ใช้ข้อมูลพื้นฐานและเชิงลึกของโครงการวิจัยและเทคนิคการ
วิเคราะห์โครงการวิจัย 

336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 

เขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ หรือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการที่มี
การอ้างอิงที่ถูกต้อง 

336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 

 

 

 

 

PLO7 ตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานระดบัสูงได้ 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 

หารือเกี่ยวกับประเด็นใหม่ทางเภสัชวิทยาโดยใช้มุมมองทางเภสัชวิทยาภายใต้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ทาง
เภสัชวิทยาที่มีประสบการณ์ 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 

I 

เป็นผู้ฟังที่สามารถตั้งคำถามและวเิคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค ์ 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 
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ทำงานเป็นทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นทางเภสัชวิทยา 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 

ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อแก้ไขแนวคิดและประเด็นปญัหาที่ซบัซ้อนทางเภสัชวิทยาและนำเสนอการค้นพบ
อย่างมีประสิทธิภาพให้กับกลุม่ใหญ่ 

336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 

ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัยเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ของกลุ่มและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R 

สามารถวางแผน เตรียมปฏิบัติการ และทำปฏิบัติการทางเภสัชวิทยาด้วยเทคนิคทั้งในหลอดทดลอง หรือใน
ร่างกายสัตว์ทดลองโดยประยุกต์ใช้หลักและวิธีวิจัยทางเภสัชวิทยาได้ถูกต้อง 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-552 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางเภสัชวิทยา 
336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 

สามารถวิเคราะห์คัดกรองข้อมูลผลการทดลอง โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการอภิปรายผลการ
ทดลองและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางเภสัชวิทยาได้ถูกต้อง 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

พัฒนาและนำเสนอโครงร่างของข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเภสัชวิทยา 336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 
วางแผน ออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลอง บันทึกและวเิคราะห์ผลการทดลอง 3336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวจิัยทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 

336-692 วิทยานิพนธ์ 
R,A 

อธิบายความสำคัญของโครงการวิจัยในบริบทท่ีมีปัญหาของโครงการที่ต้องแก้ไขและบ่งบอกสิ่งที่เรียนรู้จากการ
ดำเนินโครงการ 

336-692 วิทยานิพนธ์ 
 

R,A 

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของการประยุต์ใช้ข้อมูลพื้นฐานและเชิงลึกของโครงการวิจัยและเทคนิคการ
วิเคราะห์โครงการวิจัย 

336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 
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เขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ หรือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการที่มี
การอ้างอิงที่ถูกต้อง 

336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 

จัดการกับสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ที่มีหลายแง่มุมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะเข้าใจและบูรณาการพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร์ทางเภสัชวิทยา 
 

 

 

336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

 

 

 

PLO8 สามารถสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเท อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตรแ์ละเภสัชพลศาสตร์ การใช้ยาทางคลินิก และภาวะทนต่อยา การเสพ
ติดยา การแพย้า และอันตรกิรยิาของยาในกรณีศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาทั้งในระดับพื้นฐานและเชิงลึกในการรักษาของยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 

R,A 
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336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

ค้นคว้า ทบทวนความรู้ ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับหัวข้อทางเภสัชวทิยาท่ีได้รับมอบหมาย 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 

I 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาในการอธิบาย วิเคราะห์ ข้อมูลความรู้ในหัวข้อท่ีไดร้ับมอบหมาย 336-501 เภสัชวิทยา 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

สามารถใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการทดลองเกี่ยวกับการทดลองทางเภสัชวิทยา 336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาสำหรับกลุ่มยาที่ใช้บ่อย  336-501 เภสัชวิทยา R,A 
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336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 

อธิบายการค้นพบท่ีสำคัญในงานวิจัยทางเภสัชวิทยาที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ใหม่ในการรักษา 336-501 เภสัชวิทยา 
336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 
 
 

R,A 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา ระดับ 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องกับประเด็นหัวข้อวิจัยทางเภสัชวิทยาที่สนใจได ้ 336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 

336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

I 

อธิบายจรรยาบรรณการทดลองในสัตว์ทดลอง และการทดลองในมนษุย์ได ้ 336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

I 
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สามารถวิเคราะห์คัดกรองข้อมูลผลการทดลอง โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาในการอภิปรายผลการ
ทดลองและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางเภสัชวิทยาได้ถูกต้อง 

336-518 ชุดเภสัชวิทยาและวิธีวิจยัทางเภสัชวิทยาชั้นสูง 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

พัฒนาและนำเสนอโครงร่างของข้อวิจัยที่น่าสนใจทางเภสัชวิทยา 336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 
วางแผน ออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลอง บันทึกและวเิคราะห์ผลการทดลอง 336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 

อธิบายความสำคัญของโครงการวิจัยในบริบทท่ีมีปัญหาของโครงการที่ต้องแก้ไขและบ่งบอกสิ่งที่เรียนรู้จากการ
ดำเนินโครงการ 

336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของการประยุต์ใช้ข้อมูลพื้นฐานและเชิงลึกของโครงการวิจัยและเทคนิคการ
วิเคราะห์โครงการวิจัย 

336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 

เขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ หรือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการที่มี
การอ้างอิงที่ถูกต้อง 

336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 

สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 
 

R,A 

CLO รายวิชา/ชุดรายวิชา CLO 
เขียนบทคัดย่อ นำเสนอ วิเคราะห ์วิจารณ์ และตอบข้อซักถามอยา่งเหมาะสมถูกต้องทางวิชาการ 336-671 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 

336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
336-692 วิทยานิพนธ์ 

R,A 

เขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการ 336-692 วิทยานิพนธ์ R,A 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 
 
รายวิชาในหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทำงาน (WIL)  
 1) แผน ก2 23 หน่วยกิต  
  คิดเป็นร้อยละ 63.89 ของจำนวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร  
  

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา/ จำนวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การกำหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ทำงานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ตำแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังสำเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

336-518 ชุดวิชาเภสชัวิชาและระเบียบวิธีวิจัย
ขั้นสูง                                   

         70 

336-692 วิทยานิพนธ ์          100 
หมายเหตุ   ทุกหลักสูตรควรจัดรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยกิตรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร 
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ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
 
จำนวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร 18 รายวิชา 
จำนวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 18 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   100   ของรายวิชาในหลักสตูร 
จำนวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning) 0 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   0      ของรายวิชาในหลักสตูร 
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
หมวดวิชาบังคับ          

336-518 ชุดวิชาเภสชัวิทยาและวิธีวิจัยทางเภสัช
วิทยาขั้นสูง                                   5((3)-4-8) 

- - case study, team 
based 

50 - - 50 100 - 

336-500 บูรณาการวิทยาศาสตร์ช ีวการแพทย์
พื้นฐาน                   4((4)-0-8) 

- - case study 50 -  50 100 - 

336-501 เภสัชวิทยา     6((6)-0-12) 20 80  - - - 50 100 - 
336-581 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา       1(0-1-2)  100     - 100  
336-671 สัมมนาทางเภสัชวทิยา 1         1(0-2-1)  100     - 100  
336-672  สัมมนาทางเภสชัวิทยา 2         1(0-2-1)  100     - 100  
หมวดวิชาเลือก          

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
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ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 
แบบเชิงรุก 

 
Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
336-511 เภสัชวิทยาสมนุไพร              2((2)-0-4)   case study, team 

based 
50   50 100  

336-512  เภสัชวิทยาต่อมไร้ท่อ            2((2)-0-4)   case study, team 
based 

50   50 100  

336-513  เภสัชวิทยาพฤติกรรม            2((2)-0-4)   case study, team 
based 

50   50 100  

336-514 เภสัชวิทยาระบบประสาท      2((2)-0-4)   case study, team 
based 

50   50 100  

336-515 เภสัชวิทยาของยาตา้นจุลชพี   2((2)-0-4)   case study, team 
based, 

50   50 100  

336-516 ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา  2((2)-0-4)  50  -   50 100  
336-521 พิษวิทยา                          2((1)-3-4)   case study, team 

based 
50   50 100  

336-531 เภสัชวิทยาคลนิิก                2((2)-0-4)   case study, team 
based 

 

50   50 100  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

Problem 
Based 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
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learning learning scenario based ทฤษฎี 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
336-541 เภสัชวิทยาระดบัโมเลกุล        2((2)-0-4)   case study, team 

based 
50   50 100  

336-542  เภสัชพันธุศาสตร์                 2((2)-0-4)   scenario based 50   50 100  
336-552 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทาง
เภสัชวิทยา                                    2((1)-3-2) 

50      50 100  

336-553  การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์                  2((1)-3-2) 

50      50 100  

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์          
336-691         วิทยานพินธ ์         
36(0-108-0) 

100       100  

336-692         วิทยานพินธ ์         
18(0-54-0) 

100       100  

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกำหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย 
ร้อยละของทุกรายวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 

รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

336-518 ชุดวิชาเภสัช

ว ิทยาและวิธ ีว ิจ ัยทาง

เ ภ ส ั ช ว ิ ท ย า ข ั ้ น สู ง

 

                

Module: Advanced 

Pharmacology and 

Research Methods in 

Pharmacology 
 

5((3)-4-8) สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัช
ว ิ ทยา  ความก ้ า วหน ้ าทา ง
ว ิทยาการด ้ าน เภส ัชว ิทยา 
สมรรถนะในการเรียนรู้หลักการ
และระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรม
ก า ร ว ิ จ ั ย  ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
ศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยา การ
ประยุกต์ใช้สถิติ การวิเคราะห์
วิจารณ์และเขียนรายงานผลการ
ทดลอง สมรรถนะในการค้นคว้า
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การทำงานเป็นทีม  
Competency in analytical 
thinking and applying 
knowledge on 
pharmacology, trend in 
pharmacological science, 
competency in learning of 
principle and research  

1. อธิบายความรู้ทางเภสัชวิทยาเชิง
ลึกและทันสมัย 

2. อธิบายจรรยาบรรณการทดลองใน
สัตว์ทดลอง และการทดลองใน
มนุษย์ได้ 

3. บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยา
ทั้งในระดับพื้นฐานและเชิงลึก ใน
การรักษาของยาและสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ 

4. อธ ิบายการค ้นพบท ี ่สำค ัญใน
งานว ิจ ัยทางเภส ัชว ิทยาท ี ่จะ
นำไปสู่การประยุกต์ใช้ใหม่ในการ
รักษา 

5. ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น  เ ต ร ี ย ม
ปฏิบัติการ และทำปฏิบัติการทาง
เภส ัชว ิทยาด ้วยเทคน ิคท ั ้งใน
หลอดทดลอง ( in vitro) หรือใน
ร่างกายสัตว์ทดลอง (in vivo) โดย
ประยุกต์ใช้หลักและวิธีวิจัยทาง
เภสัชวิทยาได้ถูกต้อง 

1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
บรรยาย 

2. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ปฏิบัติการ 

3. จัดการเรียนการสอนเกี ่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการ
ทดลองทางเภสัชวิทยา 

4.  จ ัดการเร ี ยนการสอนแบบ 
active learning 

5. มอบหมายงานให ้ไปค ้นคว้า
ติดตามความก้าวหน้าในหัวข้อ
ที่สนใจและมานำเสนอ 

6.  สร้างหรือกำหนดประเด็นปัญหา 
ให้นักศึกษาร่วมอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น 

 

1. ประเมินผลจากการทดสอบ
โดยการสอบข้อเขียนกลาง
ภ า ค แ ล ะปล ายภาคตาม
กำหนด 

2. ประเมินผลจากการทดสอบทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยการ
สอบย่อย และให้คะแนน 

3. ประเมินจากการแสดงความ
ค ิ ด เ ห ็ น  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์  
แยกแยะปัญหา ทักษะและ
พฤติกรรมการปฏิบัติจริงของ
น ักศ ึกษา  รวมท ั ้ งผลการ
ทดลอง 

4. ประเมินผลจากการทำงานที่
ได้รับมอบหมายและรายงาน 

5. ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็น การตอบคำถามใน
ระหว่างการเร ียนการสอน 
หรือการนำเสนอในรายวิชา 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

  methodology, research 
ethics; practicing in 
pharmacological researchs, 
statistical application, data 
analysis, criticizing and 
writing experimental report, 
competency in searching 
and using information 
technology, working as a 
team 

6. สามารถวิเคราะห์คัดกรองข้อมูล
ผลการทดลอง โดยประยุกต์ใช้
ความร ู ้ทางเภส ัชว ิทยาในการ
อภ ิปรายผลการทดลองและ
สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
สถิติเพื่อการวิจัยทางเภสัชวิทยา
ได้ถูกต้อง 

7. ประพฤติหรือปฏิบัติตนอย่างมี
วิน ัย ตรงต ่อเวลา ซ ื ่อส ัตย ์  มี
จรรยาบรรณ และตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมีความ
รับผิดชอบต่อ ตนเอง และผู้อื่น 

8. สามารถสร ้ า งความส ัมพ ันธ์
ระหว่างบุคคลและแสดงความ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 

9. สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
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ภาคผนวก ง 
                     ง-1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2563
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ง-2 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
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