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รายละเอียด  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเภสัชศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ ์
ภาษาอังกฤษ:   Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ)์ 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):    ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ)์ 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy  (Research and Development in Pharmaceuticals) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   Ph.D. (Research and Development in Pharmaceuticals) 

3. วิชาเอก 
“วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ”์ 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
4.1  แบบ 1.1          48 หน่วยกิต 
4.2  แบบ 1.2          72 หน่วยกิต 
4.3  แบบ 2.1          48 หน่วยกิต 
4.4  แบบ 2.2          72 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2  
5.2 ภาษาที่ใช ้

บรรยายภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา ดุษฎีนิพนธ์ใช้ภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
        ร่วมมือกับ 

1. School of Pharmaceutical Sciences, University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น(20/09/2553-19/09/2558) 
2. Institute of Natural Medicine, University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น(25/02/2554-25/02/2559) 
3. Faculty of Pharmacy, Keio University ประเทศญี่ปุ่น(01/04/2551-31/09/2556) 
4. Faculty of Pharmaceutical Sciences, The Graduate school of Pharmaceutical Sciences, and The 

School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น(26/12/2550-25/12/2555) 
5. Faculty of Pharmacy, University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น(07/08/2550-06/08/2555) 
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6. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Nagasaki International University ประเทศญี่ปุ่น(11/11/2551-
10/11/2556) 

7. School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย(29/07/2551-
28/07/2556) 

8. School of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Vietnam  
ประเทศเวียตนาม(18/07/2553-17/07/2558) 

9. The University of Tennessee College of Pharmacy Memphis, Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา
(15/06/2548-14/06/2558) 

10. Texas Tech University Health Sciences Center, ประเทศสหรัฐอเมริกา(28/10/2551-27/10/2556) 
11. School of Pharmacy Virginia Commonwealth University ประเทศสหรัฐอเมริกา(15/10/2551-

14/10/2556) 
12. School of Pharmacy University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา(19/11/2551-18/11/2556) 
13. College of Pharmacy, Western University of Health Sciences ประเทศสหรัฐอเมริกา(25/07/2551-

24/07/2556) 
14. Consortium of U.S. Schools And Colleges of Pharmacy and the Pharmacy Education 

Consortium of Thailand (U. of Arizona-Tucson, U. of Florida-Gainesville, U. of Illinois-Chicago, 
U. of Iowa, U. of Kentucky, U. of Maryland-Baltimore, U. of Minnesota, U. of North Carolina-
Chapel Hill, The Ohio State University, Purdue U., U. of Texas-Austin, U. of Utah, U. of 
Washington, U. of Wisconsin-Madison, AACP) ประเทศสหรัฐอเมริกา(16/07/2552-15/07/2567) 

15. Lawrence Memorial Hospital, Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา(29/09/2553-28/09/2558) 
16. The Pharmaceutical Factory, Guangxi Traditional Chinese Medical University  ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน(18/12/2549- ) 
โดยมีความร่วมมือในด้านแลกเปล่ียนทางด้านวิชาการ วิจัย แก่นักศึกษา ระหว่างสถาบัน 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที ่20/2554  วันที ่  

20 กันยายน 2554 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที ่4/2555  วันที่  4  เมษายน  2555 
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษาที่ 2555 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบอาชีพในภาครัฐ และ
ภาคเอกชนและทางด้านอุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องส าอาง อาหารเสริม และอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการวิจัยและ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1 นางสาว จินดา หวังบุญสกุล 3-10180006x-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)  
2 นาย ธเนศ พงศ์จรรยากุล 3-34990060x-xx-x รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เภสัชการ) 
3 นางสาว วราภรณ์ ภูตะลุน 3-40990114x-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะอื่นๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอื่นๆ   และสถาบันที่มีความร่วมมือด้าน

วิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อย่างรวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนาปัจจัยสี่รวมถึงนวัตกรรมด้าน ยา
สารตรวจวินิจฉัยโรค และ วิถีการให้ยา  ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในยุคโลกาภิวัฒน์ท าให้เกิดการพัฒนา
แบบก้าวกระโดด  ประชาคมโลกมีการร่วมมือกัน เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันเป็นกลุ่มประเทศ รวมถึงข้อตกลงความร่วมมือการค้าในรูปแบบเขตการค้าเสรี ( Free Trade Area, 
FTA) รวมทั้งประชาคมเศษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน  (ASEAN Economic Community, AEC) ซึ่งจะมีผล
อย่างเป็นรูปธรรมเริ่มในปี พ.ศ. 2558 อันจะท าให้ประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนผสานเป็นหนึ่งใน
ด้านต่าง ๆ อาทิเช่นการค้า การลงทุนและทรัพยากรบุคคลดังนั้นภาคการศึกษาจึงต้องปรับเปล่ียนทิศทางและ
กลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการศึกษาวิจัยในระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะเทียบได้กับตลาดแรงงาน
สากล ปัจจัยภายในประเทศที่ส าคัญคือ  benchmark ที่ภาครัฐ ก าหนดเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษารวมถึงการจัดล าดับมหาวิทยาลัย (ranking) หลากหลายรูปแบบ เป็นแรงกระตุ้นการพัฒนาใน
ทุกสาขาวิชาของแต่ละ มหาวิทยาลัย  เหล่าน้ีล้วนมีผลต่อการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันส่งผลต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตโดยเฉพาะการส่ือสารและ
รับส่งข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลก
จากภาวะโลกร้อนท าให้เกิดความสูญเสียที่เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะป้องกันได้ พิบัติภัยต่อมวล
มนุษยชาติเหล่านี้เป็นผลส่วนหนึ่งจากการใช้ชีวิตโดยไม่ค านึงถึงการรักษาส่ิงแวดล้อมด้วย วัตถุและบริโภค
นิยม การสร้างความตระหนักในการประหยัดอนุรักษ์และใชท้รัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดหรือให้มีการ
หมุนเวียนมาใช้ซ้ าอีกต้องอาศัยองค์ความรู้จากการค้นคว้าวิจัยให้เกิดผล สังคมมีการแข่งขัน สูงมากในทุก
รูปแบบท าให้อ่อนด้อยในด้านการใช้ชีวิตอย่างมี คุณธรรม จริยธรรมของคน  การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
เพื่อให้เป็นเคร่ืองค้ าจุนให้มีสังคมที่เข้มแข็ง ท าให้ประเทศมีความสงบสุข และลดปัญหาทางสังคมด้านต่างๆ 
จึงต้องมีการพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับองค์ความรู้ที่ทันสมัย  
การด ารงชีวิตของ คนรุ่นใหม่ จึงต้องกอรปด้วย  ความรู้ และวิจารณญาณในการ กรองข้อมูลข่าวสาร  วิเคราะห์
องค์ความรู้และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมล้วนแต่ต้องการการฝึกฝน การศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง  

11.3 สถานการณ์ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและเทคโนโลยีของเภสัชภัณฑ ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ชี้ให้เห็นว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในการเพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   มีนโยบายการสร้าง
ฐานการผลิตในประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อการพึ่งพาตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ เน้นพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์   เทคโนโลย ีและการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ มีการหล่ังไหลขององค์ความรู้ใหม่อย่างมากและรวดเร็วอันเน่ืองจากกระแสโลกาภิวัฒน์ อาทิเช่น การ
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ค้นพบยาใหม่  วิทยาการน าส่งยา วิทยาการรักษาโรคแบบใหม่ การใช้วิทยาการด้านพันธุเภสัชศาสตร์เพื่อ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นต้น ทั้งนี้การวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นส่วนส าคัญอย่าง
ยิ่งของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศ การศึกษาระดับปริญญาเอกจึงเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการ
พัฒนาคนส าหรับป้อนพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวตกรรม นอกจากนั้น ยังสามารถผลิต
บุคลากรที่สามารถเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีเพื่อชี้น าสังคมได้ด้วย 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ด้วยแรงผลักดันของกระแสการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุในข้อ 11 คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์ ให้ทันสมัย เหมาะสมส าหรับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มี
รายวิชาที่มีความทันสมัยและครอบคลุมองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการท าดุษฎีนิพนธ์ และมีดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถการเผยแพร่ หรือการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดแทรกหลักการของความเป็น
คนดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพ เป็นคนดีของสังคม มีความเป็นผู้น า มี
วินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีความรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถชี้น าสังคมได้ และ
สามารถน าไปการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และ
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์และหรือ
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ พร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการชี้น าสังคมด้วยผลการวิจัยที่มีคุณค่า 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

การด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ที่ผ่านมามีคณาจารย์จากหลากหลายภาควิชา/คณะ/สถาบัน ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมสอนและร่วมให้ความรู้แก่ผู้เรียน  อาทิ คณาจารย์ภายในคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งสามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วหลายรุ่น และหลายคน การด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วก็จะมีบุคลากรจากหลายคณะมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เรียนเหมือนเดิม  
รวมทั้งบุคลากรจากภายนอก หรือ สถาบันการศึกษาอื่น มาร่วมให้ความรู้ด้วย 
13.1 การบริหารหลักสูตร 
คณะเภสัชศาสตร์มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัช
ภัณฑ ์ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับขบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 

13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยร่วมด้วยหรือไม่อย่างไร 
วิชา 753 702 Academic Writing ด าเนินการสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

13.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วยหรือไม่อย่างไร 
“ไม่ม”ี 
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถขั้น
สูงในการเป็นนักวิชาการทางด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1.2 วัตถุประสงค ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่ม มีความรู้ ความสามารถเทียบเท่า
มาตรฐานระดับชาติและสากล และจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม ดังต่อไปนี ้
1.2.1 สามารถศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์เพื่อสร้างสรรองค์ความรู้ใหม่  และสามารถ

ประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพได้ 
1.2.2 สามารถท าการวิจัย และปฏิบัติงานด้านวิจัย  วิเคราะห์ และพัฒนาเภสัชภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐาน การ

พัฒนา การผลิต ลดการน าเข้ายา และส่งเสริมการส่งออก เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐวิสาหกิจหรือ
ภาคเอกชน 

1.2.3 สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บน
รากฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1.2.4 สามารถคิดค้น สร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็น  เป็นผู้น าทางวิชาการ รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการคิด
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.2.5 สามารถถ่ายทอดส่ือสารความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ต่อสาธารณชน และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

1.2.6 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 การพัฒนาการเรียนการสอน 1. เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ

โดยจัดรูปแบบการเรียนร่วมระหว่าง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับ
ในวิชาสัมนา เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเรียนรู้ทางวิชาการมากขึ้น และ
เป็นการเรียนรู้ทักษะการสัมมนาโดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรุ่นพี่  
2. เชิญนักวิชาการ นักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ 
3. พิจารณาปรับ/ลด รายวิชาต่างๆให้
เหมาะสม และทันสมัย 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าฟังสัมมนา 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าฟังบรรยาย
พิเศษ 
3. รายวิชาที่ท าการปรับ/ลด เพื่อให้
เหมาะสม และทันสมัย 
4. จ านวนนักวิชาการ และนักวิจัยที่
เชิญมาให้การบรรยายพิเศษ 
5. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
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 การพัฒนานักศึกษา  
 

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น
ผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ ์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์บทความ
วารสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไป
ท าการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย ใน
สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ประเทศ 
5. กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษา
เสนอผลงานวิชาการในงานประชุม
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
6. กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษา
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่มีระบุไว้
ในฐานข้อมูล scopus 
 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษา
ให้มีความเป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี 
มีมนุษยสัมพันธ ์
2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณ 
และจริยธรรม 
3. มีรายวิชาสัมมนา นักศึกษาต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ 
4. จ านวนนักศึกษาที่ท าวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ในสถาบันต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 
5. จ านวนผลงานวิชาการที่ได้
น าเสนอผลงาน ในงานประชุม
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
6. จ านวนผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการที่มีระบุไว้ใน
ฐานข้อมูล scopus 
7. ทัศนคติของนักศึกษาต่อประเด็น
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
8. จ านวนนักศึกษาหรือบัณฑิตที่มี
บทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมงานที่ดี และมี
มนุษย์สัมพันธ ์

 การพัฒนาผู้สอน  
 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งในแง่
ของทุนวิจัย และเคร่ืองมือในการท า
วิจัย 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะในการท าวิจัยทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 

1. จ านวนทุนวิจัย 
2. จ านวนรายงานทางวิชาการ และ 
ส่ือตีพิมพ ์
3. จ านวนอาจารย์ที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะในการท าวิจัย 

หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อ 7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

“เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548”  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

“ไม่ม”ี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น  เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ ์
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม (ถ้ามี) 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ.  

2548  หมวดที่  5  ข้อ 26.4  หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่  และมีคุณสมบัติอื่น
ต่อไปนี้ 

(1) แบบ 1.1 และแบบ 2.1  เป็นผู้ส าเร็จเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 4 
แต้ม หรือเทียบเท่า หรือ 

(2) แบบ 1.2 และแบบ 2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาเภสัชศาสตร ์หรือ
วิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม         
ไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า 

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดอาจสมัครเข้าเรียนได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ ์

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 ปัญหาในเรื่องทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
2.3.2 ปัญหาพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมส าหรับการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนา        
         เภสัชภัณฑ์   

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติม 
2.4.2 กิจกรรมเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ในการเรียนการสอนของหลักสูตร เช่น นักศึกษา 
         ต้องน าเสนอวิชาสัมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
2.4.3 นักศึกษาเข้าฟังบรรยายพิเศษของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
2.4.4 ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนในบางรายวิชาหรือหัวข้อที่เก่ียวข้อง โดยไม่นับหน่วยกิต 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
 จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ปีที่ 2  10 10 10 10 
ปีที่ 3   10 10 10 
ปีที่ 4    6 6 
รวม 10 20 30 36 36 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    4 10 
 หมายเหตุ จ านวนรับแบบ 1.1 และ 2.1 จ านวนปีละ 6 คน และจ านวนรับแบบ 1.2 และ 2.2 จ านวนปีละ 4 คน 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 600,000 1,200,000 1,800,000 2,160,000 2,160,000 
งบประมาณแผ่นดิน …………. …………. …………. …………. …………. 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 2,160,000 2,160,000 
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 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

งบใช้สอย ตอบแทนและวัสดุ 420,000 840,000 1,080,000 1,188,000 1,188,000 
งบครุภัณฑ ์ …………. …………. …………. …………. …………. 
งบด าเนินการ (พัฒนาการเรียนการสอน 
พัฒนานักศึกษา ทุนฯลฯ) 

180,000 360,000 720,000 972,000 972,000 

……………………………….. …………. …………. …………. …………. …………. 
รวมรายจ่าย 600,000 1,200,000 1,800,000 2,160,000 2,160,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการด าเนินการหลักสูตร =   240,000 บาท/หลักสูตร 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 73/2548) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
และค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเป็นไปตามระเบียบ/หรือประกาศฯที่จะปรับปรุงใหม่ 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

แบบ 1  
เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตนักวิจัย โดยมีการท าวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือพัฒนาการด้าน
วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  ผู้เรียนต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญา
บัณฑิต และ 48 หน่วยกิต  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต  และก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาโดย
ไม่นับหน่วยกิต ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  หมวดที่  3  
ข้อ  12.3 

แบบ 1.1   ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต  และเรียนวิชาสัมมนาโดยไม่นับหน่วยกิตและอาจให้เรียนวิชาอื่นที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
และโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตรแนะน าให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
แบบ 1.2   ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า   72 
หน่วยกิต  เรียนวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต รายวิชาในหมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา และ
รายวิชาในหมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อยอีก 2 รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 
และอาจให้เรียนวิชาอื่นที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร
แนะน าให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

แบบ 2  
เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตนักวิชาการชั้นสูงให้มีความรู้ในเนื้อหา องค์ความรู้ และสามารถท างาน วิจัยและพัฒนา
ในด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการ และมีการศึกษารายวิชา  
โดยผู้เรียนต้องท าดุษฎีนิพนธ์และเรียนรายวิชา  

แบบ 2.1  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต  และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  ประกอบด้วยวิชาบังคับจ านวน 9 หน่วยกิต  และ
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   ส่วนวิชาบังคับอื่นๆนั้น หากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริ หาร
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หลักสูตรเห็นว่าพื้นฐานยังไม่เพียงพอก็สามารถก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมในวิชากลุ่มต่างๆ ได้โดยไม่นับ 
หน่วยกิต 
แบบ 2.2  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต  และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับจ านวน 16 หน่วยกิต  และ
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  หากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นว่าพื้นฐานยังไม่
เพียงพอก็สามารถก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมในวิชากลุ่มต่างๆ ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต 
    แบบ 1.1   แบบ 1.2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
1) หมวดวิชาบังคับ 
  1.1 กลุ่มที่ 1 

48 72 

     1.1.1  สัมมนา  1 (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต) 
     1.1.2  สัมมนา  2 (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต) 
     1.1.3  สัมมนา  3 
  1.2 กลุ่มที่ 2 
 
  1.3 กลุ่มที่ 3 

- 
- 
 
- 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
ไม่ต่ ากว่า 1 รายวิชา  

(ไม่นับหน่วยกิต) 
ไม่ต่ ากว่า 2 รายวิชา  

(ไม่นับหน่วยกิต) 
2)  ดุษฎีนิพนธ ์ 48 72 
   
 จ านวนหน่วยกิต 
   แบบ 2.1   แบบ 2.2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 72 
1)  หมวดวิชาบังคับ   
    1.1 กลุ่มที่ 1 2 3 
    1.2 กลุ่มที่ 2 
    1.3 กลุ่มที่ 3 

7 
- 

7 
6 

2)  หมวดวิชาเลือก 3 8 
3)  ดุษฎีนิพนธ ์ 36 48 

 
3.1.3 รายวิชา 

รายวิชาต่างๆ ถูกจัดแบ่งเป็นหมวดวิชาบังคับได้ 3 กลุ่ม ส าหรับหมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 3 ถูกจัดแบ่ง
เป็น 3 ชุดวิชาตามลักษณะงานวิจัยของดุษฎีนิพนธ์ หากรายวิชาใดสอดคล้องกับดุษฎีนิพนธ์ให้นับเป็นวิชาบังคับกลุ่ม
ที่ 3 หากเกินจากนั้นให้นับเป็นวิชาเลือก ดังนั้นหากนักศึกษาเลือกเรียนข้ามกลุ่มให้นับเป็นวิชาเลือก และส าหรับวิชา
เลือกในหลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด  หรือจากรายวิชาอื่น ๆ     
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ในระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง หรือรายวิชาอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิจัยและ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 1 
  621 991   สัมมนา  1                                                       1(1-0-3) 
                Seminar  I 
  621 992   สัมมนา  2                                                       1(1-0-3) 
                Seminar  II 
  621 993  สัมมนา  3                                                        1(1-0-3) 
               Seminar  III 
หมายเหตุ  รายวิชาสัมมนา 1 และ 2  ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1 และรายวิชาสัมมนา 1, 2  และ 3 

ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.2  เป็นรายวิชาบังคับที่ประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต    ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.1 และ
แบบ 2.2 นับหน่วยกิตรวมได้ 2 และ 3 หน่วยกิต โดยประเมินผลเป็นค่าคะแนน ตามล าดับ 

3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 2 
นักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษา

หลักสูตรแบบ 2.1  และแบบ 2.2   ต้องลงทะเบียนเรียนและนับหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต จาก 5 รายวิชา
ต่อไปนี ้  
                  **617 811   การส่ือสารเชิงวิทยาศาสตรใ์นงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์   2(2-0-4) 

                 Scientific Communication in Pharmaceutical Researches 
753 702   การเขียนผลงานทางวิชาการ                           2(0-6-4) 
              Academic Writing 

                  **621 811   การประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัยทางเภสัชศาสตร ์                        2(1-2-4) 
              Application of Statistics in Pharmaceutical Research 

                   **621 812 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางเภสัชศาสตร ์                         3(2-3-6) 
              Instrumental Analysis in Pharmaceutical Sciences 

                    **621 813  การพัฒนาเภสัชภัณฑ์                           1(1-0-2) 
               Development of Pharmaceutical Products 
3.1.3.3 หมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 3 หรือหมวดวิชาเลือก  
นักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.2   ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2 รายวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับดุษฎี

นิพนธ์ โดยไม่นับหน่วยกิต  
นักศึกษาหลักสูตรแบบ 2.2 ต้องลงทะเบียน เรียน ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิตในชุดวิชาที่มีเน้ือหา

เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ โดยประเมินผลเป็นค่าคะแนน หากลงทะเบียนเรียนเกินกว่าหน่วยกิตที่ก าหนด และ/หรือข้าม
ชุดวิชาให้ถือเป็นวิชาเลือก   

หมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 3 ถูกจัดแบ่งเป็น 3 ชุดวิชาตามลักษณะงานวิจัยของดุษฎีนิพนธ์ ดังนี ้
 
ชุดที่ 1 ดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นการวิจัยเทคโนโลยีด้านการค้นหายาใหม ่
621 830    เวชเคมีขั้นสูง  3(3-0-6) 
                Advanced Medicinal Chemistry 
621 831    การสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่ใช้เป็นยา                          3(3-0-6) 
               Synthesis of Organic Medicinal Agents 
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621 832    สเปกโทรสโกปีทางเวชเคม ี 3(3-0-6) 
               Spectroscopy in Medicinal Chemistry  
621 833    เทคนิคทางเวชเคมี  3(3-0-6) 
               Techniques in Medicinal Chemistry  
621 834     การค้นพบยาจากแหล่งธรรมชาต ิ 3(2-3-6) 
                Drug Discovery from Natural Sources 
621 835     ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
                Natural Products for Health 

                  **621 839     การวิเคราะห์สารเมทริกซ์ชีวภาพและสารปริมาณน้อย                         2(1-3-4) 
                Biological Matrices and Trace Analysis 
621 840     ข้อพิจารณาเพื่อการวิจัยทางเภสัชศาสตร ์                                        3(2-3-6) 
                Consideration for Pharmaceutical Research 
 
ชุดที่ 2 ดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านเภสัชศาสตร์ 

                    **617 849   การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชสมุนไพร                                                   3(2-3-6) 
                Medicinal Plant Tissue Culture 
621 835     ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ                                                3(3-0-6) 
                Natural Products for Health 

                    621 836     เมแทบอลิซึมของยาและสารแปลกปลอม  3(3-0-6) 
                Drug and Xenobiotic Metabolism 
621 838     การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร ์ 2(1-3-4) 
                Application of Biotechnology in Pharmaceutical Sciences 

                  **621 841     เรื่องคัดสรรของพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเชิงเภสัชศาสตร ์                    1(1-0-2) 
                Selected Topics in Pharmaceutical Molecular Genetics 
*621 849    ความก้าวหน้าทางเภสัชนาโนเทคโนโลย ี               2(2-0-4) 
                Advancement in Pharmaceutical Nanotechnology 
 
ชุดที่ 3 ดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นการวิจัยพัฒนาการน าส่งยาและประเมินคุณภาพเภสัชภัณฑ ์
621 832    สเปกโทรสโกปีทางเวชเคม ี                                                           3(3-0-6) 
               Spectroscopy in Medicinal Chemistry 
621 835     ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ                                                3(3-0-6) 
                Natural Products for Health 
**621 839   การวิเคราะห์สารเมทริกซ์ชีวภาพและสารปริมาณน้อย                           2(1-3-4) 
                Biological Matrices and Trace Analysis 

                    **621 842   การพัฒนาระบบการน าส่งยา                2(2-0-4) 
                Development of Drug Delivery Systems 
 621 843     เภสัชจลนศาสตร์เพื่อการพัฒนาต ารับยา               2(2-0-4) 
                Pharmacokinetics for Product Development 

                  **621 845     การพัฒนาและคัดเลือกสารช่วยทางเภสัชกรรม             2(1-3-4) 
                Development and Selection of Pharmaceutical Excipients 
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                   **621 846     ความคงตัวของยาที่มีผลต่อการพัฒนาการตั้งต ารับยา                        2(2-0-4) 
                 Drug Stability Influencing Formulation Development 

                   **621 847  การตรวจสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห ์               2(1-3-4) 
                Analytical Method Validation 
*621 849    ความก้าวหน้าทางเภสัชนาโนเทคโนโลย ี              2(2-0-4) 
                 Advances in Pharmaceutical Nanotechnology 
 
3.1.3.4 วิชาวิทยานิพนธ์ 
621 996   ดุษฎีนิพนธ ์      72 หน่วยกิต 
                 Dissertation 
621 997   ดุษฎีนิพนธ ์      48 หน่วยกิต 
                 Dissertation 
621 998   ดุษฎีนิพนธ ์      48 หน่วยกิต 
                 Dissertation 
621 999   ดุษฎีนิพนธ ์      36 หน่วยกิต 
                 Dissertation 
 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 

รหัสวิชาของสาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  ก าหนดเป็นตัวเลข  6  ตัว  ดังนี้ 
617 xxx ตัวเลข  3  ตัวแรก  หมายถึง  สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ 
621 xxx ตัวเลข  3  ตัวแรก  หมายถึง  สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์    
753 xxx ตัวเลข  3  ตัวแรก  หมายถึง  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

ตัวเลข  3  ตัวหลัง  หมายถึง วิชาที่สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ได้ก าหนดความหมายไว้ดังนี้ 
   ตัวเลขตัวที่  4 หมายถึง  ระดับของรายวิชา 
     เลข 8, 9  หมายถึง วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาเอก 
    ตัวเลขตัวที่  5      หมายถึง  หมวดวิชาหรือกลุ่มองค์ความรู้ของรายวิชา    
     เลข 1, 2หมายถึง หมวดวิชาบังคับ 
     เลข 3, 4, หรือ 5 หมายถึง หมวดวิชาเลือก 
   ตัวเลขตัวที่  6      หมายถึง  ล าดับที่ของวิชาในแต่ละหมวด 
          รหัสวิชาสัมมนาจะเป็น        621 991 - 621 993 

รหัสวิชาดุษฎีนิพนธ์จะเป็น   621 996 - 621 999 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผนการศึกษาหลักสูตรแบบ  1 สามารถจัดได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
     แบบ 1.1   แบบ 1.2 
 621 991   สัมมนา 1 

  Seminar I 
1(1-0-3)* 1(1-0-3)* 

 XXX XXX 
 

  วิชาบังคับกลุ่มที่ 2 
 

- 1-3* 
(1 รายวิชา) 

 XXX XXX 
 

 วิชาบังคับกลุ่มที่ 3  - 1-3* 
(1 รายวิชา) 

 621 996 ดุษฎีนิพนธ ์
  Dissertation 

- 9 

 621 997   ดุษฎีนิพนธ ์
  Dissertation 

9  - 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 12-16 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
     แบบ 1.1   แบบ 1.2 
 621 992   สัมมนา 2 

  Seminar II 
1(1-0-3)* 1(1-0-3)* 

 xxx xxx   วิชาบังคับกลุ่มที่ 3 
 

- 1-3* 
(1 รายวิชา) 

 621 996   ดุษฎีนิพนธ ์ - 9  
    Dissertation   
 621 997   ดุษฎีนิพนธ ์ 9  - 
    Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 11-13 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 
  หมายเหต ุ* ไม่นับหน่วยกิต  
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
     แบบ 1.1   แบบ 1.2 
 621 993   สัมมนา 3 - 1(1-0-3)* 
    Seminar III   
 621 996   ดุษฎีนิพนธ ์ - 9  
    Dissertation   
 621 997   ดุษฎีนิพนธ ์ 9  - 
    Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 
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มคอ. 2 

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
 621 996   ดุษฎีนิพนธ ์ - 9  
    Dissertation   
 621 997   ดุษฎีนิพนธ์ 9  - 
    Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
  หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต   
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
 621 996   ดุษฎีนิพนธ ์ - 9  
    Dissertation   
 621 997   ดุษฎีนิพนธ ์ 9  - 
    Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 45 45 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
     
 621 996   ดุษฎีนิพนธ ์ - 9  
    Dissertation   
 621 997   ดุษฎีนิพนธ์ 3  - 
    Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 54 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
     
 621 996   ดุษฎีนิพนธ ์ - 9  
    Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 63 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
 621 996  ดุษฎีนิพนธ ์ - 9  
   Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 72 
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            3.1.4.2 แผนการศึกษาหลักสูตรแบบแผน 2 สามารถจัดได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
     แบบ 2.1   แบบ 2.2 
 **617 811 การส่ือสารเชิงวิทยาศาสตรใ์นงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ์ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 
  Scientific Communication in Pharmaceutical 

Researches  
  

 753 702 การเขียนผลงานทางวิชาการ 2(0-6-4) 2(0-6-4) 
  Academic Writing   
 **621 811 การประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2(1-2-4) 2(1-2-4) 
  Application of Statistics in Pharmaceutical Research   
 621 812 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเภสัชศาสตร ์ 3(2-3-4) 3(2-3-4) 
  Instrumental Analysis in Pharmaceutical Sciences   

 **621 813 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 1(1-0-2) 1(1-0-2) 

  Development of Pharmaceutical Products   
 621 xxx วิชาเลือก 3 3 
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 10 10 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
     แบบ 2.1   แบบ 2.2 
 621 991   สัมมนา 1 1(1-0-3) 1(1-0-3) 
  

Xxx xxx 
  Seminar I 
  วิชาบังคับกลุ่มที่ 3 

 
- 

 
3 

 621 xxx   วิชาเลือก - 5 
 621 999   ดุษฎีนิพนธ ์ 8 - 
    Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 19 19 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
     แบบ 2.1   แบบ 2.2 
 621 992   สัมมนา 2 

  Seminar II 
1(1-0-3) 1(1-0-3) 

 Xxx xxx   วิชาบังคับกลุ่มที่ 3 - 3 
 621 998   ดุษฎีนิพนธ ์ - 6 
    Dissertation   
 621 999   ดุษฎีนิพนธ ์ 8 - 
    Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 28 29 
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มคอ. 2 

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
     แบบ 2.1   แบบ 2.2 
 621 993   สัมมนา 3 - 1(1-0-3) 
    Seminar II   
 621 998   ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 
    Dissertation   
 621 999   ดุษฎีนิพนธ ์ 9 - 
    Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 37 39 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
     แบบ 2.1   แบบ 2.2 
 621 998   ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 
    Dissertation   
 621 999   ดุษฎีนิพนธ ์ 9 - 
     Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 46 48 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
     แบบ 2.1   แบบ 2.2 
 621 998   ดุษฎีนิพนธ ์ - 9 
    Dissertation   
 621 999   ดุษฎีนิพนธ์ 2 - 
    Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 2 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 57 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
     แบบ 2.1   แบบ 2.2 
 621 998   ดุษฎีนิพนธ์ - 9 
    Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 66 
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
     แบบ 2.1   แบบ 2.2 
 621 998   ดุษฎีนิพนธ ์ - 6 
    Dissertation   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 6 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 72 
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มคอ. 2 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 **617 811 การส่ือสารเชิงวิทยาศาสตรใ์นงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ์ 2(2-0-4) 
  Scientific Communication in Pharmaceutical Researches  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  นัยส าคัญของการส่ือสารเฉพาะด้าน  ในสังคม/แวดวงที่เกี่ยวข้องกับ 
 วิทยาศาสตร์หรือการค้นคว้า วิจัยทางเภสัชศาสตร์  การเขียนและเสนอบทความอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้ง

ด้านทางการเห็นและการพูด   การส่ือสารโดยเอกสารในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งวิทยานิพนธ์และ
งานเขียนตามก าหนดในหลักสูตร  จริยธรรมและสิทธิความคุ้มครองในผลงานนั้น  ๆ

  ค าอธิบายรายวิชา (อังกฤษ) Significance of  specific communication in specialized 
 scientific field, and/or related scientific and/or pharmaceutical societies, effective writing and 

presenting articles, visually and verbally, documentations concerning research works, as well as 
theses and other requirements, ethics and rights with respect to these communications. 

    
 **621 811 การประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัยทางเภสัชศาสตร ์ 2(1-2-4) 
  Application of Statistics in Pharmaceutical Research  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางเภสัชศาสตร์  การออกแบบ 
 การทดลอง   การวิเคราะห์ข้อมูล   และการสรุปผลจากการใช้สถิต ิ
                     Selection and application of statistic for the pharmaceutical research, experimental 

design,   data analysis   and   conclusions by mean of statistic.  
    
 **621 812 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางเภสัชศาสตร ์ 3(2-3-6) 
  Instrumental Analysis in Pharmaceutical Sciences  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
  วิธีการวิเคราะห์ยาและสารเคมี โดยใช้เคร่ืองมือ อาศัยหลักการ 
 สเปกโทรโฟโตเมทรี และ  โครมาโทกราฟี  
                     Analytical methods of drugs and chemical compounds by using spectrophotometry 

and chromatography 
    
 **621 813 การพัฒนาเภสัชภัณฑ ์ 1(1-0-2) 
  Development of Pharmaceutical Products  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
                     หลักการออกแบบรูปแบบยา  การออกแบบ และปัจจัยทีมีผลตอการออกแบบรูปแบบยา 
  Principles, design and factors of dosage form design. 
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        **617 849     การเพาะเลื้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร                                3(2-3-6) 
Medicinal Plant Tissue Culture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
หลักการและเทคนิคพื้นฐานของการท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     การ

จัดห้องฏิบัติการ  อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็น  สูตรอาหารและวิธีการเตรียมอาหารส าหรับ
การเพาะเลื้ยงเนื้อเยื่อพืช  เทคนิคการเพาะเลื้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรแบบต่างๆ  การเก็บ
รักษาเซลล์พืชรวมถึงการย้ายต้นอ่อนจากขวดเพาะเลื้ยงลงสู่ดิน การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ  
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรเพื่อให้ผลิตสารส าคัญได้มากขึ้น  อาทิเช่น  การคัดเลือก
สายพันธุ์  การหาและควบคุมสภาวะการเพาะเลื้ยงที่เหมาะสมในการผลิตสารส าคัญ  การเติม
สารตั้งต้นและสารกระตุ้น  เทคนิคการอิมโมบิไลซ์เซลล์  การถ่ายเทพันธุกรรมในพืชโดยอาศัย
เชื้ออโกรแบคทีเรีย  รวมถึงการประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมในการเพาะเลื้ยงเนื้อเยื่อพืช  เพื่อให้
ได้พืชสมุนไพรที่มีคุณลักษณะที่ดี  สามารถผลิตสารประกอบทุติยภูมิได้ในปริมาณสูง  

The course is divided into two sections:  (1)  basic technique and 
principles of plant tissue culture, including organization of tissue culture laboratory and 
equipments, composition and preparation of nutrient media, plant  tissue techniques, 
storage of plant cell culture and transfering of the plantlets from nutrient medium to 
soil,  (2)  applications of plant tissue culture technique for the secondary metabolite 
production  such as selection, controlling of culture condition, feeding of precursor, 
elicitation, immobilization, transformation by Agrobacterium including the application of 
genetic engineering for improvement of plant and high yield production of secondary 
metabolite. 

    
 621 830 เวชเคมีขั้นสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Medicinal Chemistry  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
         การประยุกต์หลักทางเคมี กายภาพและชีวภาพของสารต่อกระบวนการออกแบบและพัฒนา

ยาด้วยหลักการและเหตุผล วิธีการเดิมและวิธีการใหม่รวมทั้งกลยุทธ์การใช้นวัตกรรมการออกแบบยา 
ระเบียบวิธีการและผลกระทบของเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนายา ชีวสนเทศ โรคที่เป็นเป้าหมาย
ส าหรับงานวิจัยพัฒนายา 

           Applications of chemical, physical and biological principles to rational drug design 
and development process, traditional and modern approaches as well as innovative drug design 
strategies, methodologies and impacts from technology leading to drug design and development, 
bioinformatics, target diseases for drug development research.   
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  621 831   การสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่ใช้เป็นยา  3 (3-0-6) 
  Synthesis of Organic Medicinal Agents  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
                    ปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่เป็นยา จัดแบ่งกลุ่ม ตามหมู่ฟังก์ชัน กลไกของปฏิกิริยา

เคมีของสารประกอบคาร์บอน และสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก 
                     Reaction of synthesis of organic medicinal compounds classified by their functional 

groups.  Mechanisms of the reactions of carbon and heterocyclic compounds 
 

  621 832   สเปกโทรสโกปีทางเวชเคม ี 3 (3-0-6) 
  Spectroscopy in Medicinal Chemistry  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
                    ทฤษฎีและหลักการก าหนดหาสูตรโครงสร้าง โครงรูป และโครงแบบ โดยใช้ อินฟราเรด 

แมสสเปกโทรมิเตอร์ และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ โดยเน้นถึงวิธีสเปกโทรสโกปีที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
โครงสร้างและในการวิเคราะห์โมเลกุลของสารชีวภาพ 

                   Theories and principles used to determine structure, conformation and configuration 
using infrared, mass spectrometer, nuclear magnetic resonance with an emphasis on 
spectroscopic methods used in solving structural problems and in analyzing biological molecules. 
 

 621 833 เทคนิคทางเวชเคม ี 3(3-0-6) 
  Techniques in Medicinal Chemistry  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
        วิธีจัดหมู่เคมี ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีกับการออกฤทธิ์ การ

ใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาการออกแบบโมเลกุล แบบจ าลองโมเลกุล และการเลียนแบบการท าปฏิกิริยา
ระหว่างโมเลกุลยากับเป้าหมายในร่างกาย  

         Combinatorial chemistry, quantitative structure-activity relationship, computer used 
in molecular design studies, molecular modeling and simulation of the interaction between drug 
molecule and biological target. 

 
  621 834 การค้นพบยาจากแหล่งธรรมชาต ิ    3(2-3-6) 
  Drug Discovery from Natural Sources  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
             ประวัติการค้นพบยาที่ได้จากแหล่งธรรมชาติ การแยกสกัดสารบรสุิทธิ์ ทดสอบหาหมู่

ฟังก์ชันของสารออกฤทธิ์ การคัดกรองฤทธิ์ส าหรับสารประกอบชีวภาพที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่จ าเพาะ
เจาะจง   

             History of drug discovery from natural sources.  Isolation, purification, screening 
tests of function groups and some specific pharmacological activities for the bioactive compounds. 
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  621 835 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
  Natural Products for Health  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
         ความหมายและความส าคัญของสุขภาพ แนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ ธรรมชาติบ าบัด 

อาหารและสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ แหล่งและคุณค่าของอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชและส่วน
ต่าง ๆ ของพืช ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสัตว์และแร่ธาตุ นโยบายด้านสุขภาพแห่งชาติ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อสุขภาพ 

        Definition and significance of health, concepts for heath promotion, natural therapy, 
food and health, neutraceutics, sources and values of food, health products from plants and their 
parts, health products from animals and minerals, national health policy, regulations and laws 
related to health food. 

    
  621 836 เมแทบอลิซึมของยาและสารแปลกปลอม 3(3-0-6) 
  Drug and Xenobiotic Metabolism  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
             กลไกการแปลงรูปทางชีวภาพของยาและสารแปลกปลอมโดยการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ 

ในปฏิกิริยาการแปลงรูปทางชีวภาพเฟสที่ 0, 1, 2 และ 3 ปัจจัยระดับโมเลกุลและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับ
กลไกพื้นฐานของการยับยั้ง/การเหนี่ยวน าเอนไซม์ อันตรกิริยาของยาและ /หรือสารแปลกปลอม ภาวะพหุ
สัณฐานทางพันธุกรรมและเภสัชพันธุศาสตร์ 

                    Mechanism of biotransformation of drug and xenobiotics catalyzed by enzymatic 
reactions, including phase 0, I, II, and III. Molecular and biochemical factors affecting basic 
mechanisms of enzyme inhibition/induction. Drug-drug or drug-xenobiotic interaction. Genetic 
polymorphism and pharmacogenetics. 

    
  621 838 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร ์ 2(1-3-4) 
  Application of Biotechnology in Pharmaceutical Sciences  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
                    หลักการเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมและเทคนิคขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับอณูชีววิทยาและ

เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ยีนบ าบัด ชีวสารสนเทศขั้นสูงทางเภสัชศาสตร ์
                    Principle of pharmaceutical biotechnology and advanced molecular and 

biotechnological-related techniques. Biotechnological derived pharmaceutical products. Gene 
therapy. Advanced bioinformatics in pharmaceutical sciences 

    
  **621 839 การวิเคราะห์สารเมทริกซ์ชีวภาพและสารปริมาณน้อย 2(1-3-4) 
  Biological Matrices and Trace Analysis  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
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                    วิธีการสกัด การวิเคราะห์สารในเมทริกซ์ชีวภาพ และการวิเคราะห์หาสารปริมาณน้อย โดย
ใช้การสกัดด้วยวัฏภาคแข็ง การท าอนุพันธ์ก่อนและหลังคอลัมน์ร่วมกับการใช้โครมาโทกราฟีเหลว
สมรรถนะสูงตรวจวัดด้วยไฟฟ้าเคมี โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูงตรวจวัดด้วยสเปกโทรฟลูออโรมิเตอร์           
โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูงตรวจวัดอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล โครมาโทกราฟีเหลว-แมสสเปกโทโฟโต
เมทรี  และ  แก๊ซโครมาโทกราฟ-ีแมสสเปกโตรโฟโตเมทร ี

                    Extraction and analytical methods of compounds in biological matrices and trace 
analysis techniques  using solid phase extraction, pre- and post-column derivatization in 
cooperation with high performance liquid chromatography-electrochemical detector, high 
performance liquid chromatography-spectrofluorometer, high performance liquid chromatography -
ultraviolet-visible detector, liquid chromatography-mass spectrophotometry and gas 
chromatography-mass spectrophotometry. 

    
  621 840 ข้อพิจารณาเพื่อการวิจัยทางเภสัชศาสตร ์ 3(2-3-6) 
  Consideration for Pharmaceutical Research    
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
                    ขั้นตอนการค้นพบยา การศึกษาพิษเฉียบพลันและเรื้อรังในสัตว์ทดลอง เภสัชจลนศาสตร์

ของยาในสัตว์และในคน การวิจัยและพัฒนาทางเภสัชจลนพลศาสตร์  ระยะของการทดลองทางคลินิก   
จริยธรรม และ ข้อปฏิบัติที่ดีทาลคลินิก 

                     Steps of drug discovery, acute and chronic toxicity studies in animals, 
pharmacokinetics of drug in animal and human, research and development in pharmacodynamics, 
phases in clinical trials and ethics and good clinical practice. 

    
  **621 841 เรื่องคัดสรรของพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเชิงเภสัชศาสตร ์ 1(1-0-2) 
  Selected Topics in Pharmaceutical Molecular Genetics    
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
                    หัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอณูพันธุศาสตร ์โดยมุ่งเน้นเภสัชภัณฑ์ที่ได้จาก

เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงทิศทาง ข้อค านึง และจริยธรรมทางด้านเภสัชกรรม 
                   Current selected topic in molecular genetics focusing on biotechnological derived 

pharmaceutical products. Direction, consideration, and ethical concerns on genetically modified 
pharmaceutical products. 

    
  **621 842   การพัฒนาระบบการน าส่งยา 2(2-0-4) 
  Development of Drug Delivery Systems   
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
                    หลักการและกลยุทธ์ทางเภสัชเคมีเชิงฟิสิกส์ในการพัฒนาระบบน าส่งยา ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการออกแบบระบบน าส่งยา กลไลการน าส่งยาสู่เป้าหมายและการใช้กลไลเหล่านั้นในการพัฒนาระบบ
น าส่งยาและสารโมเลกุลใหญ่ 
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                    Principle and strategy of physicochemical pharmacy in drug delivery system 
development. Factors influencing drug delivery system design. Mechanisms of drug targeting and 
utilization of these mechanisms in the development of delivery systems for drugs and 
macromolecules. 

                    
  621 843 เภสัชจลนศาสตร์เพื่อการพัฒนาต ารับยา 2(2-0-4) 
  Pharmacokinetics for Product Development  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
                   การพัฒนาและคัดเลือกเภสัชภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยอาศัยการท านายและจ าลองความสัมพันธ์

ระหว่างคุณสมบัติและพฤติกรรมของต ารับยาในหลอดทดลองกับผลการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ในสัตว์หรือ
คน  

         Development and screening of optimal pharmaceutical products through prediction 
and simulation of in vitro/in vivo correlation between laboratory findings and pharmacokinetic study 
in animals or humans 

    
 ** 621 845   การพัฒนาและคัดเลือกสารช่วยทางเภสัชกรรม 2(1-3-4)  
  Development and Selection of Pharmaceutical Excipients  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
                    หลักการเลือกสารช่วยทางเภสัชกรรม  การศึกษาก่อนตั้งต ารับยาโดยใช้ลักษณะทาง

กายภาพและเคมีที่เกี่ยวข้องกับสารช่วยทางเภสัชกรรม  การพัฒนาสารช่วยทางเภสัชกรรม   
                    Principles of the pharmaceutical excipient selection.  Preformulation study using the 

relevant physicochemical characteristics of pharmaceutical excipients.  Development of 
pharmaceutical excipients.   

    
 **621 846 ความคงตัวของยาที่มีผลต่อการพัฒนาการตั้งต ารับยา 2(2-0-4)  
  Drug Stability Influencing Formulation Development  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
              หลักการความคงตัวของยา ความเข้ากันได้ของยาและสารช่วยทางเภสัชกรรม การประเมิน

ผลิตภัณฑ์ยา วิธีการและเทคนิคที่เพิ่มความคงตัวของยา การคาดการณ์อายุของยาโดยใช้โปรแกรมจ าลอง
ทางคอมพิวเตอร์  การออกแบบการศึกษาความคงตัวของยาในรูปแบบต่างๆ   

        Principle of drug stability, compatibility of drug and pharmaceutical excipients.  
Evaluation of drug products, methods of stability testing and techniques to improve drug stability, 
prediction of expiry date of drug using computerize simulation program, study design of stability of 
pharmaceutical dosage forms. 
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 **621 847 การตรวจสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห ์ 2(1-3-4) 
  Analytical Method Validation  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
                    ข้อบังคับ การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์  การควบคุมคุณภาพของเภสัช

ภัณฑ์ การดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของเคร่ืองมือ และหลักปฏิบัติการที่ดใีนห้องปฏิบัติการ 
        Regulations, analytical method validation, quality control for pharmaceutical 

products, instrumental calibration and good laboratory practice. 

    
  *621 849 ความก้าวหน้าทางเภสัชนาโนเทคโนโลยี  2(2-0-4) 
  Advancement in Pharmaceutical Nanotechnology  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
                    นาโนเทคโนโลยี เภสัชนาโนเทคโนโลยี ชีวนาโนเทคโนโลยี การติดตามความก้าวหน้าใน

การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในการน าส่งยาหรือเคร่ืองส าอางหรือสารอาหาร ในสารตรวจวินิจฉัยโรค ใน
การบ าบัดรักษา ในงานอนามัยส่ิงแวดล้อม และความเป็นพิษของวัสดุนาโน   

                      Nanotechnology, pharmaceutical nanotechnology, bionanotechnology. Current 
advances in applications of nanotechnology in delivery of drugs, cosmetics and nutrients, in 
diagnostic agents, therapeutics and environmental hygiene.  Toxicology of nanomaterials. 

   
621 991 

 
สัมมนา  1 

 
1 (1-0-3) 

  Seminar  I  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
        การส ารวจ การทบทวน  การอภิปราย และการน าเสนอ ในประเด็นใหม่ที่สนใจในทางวิจัย

และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 
                    Survey, review, a discussion and presentation of recent interesting research aspect 

in research and development in pharmaceuticals. 
 

  621 992   สัมมนา  2  1 (1-0-3) 
  Seminar  II  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  621 991  
        การส ารวจ การทบทวน การอภิปราย และการน าเสนอ ในหัวข้อที่น่าสนใจที่อาจเกี่ยวข้องกับ

ดุษฎีนิพนธ์ 
                   Survey, review, discussion and presentation of recent interesting research aspect 

possibly related to doctoral dissertation 
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  621 993  สัมมนา 3   1 (1-0-3) 
  Seminar  3  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  621 992  
        การส ารวจ การทบทวน การอภิปราย และการน าเสนอ  ผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ 
        Survey, review, discussion and presentation of research aspect related to doctoral 

dissertation. 
 

    
  621 996 ดุษฎีนิพนธ ์ 72  หน่วยกิต 
  Dissertation  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่ม ี  
        การวิจัยคุณภาพสูงที่แสดงออกถึงนวัตกรรมของแนวคิด หรือองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยี ที่

ประยุกต์ใช้ทางเภสัชภัณฑ์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การก าหนด การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และน าเสนอในรูปของดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่า มีการตีพิมพ์ผลงานจาก
ดุษฎีนิพนธ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1 เรื่อง 

       Research of high quality illustrating the innovation of concept or knowledge or 
technology applicable to the pharmaceuticals or related areas. Identification, solving the problem 
scientifically, and presenting in a dissertation form, a poster presentation or an oral presentation.  
A publication of the dissertation nationally or internationally. 

 
    
  621 997 ดุษฎีนิพนธ ์ 48  หน่วยกิต 
  Dissertation  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
        การวิจัยคุณภาพสูงที่แสดงออกถึงนวัตกรรมของแนวคิด  หรือองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยี ที่

ประยุกต์ใช้ทางเภสัชภัณฑ์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การก าหนด การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และน าเสนอในรูปของดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่า มีการตีพิมพ์ผลงานจาก
ดุษฎีนิพนธ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1 เรื่อง 

        Research of high quality illustrating the innovation of concept or knowledge or 
technology applicable to the pharmaceuticals or related areas. Identification, solving the problem 
scientifically, and presenting in a dissertation form, a poster presentation or an oral presentation.  
A publication of the dissertation nationally or internationally. 
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  621 998 ดุษฎีนิพนธ ์ 48  หน่วยกิต 
  Dissertation  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
        การวิจัยคุณภาพสูงที่แสดงออกถึงนวัตกรรมของแนวคิด หรือองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยี ที่

ประยุกต์ใช้ทางเภสัชภัณฑ์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การก าหนด การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และน าเสนอในรูปของดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่า มีการตีพิมพ์ผลงานจาก
ดุษฎีนิพนธ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1 เรื่อง 

         Research of high quality illustrating the innovation of concept or knowledge or 
technology applicable to the pharmaceuticals or related areas. Identification, solving the problem 
scientifically, and presenting in a dissertation form, a poster presentation or an oral presentation.  
A publication of the dissertation nationally or internationally. 

    
  621 999 ดุษฎีนิพนธ ์ 36  หน่วยกิต 
  Dissertation  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
        การวิจัยคุณภาพสูงที่แสดงออกถึงนวัตกรรมของแนวคิด หรือองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยี ที่

ประยุกต์ใช้ทางเภสัชภัณฑ์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การก าหนด การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และน าเสนอในรูปของดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่า มีการตีพิมพ์ผลงานจาก
ดุษฎีนิพนธ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 1 เรื่อง 

        Research of high quality illustrating the innovation of concept or knowledge or 
technology applicable to the pharmaceuticals or related areas. Identification, solving the problem 
scientifically, and presenting in a dissertation form, a poster presentation or an oral presentation.  
A publication of the dissertation nationally or internationally. 

    
  753 702 การเขียนผลงานทางวิชาการ 2(0-6-4) 
  Academic Writing   
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
                    การเขียนโครงงานวิจัย  การเขียนรายงาน  การเขียนบทคัดย่อ  และการเขียนผลงานทาง

วิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 
                    English writing on research project, report, abstract and academic article 

3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางสาวจินดา  หวังบุญสกุล 3-1018-006x-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Pharmaceutical 
Sciences) 

2 นายธเนศ  พงศ์จรรยากุล 3-3499-0060x-xx-x รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(เภสัชการ) 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

3 นางสาววราภรณ์  ภูตะลุน 3-4099-0114x-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Pharmaceutical 
Sciences) 

4 นางสาวอรวรรณ  มนทกานติรัตน ์ 3-4199-0069x-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutical 
Chemistry and Natural 
Product) 

5 นางสาวดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล 3-3205-0122x-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutical 
technology) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในภาคผนวก 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า  
ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางสาวกนกวรรณ จารุก าจร 3-40980001x-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences) 

2 นางกรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา 3-10100059x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Toxicology) 
3 นางจอมใจ  พีรพัฒนา 3-40970008x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Pharmaceutical 

Sciences) 
4 นางสาวจินดา  หวังบุญสกุล 3x10180006x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Pharmaceutical 

Sciences) 
5 นางสาว เจนจิรา เรืองชยจตุพร 3-10140070x-xx-x รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เภสัชการ) 
6 นางสาวฉันทนา    อารมย์ดี 3-10180035x-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutical 

Sciences) 
7 นายชยันต์  พิเชียรสุนทร 3-57050121x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Natural Product 

Chemistry and 
Pharmacognosy) 

8 นายเดชพล  ปรีชากุล 3-4099-0014x-xx-x รองศาสตราจารย์  Ph.D. (Pharmaceutics)  
9 นายตรีเพชร กาญจนภูม ิ 3-94990000x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Pharmaceutical 

Sciences) 
10 นายธเนศ  พงศ์จรรยากุล 3-3499-0060x-xx-x รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เภสัชการ) 
11 นายธีระ  ฤทธิรอด 3-4099-0065x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D Pharmaceutical 

Sciences 
12  นางนุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 3-44990019x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Clinical Pharmacy) 
13 นางสาวนาถธิดา  วีระปรียากูร 3-40990037x-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutical 

Sciences) 
14 นางบังอร  ศรีพานิชกุลชัย 3-4099-0053x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Cell Biology) 
15 นายวงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล 3-1014-0121x-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Clinical  

Pharmacology) 
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16 นางสาววราภรณ์  ภูตะลุน 3-40990114x-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences) 

17 นางสาววัชรี  คุณกิตติ 3-5099-0115x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Pharmaceutical 
Microbiology) 

18 นายวิรัช เรืองศรีตระกูล 3-40990084x-xx-x รองศาสตราจารย ์ วท.ด. (เคม)ี     
19 นางสกุลรัตน์  อุษณาวรงค์ 3-40990014x-xx-x รองศาสตราจารย์ วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)์ 
20 นางสุภาวดี  ดาวด ี 3-41990061x-xx-x รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิจัยและ 

พัฒนาเภสัชภัณฑ์) 
21 นายสุมนต์  สกลไชย 3-40990052x-xx-x รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Medicinal Chemistry) 
22 นางอรุณศรี  ปรีเปรม 3-10090472x-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Biopharmaceutics) 
23 นายปราโมทย์  มหคุณากร 3-40990049x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Pharmaceutical 

Sciences) 
24 นางสาวผดุงขวัญ  จิตโรภาส 3-1104-0148x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เภสัชการ) 
25 นางสาวมานิตา หาญพานิชเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutics) 
26 นางสาววริมา  วงศ์พาณิชย ์ 3-1017-0058x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Pharmacognosy) 
27 นางสาววีรวรรณ  อุชายภิชาติ 3-30990137x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Clinical Pharmacology) 
28 นายประธาน  ฦๅชา 3-43990001x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Pharmaceutical 

Sciences) 
29 นายทวีศักดิ์  ธิติเมธาโรจน์ 5-34990001x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด (ชีววิทยา) 
30 นางสาวศรีสมพร  ปรีเปรม 3-3499-0046x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutical 

Sciences) 
31 นางสุธาสินี  ทัพพสารพงศ ์ 3-54990019x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Pharmaceutical 

Chemistry) 
32 นางสาวสุพัตรา  ปรศุพัฒนา 5-4099-9903x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Pharmacology and 

Toxicology) 
33 นายอารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ 3-40990115x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutics) 
34 นางสาวจันทนา  บุญยะรัตน์ 3-65990074x-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutical  

Chemistry and 
Phytochemistry) 

35 นางสาวดวงกมล  เลียวกิตติกุล 3-7360050x-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutics) 
36 นายธนิสร์  ปทุมานนท์ 3-10060164x-xx-x อาจารย ์ ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) 
37 นายนรินทร์  จันทร์ศรี 3-45990017x-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutical 

Sciences) 
38 นางนาฎศจี  นวลแก้ว 3-1006-0294x-xx-x อาจารย ์ ปร.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ) 
39 นางสาวปิยะดา  ส่งเสริมสกุล 3-45990012x-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Chemistry) 
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40 นางสาวเพลินทิพย์  ภูทองกิ่ง 3-46070057x-xx-x อาจารย ์ Ph.D. Pharmaceutical 
Chemistry and Natural 
Product) 

41 นางเยาวเรศ  ชูลิขิต 3-40970025x-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences) 

42 นางรติยา  คูเขตพิทักษ์วงศ์ 3-4499-0001x-xx-x อาจารย์ ปร.ด. (วิจัยและพัฒนา 
เภสัชภัณฑ์) 

43 นางสาวนภภัค  ใจภักดี 3-5099-0076x-xx-x อาจารย ์ ปร.ด. (เภสัชการ) 
44 นางสาวอรวรรณ  มนทกานติรัตน์ 3-41990069x-xx-x อาจารย์ Ph.D. Pharmaceutical 

Chemistry and Natural 
Product) 

45 นายเอกพล  ลิ้มพงษา 3-1999-0028x-xx-x อาจารย ์ ภ.ด. (เภสัชกรรม) 
46 นางสาวแคทรียา  สุทธานุช 3-4005-0058x-xx-x อาจารย์ ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาเภสัช

ภัณฑ์) 
47 นางสาวดวงกมล  ศักดิ์เลิศสกุล 3-32050122x-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutical 

technology) 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 

ที่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒ ิ หน่วยงานที่สังกัด 
1 นายณรงค์  สาริสุต ศาสตราจารย ์ Ph.D. (Pharmaceutics) คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายพจน์  กุลวานิช   รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Industrial 

Pharmacy) 
คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 นายสุนิพนธ์ ภุมมางกูร รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Medicinal 
Chemistry and Natural 
Product) 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวิลัยลักษณ์ 

4 นายสมพงษ์  พานิชผล ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย 
และพัฒนาด้านการ
ผลิต 

Ph.D.(Pharmaceutical 
and Pharmaco 
kinetics) 

บริษัท ไบโอแลป จ ากัด 

5 นางวีณา  จิรัจฉริยากูล   รองศาสตราจารย์ Ph.D. คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 พอ.หญิง จริยานาฎ   เกวี 
 

หัวหน้าหน่วยระบาด
วิทยา 

Ph.D. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร 

7 นางวราภรณ์  ตัณฑนุช 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายสถานีวิจัย 

Ph.D. สถาบันวิจัยแสงซินโครต
รอน (องค์การมหาชน) 

8 นายพรศักด์ิ  ศรีอมรศักดิ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Pharmaceutics) คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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9 นางสาวนันทวัน  บุณยะ
ประภัศร 

ศาสตราจารย์ Ph.D. คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 พตท. สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ พันต ารวจโท 
รองศาสตราจารย ์

Ph.D. (Toxicology) คณะเภสัชศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 นายสาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 
 

รองศาสตราจารย ์
 

Ph.D. (Physical 
Pharmacy) 

คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 นายศรีสกุล สังข์ทองจีน 
 

รองศาสตราจารย ์
 

ปร.ด. (เภสัชการ) 
 

คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัย นเรศวร 

13  นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อ านวยการศูนย์
วิทยาการแพทยท์ี่ 7 
อุบลราชธานี และ
ผู้ช่วยอธิบดีกรม 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ภบ, วุฒิบัตร คุ้มครอง
ผู้บริโภค (วภ)  

กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 

14 Mr. Michael Jay Professor Ph.D.(Pharmaceutical 
Sciences) 

Department of 
Pharmaceutical 
Sciences, University of 
Kentucky ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

15 Mr. Adolf Nahrstedt   Professor Ph.D. 
(Pharmacognosy) 

Senior editor Planta 
Medica, University of 
Muenster ประเทศ
เยอรมนี   

16 Mr. Thomas Rades Professor Ph.D. School of Pharmacy, 
University of Otago 
ประเทศนิวซีแลนด์ 

17 Mr. Walter Jaeger Professor Ph.D. Faculty of 
Pharmaceutical 
Sciences University of 
Vienna ประเทศ
ออสเตรีย 

18 Mr. Jarkko Rautio   Professor Ph.D. Faculty of 
Pharmaceutical 
Sciences, Kuopio 
University ประเทศ
ฟินแลนด์ 
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19 Mr. Kaoru Umehara Assistant Professor Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences) 

School of 
Pharmaceutical 
Sciences, University of 
Shizuoka, Shizuoka 
ประเทศญี่ปุ่น 

20 Mr. Anake Kijjo 
 

Professor Ph.D.(Natural product 
Chemistry) 

Institute of Abel 
Salazar (ICBAS), 
University of Porto 
ประเทศโปรตุเกส 

21 MRS. Madalena Pinto Full Professor and 
Chair of Medicianal 
Chemistry 
Coordinator of 
Research Center in 
Medicinal 
Chemistry 
(CEQUIMED-UP) 

Ph.D. Faculty of Pharmacy 
University of Porto,
ประเทศโปรตุเกส 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้าม)ี 
“_” 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ วิทยาการค้นพบยา
ใหม่ วิทยาการการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คุณภาพและมาตรฐานของยาและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง วิทยาการน าส่งยา และการจัดการองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพเภสัชกรรม โดยให้มีการเสนอเค้าโครงการวิจัย   
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล     การเรียบเรียง
ผลการวิจัย     และการเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาต ิ

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนาเภสัชภัณฑ ์
5.2.2 มีทักษะการท างานด้านการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเภสัชภัณฑ ์
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ และคุณธรรมของนักวิชาการและ/หรือนักวิจัย 

5.3 ช่วงเวลา 
ระยะเวลาการศึกษา ส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญา

มหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

48   หน่วยกิตส าหรับ  แบบ 1.1 
72   หน่วยกิตส าหรับ  แบบ 1.2          
48   หน่วยกิตส าหรับ  แบบ 2.1 
72   หน่วยกิตส าหรับ  แบบ 2.2 
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5.5 การเตรียมการ 
1. สอบวัดคุณสมบัต ิ
2. มีการให้ข้อมูลกรอบของดุษฎีนิพนธ์ของสาขาวิชา  และให้นักศึกษาเสนอหัวข้อที่สนใจ  โดยมีการให้

ค าปรึกษา  แนะน า  และชี้ประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจของสังคม  ผู้ประกอบการ  และภาครัฐ  จากน้ัน
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาท างานร่วมกันในการศึกษาวิจัย  และก าหนดให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกสัปดาห์  เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามข้อก าหนดเป็นระยะ  ๆเพื่อให้การท าดุษฎีนิพนธ์ท าได้
เสร็จตามระยะเวลา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
กระบวนการประเมินผลงานการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา มีการสอบหรือประเมินเค้าโครงการวิจัย    การ

ประเมินความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา   การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ตามข้อก าหนดการประเมินผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยด้านการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ขั้น
สูง สามารถท างานวิจัย และสร้างสรรค์นวตกรรมด้าน
เภสัชภัณฑ ์

ฝึกฝนให้เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยด้านการพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์ และการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยเชิงทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงความรู้ อภิปราย การ
น าเสนอ และเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ จดอนุสิทธิบัตร หรือจดสิทธิบัตร ในวิชาดุษฎี
นิพนธ์และสัมนาทางเภสัชภัณฑ์ ภายใต้การดูแลและ
ชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา การฟังบรรยายจากคณาจารย์ 
อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางเภสัช
ภัณฑ์ในโอกาสต่างๆเช่นวิทยากรจากในประเทศ และ
ต่างประเทศ ตลอดจนการศึกษาจากประสบการณ์จริง มี
สามารถออกแบบการทดลองหรือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
วิทยาการใหม่ๆได้ด้วยตนเอง 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมีส่วน

ริเร่ิมให้มีการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

(2)  มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต 
มข. ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาต ิ

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 
(3) การสอนในรายวิชาสัมนา วิชาวิจัย และดุษฎีนิพนธ ์
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 
และสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

(2) สามารถท าการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนา
ความรู้ใหม่ๆ หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ได ้

(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชา ที่เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ และการให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) การฝึกปฏิบัติ การท าวิจัย และดุษฎีนิพนธ ์
(3) การศึกษาดูงาน การปฏิบัติการวิจัย การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการในประเทศ และหรือ

ต่างประเทศ 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท ารายงาน รวมทั้งการ
น าเสนอความรู้ที่ได้ศึกษาหรือค้นคว้ามา 

(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากการวิจัย การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การสอบ
ป้องกันดุษฎีนิพนธ์ การเขียนดุษฎีนิพนธ์  การเขียนบทความวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการ 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และ

พัฒนาความรู้หรือแนวความคิดใหม่ๆโดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค ์
(2) สามารถด าเนินโครงการศึกษาที่ส าคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุป

ที่สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถด าเนินการวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผน และแก้ปัญหาโดย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(4) สามารถถ่ายทอดส่ือสารความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น

ผู้สนใจใฝ่รู ้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมนา การท ารายงาน การท าวิจัย และดุษฎีนิพนธ ์

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าวิจัย และดุษฎีนิพนธ ์
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(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑติ 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้น า รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้ง

หรือปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การท างานของกลุ่ม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพใน
การท างานระดับสูงได ้

(3) สามารถตัดสินใจและแสดงความเห็นเชิงวิชาการได้อย่างอิสระ มีความเคารพต่อความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาสัมนา ดุษฎีนิพนธ์ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานร่วมเป็นกลุ่มระหว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และนักศึกษา  
(2) การจัดให้มีรายวิชาสัมมนา การท าวิจัย และดุษฎีนิพนธ ์

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาสัมนา ดุษฎีนิพนธ์ จากการรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษา 

และความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีการส่งเสริมให้ท างาน 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมนา รายงาน การท าวิจัย และดุษฎีนิพนธ ์
(3) ประเมินการท าวิจัย โดยการรายงานความก้าวหน้า 
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยใน
การคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได ้

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
ผู้อื่นได ้

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชา การประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัยเชิงเภสัชศาสตร์ และดุษฎีนิพนธ ์
(2) การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอ หรือเผยแพร่ เช่น 

โปสเตอร์ การน าเสนอปากเปล่า ผลงานตีพิมพ์ เป็นต้น 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา การประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัยเชิงเภสัชศาสตร์ และ

ดุษฎีนิพนธ์  
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลิตผลงานการวิจัยเพื่อน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ 

บทความ ส่ือต่างๆ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
1. คุณธรรมและจริยธรรม 

1. สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมีส่วน
ริเร่ิมให้มีการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

2. มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต 
มข. ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
สังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาต ิ

2. ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ และสามารถ

น ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
2. สามารถท าการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรู้

ใหม่ๆ หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ได ้
3. มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา

ความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
4. ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้ง

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ถ้ามี) 
3.ทักษะทางปัญญา 

1. สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนา
ความรู้หรือแนวความคิดใหม่ๆโดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค ์

2. สามารถด าเนินโครงการศึกษาที่ส าคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่
สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยส าคัญ 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรร สามารถด าเนินการวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผน และแก้ปัญหาโดย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4. สามารถถ่ายทอดส่ือสารความรู้ด้านเภสัชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้สนใจใฝ่รู ้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีภาวะผู้น า รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งหรือ
ปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 

2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานระดับสูงได ้

3. สามารถตัดสินใจและแสดงความเห็นเชิงวิชาการได้อย่างอิสระ มีความเคารพต่อความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการ

คิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได ้
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้ 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  ภาคผนวก 1 
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หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2548 หมวดที่ 7 หรือ

ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเน้ือหา

ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเน่ือง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดย
เทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา 
2.4 สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.5 ผลงานทางวิชาการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพหลังจากนักศึกษาจบไปท างานแล้ว 

  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
           การวัดผลให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.  2548 
หมวดที่ 7 ทุกข้อยกเว้นข้อ 36.2   และข้อ 36.4  การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ. 2548 หมวดที่ 9  ข้อ 54.3 ทุกข้อและข้อ 55  หรือเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่    

ทั้งนี้ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ จะต้องมี
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์   ดังนี้ 

1. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี peer review และอยู่ในฐานข้อมูลสากลที่สืบค้นได้อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

และ 
2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มี peer review และอยู่ในฐานของ สกอ. 1 เรื่อง หรือ มีการ

น าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 1 เรื่อง 
หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้

อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
และมีการชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

1.3 ก าหนดให้ อาจารย์ใหม่น าเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการในการสัมมนาของอาจารย์และนักศึกษาใน
สาขาวิชา 

1.4 มีการสนับสนุนอาจารย์ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาได ้
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย ์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทาง
วิชาการ เป็นประจ าทุกป ี

(2) การจัดให้มีการส่งเสริมการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การ
สอนร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 
           2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
ต้องท าหน้าที่ดังนี ้

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชา
ที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไป ตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
1.5 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่ นักศึกษาสนใจ และก ากับ

ติดตามให้การท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย  ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่ง
ไม่เกิน 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 

1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง     

1.7 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
1.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษา

ปัจจุบัน 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
 2555 2556 2557 2558 2559 

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ        
    - ค่าตอบแทน (บาท/ปี)  
      (ระบุรายละเอียดค่าตอบแทนตามที ่
      จะจ่าย)  เช่น การสอน กรรมการ ฯลฯ  
    - ค่าใช้สอย (บาท/ปี) 
    - ค่าวัสดุ (บาท/ปี) 

 
156,000 

 
 

264,000 
180,000 

 
312,000 

 
 

528,000 
360,000 

 
468,000 

 
 

792,000 
540,000 

 
561,600 

 
 

950,400 
648,000 

 
561,600 

 
 

950,400 
648,000 

รวมทั้งส้ิน (บาท/ปี) 600,000 
 

1,200,000 
 

1,800,000 
 

2,160,000 
 

2,160,000 
 

1.  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการด าเนินการหลักสูตร =   240,000 บาท/หลักสูตร 
2.  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา =  60,000 บาท/ปี  [ค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร 
     จากค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร (ไม่รวมงบลงทุนและเงินเดือนค่าจ้าง) หารด้วยจ านวนนักศึกษา] 
หมายเหต ุ:  การคิดค่าใช้จ่ายนี้อยู่บนหลักการที่ว่าคณะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อุปกรณ์และสถานที่เพียงพอ 
                    ที่จะจัดการศึกษาหลักสูตรนี้ จึงไม่ต้องระบุงบเงินเดือน บุคลากร และงบลงทุนส่ิงก่อสร้าง   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที ่
ได้รับจัดสรรจากคณะ โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม เช่น ค่าวัสดุต าราและส่ือการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน  

   ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา  (ใช้ร่วมกับของคณะฯ)   1 ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร ์(ใช้ร่วมกับของคณะฯ)   1 ห้อง 

   ห้องประชุมสัมมนากลุ่ม (ใช้ร่วมกับของคณะฯ)                     4 ห้อง 

   ห้องพักบัณฑิตศึกษา      1 ห้อง 

2.2.2  อุปกรณ์การสอน 

   ไมโครคอมพิวเตอร ์                   ทุกห้อง 

   เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมจอรับภาพ                 ทุกห้อง 

   (ประจ าห้องเรียน) 

   LCD  projector  (ประจ าห้องเรียน)                            ทุกห้อง 
2.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์

กล้องจุลทรรศน์ชนิดตาเดียว                                                    35 เคร่ือง   
กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา                                                     40 เคร่ือง 
กล้อง 3 มิติ ขยาย 40 เท่า                                                            10 เครื่อง 
กล้องถ่ายรูปขนาด 35 มม.                                                         1 เคร่ือง 
ชุดกล้องจุลทรรศน์ส าหรับถ่ายรูป                                            1 เคร่ือง 
เคร่ืองตัดเน้ือเยื่อแบบหมุน                                                         1 เคร่ือง 
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ชุดกล่ันพร้อมเคร่ืองควบแน่นและแผ่นให้ความร้อนขนาด 200 โวลต์ 1 เคร่ือง 
ชุดกล่ันน้ ามันระเหย                                                                    2 เคร่ือง 
เคร่ืองกล่ันสารละลายชนิดแยกส่วน                                            1 เคร่ือง 
เคร่ืองมือกล่ันแล้วท าละลาย                                                          1 เคร่ือง 
เคร่ืองกล่ันระเหยสารโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง                     2 เครื่อง 
เคร่ืองบดสมุนไพรแห้ง                                                                  2 เครื่อง 
เคร่ืองช่วยระเหยอย่างต่อเนื่อง                                                     8 เครื่อง 
เคร่ืองต้มสารละลายส าหรับขวดก้นกลม                                   1 เคร่ือง 
เคร่ืองสกัดสารพร้อมอุปกรณ์                                                     5 เคร่ือง 
ถังแก้วส าหรับแยกสารโดยวิธีรงคเลขผิวบาง                              32 เครื่อง 
เคร่ืองลาก plate ส าหรับรงคเลขผิวบาง                                        2 เคร่ือง 
เคร่ืองหยดสารเพื่อแยกส่วนประกอบโดยรงคเลขผิวบาง                      1 เคร่ือง 
เคร่ืองแยกสารโครมาโทกราฟีชนิดอย่างเร็ว                                    1 เครื่อง 
เคร่ืองแยกสารปริมาณมากโดยโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง               1 เครื่อง 
เคร่ืองส่องรังสีเหนือม่วง                                                          2 เครื่อง 
ตู้มืดส าหรับดูรังสีเหนือม่วง                                                      1 เคร่ือง 
ชุดเขย่า                                                                                   1 เคร่ือง 
เคร่ืองผสมสารชนิดเวกเตอร์                                                    1 เคร่ือง 
เคร่ืองตอกยาเม็ดอัตโนมัติชนิดสากเดี่ยว                                      5 เคร่ือง 
เคร่ืองผสมแกรนูลเปียก                                                               1 เคร่ือง 
เคร่ืองรีดแกรนูล                                                                         1 เครื่อง 
เคร่ืองวิเคราะห์ผิวสัมผัส                                                               1 เครื่อง 
Thermogravimetric analyzer                                                  1 เคร่ือง 
Differential Scanning Calorimeter                                            1 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดประจุบนผิวอนุภาค                                                 1 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดขนาดบนผิวอนุภาค                                                 1 เคร่ือง 
เคร่ืองผสมเปียกแบบแนวระนาบ                                                1 เครื่อง 
เคร่ืองผสมแห้งรูปตัว V                                                               1 เคร่ือง 
เคร่ืองเคลือบฟิล์มของยาเม็ด                                                         1 เคร่ือง 
เคร่ืองท าแกรนูลเคลือบแกรนูลและยาเม็ด                                   1 เคร่ือง 
ตู้อบแห้งขนาดความจุ 100 กิโลกรัม                                              2 เคร่ือง 
เคร่ืองท าแห้งโดยวิธีการระเหิด                                                  2 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดความแข็งยาเม็ด                                                              2 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดความกร่อนยาเม็ด                                                       3 เคร่ือง 
เคร่ืองทดสอบการกระจายตัวของยาเม็ด                                      3 เคร่ือง 
เคร่ืองทดสอบหาการละลายของยาเม็ด                                          4 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดการไหลของผงยาแบบอัตโนมัติ                                    1 เคร่ือง 
เคร่ืองท าครีม                                                                             1 เคร่ือง 
เคร่ืองปั่นลดอนุภาคของยาน้ าแขวนตะกอน                                 1 เคร่ือง 
เคร่ืองผสมความเร็วสูง                                                              2 เคร่ือง 
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เคร่ืองวัดความหนืดของสาร                                                          1 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง                                                       5 เคร่ือง 
เคร่ืองตรวจความสามารถในการซึมผ่านทางผิวหนัง                            2 เคร่ือง 
หม้ออบนึ่งไอน้ า                                                                          4 เคร่ือง 
เคร่ืองกรองยาน้ าปราศจากเชื้อ                                                       2 เคร่ือง 
ตู้กรองอากาศปลอดเชื้อ                                                              4 เคร่ือง 
เคร่ืองบรรจุยาฉีดอัตโนมัติ                                                        1 เคร่ือง 
อินฟราเรด สเปกโทรโฟโตมิเตอร์                                                1 เคร่ือง 
อัลตราไวโอเลต สเปกโทรโฟโตมิเตอร์                                      9 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดการเรืองแสง                                                                  1 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดการหักเหของแสง                                                         2 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดการหมุนของระนาบแสง                                              2 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม                                          3 เครื่อง 
โครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง                                                      12 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดความเข้มโครมาโทกราฟีผิวบาง                                    1 เคร่ือง 
แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์                                     1 เคร่ือง 
แก๊สโครมาโทกราฟี                                                                      3 เครื่อง 
โครมาโทกราฟีความดันปานกลาง                                                1 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดการเคล่ือนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้าในหลอดแก้วรูเล็ก                     1 เคร่ือง 
เคร่ืองวิเคราะห์หาระดับยาในเลือด                                             2 เคร่ือง 
เคร่ืองหาความชื้น                                                                     2 เครื่อง 
อ่างอังไอน้ าชนิดเขย่า                                                                 1 เคร่ือง 
เคร่ืองวัดศักย์ไฟฟ้า                                                                   1 เคร่ือง 
เคร่ืองคาร์ล ฟิสเชอร์                                                                 1 เคร่ือง 
เคร่ืองระเหยสุญญากาศความเร็วสูง                                              1 เคร่ือง 
เคร่ืองหมุนเหวี่ยงชนิดความเร็วสูง                                              1 เคร่ือง 
เคร่ืองหมุนเหวี่ยงอุณหภูมิต่ า                                                       1 เคร่ือง 
เคร่ืองกรองน้ ามิลลิพอร์                                                            2 เครื่อง 
เคร่ืองหาจุดหลอมเหลว                                                              2 เครื่อง 
เคร่ืองย่อย                                                                                1 เคร่ือง 
เคร่ืองหาพลังงาน                                                                        1 เคร่ือง 
ชุดสกัดแยกวัฏภาคของแข็ง                                                        1 เคร่ือง 
เคร่ืองเตรียมคอลัมน์ส าหรับโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง                 1 เคร่ือง 
ตู้ทดสอบความคงตัวของยา                                                        3 เคร่ือง 
ตู้อบความร้อนสูญญากาศ                                                          1 เคร่ือง 
เตาเผา                                                                                     3 เครื่อง 
ตู้แช่แข็ง  0 C  ถึง  -80 C                                                           1 เครื่อง 
อ่างควบคุมอุณหภูมิ และขวดเขย่าแบบอัตโนมัติ                        1 เครื่อง 
เคร่ืองแยกสารด้วยไฟฟ้า                                                             1 เครื่อง 
เคร่ืองเพิ่มส าเนาสารพันธุกรรม                                                 1 เคร่ือง 
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ตู้แช่แข็งความเย็นต่ า -70 C                                                       1 เคร่ือง 
เคร่ืองหาโปรตีนและไฟเบอร์จากอาหาร                                         1 เคร่ือง 

2.2.4 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการ 
     1. หนังสือ 

   ภาษาไทย    จ านวน 1,594 รายการ 
   ภาษาต่างประเทศ    จ านวน 1,338 รายการ 
                     2.  วารสาร 
   ภาษาไทย    จ านวน 16 รายการ 
   ภาษาต่างประเทศ    จ านวน 12 รายการ 

3.  โสตทัศนวัสดุ     จ านวน 10 รายการ 
           4.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์       

4.1. ฐานข้อมูลอ้างอิง 
4.1.1  ฐานข้อมูล ซีดี -รอม ได้แก ่ 

-International pharmaceutical abstracts 
-Dissertation abstracts 
-Food science and technology abstracts 
-Life sciences 
-Science citation index 
-MEDLINE 

        4.1.2  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
- CHE PDF Dissertation Full Text  
- ISI Web of science  
- Dissertation abstracts online 
- H.W.Wilson  

   -  CSA: Biological science database online 
- SciFinder 
- Wilson OmniFile: Full text select  
- PubMed  

         4.1.3  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
- Blackwell journals online  
- Wilson OmniFile: Full text select  
- Annual reviews 
- Nature online  
- ACS Publications  
- LINK (Springer)  
- ProQuest medical library  
- Cambridge iournals online  
- H.W.Wilson [Uni-Net]  
- Science Direct [UniNet]  
-Wilson OmniFile: Full text select  
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- Journals@Ovid 
- SciFinder  

      4.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
- Knovel ออนไลน์  
- Netlibrary Ebooks  
- SpringerLink Ebooks  

      4.3 วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- วิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ/งานวิจัย /วารสาร ของม.ขอนแก่น  
   เท่านั้น 
- วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยของไทย  
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online TIAC  
- บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

5.   ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้นเอง คือการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ใน 
                    ห้องสมุดด้วยคอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมตรงกับฐานข้อมูล (Online Public Access Catalog, OPAC) 

หมายเหตุ  หอสมุดกลาง  ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยังมีบริการสืบค้นข้อมูลอื่น ๆ  ซึ่ง
จ าเป็นส าหรับการศึกษา  คือ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ผ่านเครือข่าย Internet  

2.2.5 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์
1. หนังสือ 

   ภาษาไทย  จ านวน 1,186/743 รายการ/ชื่อเรื่อง 
   ภาษาต่างประเทศ  จ านวน 1,374/883 รายการ/ชื่อเรื่อง 

2. วารสาร 
 1.  ฉบับพิมพ์ 

   ภาษาไทย  จ านวน 52 รายการ/ชื่อเรื่อง 
   ภาษาต่างประเทศ   จ านวน 43 รายการ/ชื่อเรื่อง 
   2.  อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 96 รายการ /ชื่อเรื่อง 
  3.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
   3.1  CD-ROM  จ านวน 16/16 รายการ/ชื่อเรื่อง 
   3.2  CAI   จ านวน 5/5 รายการ/ชื่อเรื่อง 

4. ฐานข้อมูล 
   4.1  ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibilographic) 
    4.1.1  ระบบเครือข่ายส่วนท้องถิ่น (LAN) 
     1. MEDLING 1966-2002 
     2.  Immunology & AIDS 1991-2001 
     3.  POPLINE 1927-2002 

4.1.2  ระบบบริการเดี่ยว (Standalone) 
     1.  JCR (Journal citation reports) 1999, 2003 
     2.  WHO Reproduction health library 1997-2000 
     3.  The family health international web stidy on CD  

      2001 
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     4.  A Sight and Life 2001 
     5.  ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. 

     2536-2540 
     6.  บรรณานุกรมรายงานผลการวิจัยและวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 

     2534-2544 
4.1.3  ระบบออนไลน์ (Online) 

     4.1.3.1   WebOPAC 
      1. หนังสือ รายงานวิจัยวิทยานิพนธ ์
      2. บทความวารสารภาษาไทย 
     4.1.3.2  Websis 
      1.  Thai & English Book 
      2.  Research (Book, Journal) & Thesis 
      3.  Thai Journal Index 
      4.  Audio-Visual & Electronic Media 
   4.2  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text) 
    4.2.1  ระบบเครือข่ายส่วนท้องถิ่น (LAN) 
     1. DIF (Drug Information Fulltext) 1994-2000 
    4.2.2  ระบบออนไลน์ (Online) 
     1.  Access Medicine 
     2.  Annual Reviews 
     3.  Books@Ovid 
     4.  Blackwell Synergy 
     5.  Cambridge Journals Online 
     6.  CHE PDF Dissertation Full  Text 
     7.  Clinical Infectious Diseases 
     8.  The Cochrane Library 
     9.  E-Thesis 
     10. Grolier Online 
     11. Journals@OVID 
     12. Kluwer Online  
     13. MD Consult 
     14. MIT Cognet 
     15. Nature Online 
     16. Net Library 
     17. ProQuest Medical Library 
     18. ScienceDirect 
     19. SciFinder 
     20. SpringerLink 
     21. Web of Science 
 

mailto:11.Journals@OVID
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2.2.6 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร ์
1. หนังสือ 

   ภาษาไทย    จ านวน 3,820 รายการ 
   ภาษาต่างประเทศ     จ านวน 2,530 รายการ 

2. วารสาร 
   ภาษาไทย    จ านวน 48 รายการ 
   ภาษาต่างประเทศ    จ านวน 21 รายการ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
มีขบวนการรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและห้องสมุดจัดซื้อจัดหาเป็นรายป ี

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
      การติดตามและประเมินผลความเพียงพอของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ต ารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีความถี่ใน
การตรวจสอบ ปีละครั้ง 

 
3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรับอาจารย์ใหม ่
 การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เก่ียวข้อง

กับการบริหารงานบุคคล 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการจัดให้มีการประชุมเป็นระยะๆตามความเหมาะสม การ
ส่ือสารทางเอกสารโทรศัพท์   e-mail ฯลฯ 

3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
 หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากคณะอื่น สถาบันการศึกษาอื่น 

หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ มาสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ กรรมการสอบ
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เฉพาะทาง
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และคุณสมบัติประจ าหลักสูตร 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ด าเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม   
เป็นระยะๆ 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อ 
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา  5  คน และอาจารย์ต้องก าหนด
ชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
                        การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษ 

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
      การศึกษาแนวโน้มตลาดงาน ความต้องการของสังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด าเนินการดังนี ้
6.1 การส ารวจแนวโน้มตลาดงาน ความต้องการของสังคมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุก

รอบ 5 ปี  
6.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา  และผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีภายหลังผู้เรียน

ส าเร็จการศึกษา 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าป ี12 ตัวชี้วัดตามที่ ส.ก.อ.
ก าหนด และเป็นไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงด าเนินการทุกส้ินปี
การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 27 
ตัวชี้วัด 

 
หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมร่วมของอาจารย์เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะจากอาจารย ์
 ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 

(2) การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียน   
แต่ละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกส้ินภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์ ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย/์พนักงาน

สายผู้สอน 
 
 

http://pe.kku.ac.th/
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ จัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก  ผู้ใช้บัณฑิต 
เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี ้
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การ
ประเมินประจ าปี 12 ตัวชี้วัดตามที่ ส.ก.อ.ก าหนด และเป็นไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงด าเนินการทุกส้ินปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑ์การ
ประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 27 ตัวชี้วัด (ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ข้อ 7) 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการ
ทุกส้ินปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปี
การศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและ อาจารย์ 
โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

http://pe.kku.ac.th/
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ภาคผนวก  
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เอกสารแนบ 1 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
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เอกสารแนบ 2 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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5.  ภาระงานสอน 
            ระดับปริญญาตร ี
 613 251  เคมีเชิงเภสัชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
 613 252  การวิเคราะห์ยา 1 
 613 351  การวิเคราะห์ยา 2 
 613 551  การแยกสกัดตัวยา 
 613 553  การประกันคุณภาพยา 
 613 554  เคมีวิเคราะห์เชิงเภสัชศาสตร์ขั้นสูง 
 613 555  เทคนิคการใช้เคร่ืองมือด้านการวิเคราะห ์
 613 571  สัมมนาว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร ์
 613 591  โครงการพิเศษทางด้านวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร ์
 

ระดับปริญญาโท    
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา  

2543- ปัจจุบัน 
2. 619 714  กฎและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ 
3. 617 842   การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 
4. 617 863   การแยกและสกัดตัวยา                                                                     
5. 622 831 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
6. 622 832 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  
                                                                    
ระดับปริญญาเอก   (หลักสูตรนี้) 
1.   621 812 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางเภสัชศาสตร ์
2. 621 996  ดุษฎีนิพนธ ์
3. 621 997  ดุษฎีนิพนธ ์
4. 621 998  ดุษฎีนิพนธ ์
5. 621 999  ดุษฎีนิพนธ ์
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2. นายธเนศ  พงศ์จรรยากุล 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย ์ระดับ 8 
 
2. ประวัติการศึกษา 
 คุณวุฒ ิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษา 
 ปร.ด. (เภสัชการ)      2543   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ภ.ม. (เภสัชการ)  2540   มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภ.บ.   2534   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานตีพิมพ์ระดับประเทศ 
1. Srisangchum J, Chaiyakum A, Pongjanyakul T, Chaidhawangul S, Noppawinyoowong C, Pratipanawat P, 

Asawaphureekorn S. Chemical stability andclinical efficacy of frozen storage ganciclovir intravitreal 
injection in AIDS patients with cytomegalovirus retinitis during induction therapy. KKU Res J 2003; 3 
(supplement): 62-75. 

2. Noppawinyoowong C, Srisangchum J, Pongjanyakul T, Chaiyakum A, Chaidhawangul S. Chemical 
stability of frozen ganciclovir intravitreal injections. Thai J Hosp Pharm 2003; 13(3): 213-218. 

3. Priprem A, Pongjanyakul T, Chitropas P. Permeation barrier from shed snake skin of king cobra. KKU 
Res J 2004; 9(2): 11-18. 

4. Pongjanyakul T, Saengkaeo S. Effect of alginate film on release characteristics of diclofenac tablets 
prepared using non-aqueous binder. IJPS 2005; 1(1): 51-60. 

 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

1. Pongjanyakul T, Prakongpan S, Priprem A.  Permeation studies comparing cobra skin with human skin 
using nicotine transdermal patches.  Drug Dev Ind Pharm 2000; 26(6): 635-642. 

2. Pongjanyakul T, Prakongpan S, Panomsuk S, Puttipipatkhachorn, Priprem A. Shed king cobra and cobra 
skins as model membranes for in-vitro nicotine permeation studies. J Pharm Pharmacol 2002; 54: 1345-
1350. 

3. Pongjanyakul T, Prakongpan S, Priprem A. Acrylic matrix type nicotine transdermal patches: in vitro 
evaluations and batch-to-batch uniformity. Drug Dev Ind Pharm 2003; 29(8): 843-853. 

4. Pongjanyakul T, Medlicott NJ, Tucker IG. Melted glyceryl palmitostearate (GPS) pellets for protein delivery. 
Int J Pharm 2004; 271: 53-62. 

5. Puttipipatkhachorn S, Pongjanyakul T, Priprem A. Molecular interaction in alginate beads reinforced with 
sodium starch glycolate or magnesiumaluminum silicate, and their physical characteristics. Int J Pharm 
2005; 293:51-62. 
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6. Pongjanyakul T, Priprem A, Puttipipatkhachorn S. Influence of magnesium aluminium silicate on 
rheological, release and permeation characteristics of diclofenac sodium aqueous gels in-vitro. J Pharm 
Pharmacol 2005; 57(4): 429-434. 

7. Pongjanyakul T, Prakongpan S, Rungsardthong U, Chancham P, Priprem A. Characteristics and in vitro 
release of dextromethorphan resinates. Powder Technol 2005; 152: 100-106. 

8. Preechagoon D, Sumyai V, Tontisirin K, Aumpon S, Pongjanyakul T. Formulation development and 
stability testing of oral morphine solution utilizing preformulation approach. J Pharm Pharmaceut Sci 2005; 
8(2): 362-369. 

9. Pongjanyakul T, Priprem A, Puttipipatkhachorn S. Investigation of novel alginate-magnesium aluminum 
silicate microcomposite films for modified-release tablets. J. Control Release 2005; 107(2): 343-356. 

10. Pongjanyakul T, Priprem A, Chitropas P, Puttipipatkhachorn S. Effect of polysulfonate resins and direct 
compression fillers on multiple-unit sustained-release dextromethorphan resinate tablets. AAPS 
PharmSciTech 2005; 6(2): E190-E197 (Article 28). 

11. Pongjanyakul T, Sungthongjeen S, Puttipipatkhachorn S. Modulation of drug release from glyceryl 
palmitostearate-alginate beads via heat treatment. Int J Pharm 2006; 319: 20-28. 

12. Pongjanyakul T, Puttipipatkhachorn S. Xanthan-alginate composite gel beads: molecular interaction and 
in vitro characterization. Int J Pharm 2007; 331: 61-71. 

13. Pongjanyakul T, Puttipipatkhachorn S. Alginate-magnesium aluminum silicate films: effect of plasticizers 
on film properties, drug permeation, and drug release from coated tablets. Int J Pharm 2007; 333: 34-44. 

14. Pongjanyakul T, Puttipipatkhachorn S. Modulating drug release and matrix erosion of alginate matrix 
capsules by microenvironmental interaction with calcium ion. Eur J Pharm Biopharm 2007; 67(1): 187-
195. 

15. Pongjanyakul T. Characterization of microcrystalline cellulose loaded diclofenac calcium alginate gel 
beads in vitro. Pharmazie 2007; 62: 493-498. 

16. Pongjanyakul T, Puttipipatkhachorn S. Alginate-magnesium aluminum silicate composite gels: 
Characterization of flow behavior, microviscosity and drug diffusivity. AAPS PharmSciTech 2007; 8(3): 
Article 72. 

17. Pongjanyakul T. Effect of sampling procedures of release testing on drug release and scale-up 
production feasibility of multiple-unit dextromethorphan resinate tablets: A technical note. AAPS 
PharmSciTech 2007; 8(3): Article 117. 

18. Pongjanyakul T, Puttipipatkhachorn S. Alginate-magnesium aluminum silicate composite films: Effect of 
film thickness on physical characteristics and permeability. Int J Pharm 2008; 346 (1-2): 1-9. 

19. Khunawattanakul W, Puttipipatkhachorn S, Rades T, Pongjanyakul T. Chitosan-magnesium aluminum 
silicate composite dispersions: Characterization of rheology, flocculate size and zeta potential. Int J Pharm 
2008; 351 (1-2): 227-235. 

20. Suksri H, Pongjanyakul T. Interaction of nicotine with magnesium aluminum silicate at different pHs: 
Characterization of flocculate size, zeta potential and nicotine adsorption behavior. Colloids Surf., B 2008; 
65(1): 54-60. 
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21. Pongjanyakul T. Alginate-magnesium aluminum silicate films: Importance of alginate block structures. Int 
J Pharm 2009; 365: 100-108. 

22. Pongjanyakul T, Khunawattanakul W, Puttipipatkhachorn S. Physicochemical characterizations and 
release studies of nicotine-magnesium aluminum silicate complexes. Appl Clay Sci 2009; 44: 242-250. 

23. Pongjanyakul T, Puttipipatkhachorn S. Polymer-magnesium aluminum silicate composite dispersions for 
improved physical stability of acetaminophen suspensions. AAPS PharmSciTech 2009; 10(2): 346-354. 

24. Chantasart D, Pongjanyakul T, Higuchi WI, Li SK. Effects of oxygen-containing terpenes as skin 
permeation enhancers on the lipoidal pathways of human epidermal membrane. J Pharm Sci 2009; 
98(10): 3617-3632. 

25. Pongjanyakul T, Suksri H. Alginate-magnesium aluminum silicate films for buccal delivery of nicotine. 
Colloids Surf. B 2009; 74: 103-113. 

26. Rojtanatanya S, Pongjanyakul T. Propranolol-magnesium aluminum silicate complex dispersions and 
particles: Characterization and factors influencing drug release. Int J Pharm 2010; 383: 106-115. 

27. Pongjanyakul T, Suksri H. Nicotine-loaded alginate-magnesium aluminum silicate (SA-MAS) films: 
Importance of SA-MAS ratio. Carbohydr Polym 2010; 80: 1018-1027. 

28. Pongjanyakul T, Rongthong T. Enhanced entrapment efficiency and modulated drug release of alginate 
beads loaded with drug-clay intercalated complexes as microreservoirs. Carbohydr Polym 2010; 81: 409-
419. 

29. Khunawattanakul W, Puttipipatkhachorn S, Rades T, Pongjanyakul T. Chitosan-magnesium aluminum 
silicate nanocomposite films: Physicochemical characterization and drug permeability. Int J Pharm 2010; 
393: 219-229. 

30. Preechagoon D, Sumyai V, Chulavatnatol S, Kulvanich P, Tessiri T, Tontisirin K, Pongjanyakul T, 
Uchaipichat V, Aumpon S, Wongvipaporn C. Formulation. Development of Morphine Sulfate Sustained-
Release Tablets and ItsBioequivalence Study in Healthy Thai Volunteers. AAPS PharmSciTech 
2010;10(3): 1449-1455. 

31. Khunawattanakul W, Puttipipatkhachorn S, Rades T, Pongjanyakul T. Novel chitosan-magnesium 
aluminum silicate nanocomposite film coatings for modified-release tablets. Int J Pharm 2011; 407 (1-2): 
132-141. 

32. Kanjanabat S, Pongjanyakul T. Preparation and characterization of nicotine-magnesium aluminum 
silicate complex-loaded sodium alginate matrix tablets for buccal delivery. AAPS PharmSciTech 2011 (In 
press). 

 
เอกสารค าสอน 

ธเนศ  พงศ์จรรยากุล  ยาน้ าแขวนตะกอน  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ธเนศ  พงศ์จรรยากุล  ระบบน าส่งยาผ่านผิวหนัง  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ธเนศ  พงศ์จรรยากุล  เรซินแลกเปล่ียนอิออนส าหรับการน าส่งยา คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ธเนศ  พงศ์จรรยากุล  การดูดซึมผ่านผิวหนัง  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 14 ป ี
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5. ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตร ี
615 253 หลักพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
615 254 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 
615 354 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 
610 312 การประกันคุณภาพของเภสัชภัณฑ ์
615 552 วิทยาการการตั้งต ารับยา 
615 571 สัมมนาทางเภสัชศาสตร ์
615 551 เภสัชกรรมขั้นสูง 
610 591 โครงการพิเศษทางด้านเภสัชศาสตร ์
 
ระดับปริญญาโท 
617 834 เทคโนโลยีเภสัชบรรจุภัณฑ ์
621 846 ความคงตัวของยาที่มีผลต่อการพัฒนาการตั้งต ารับยา 
622 832 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์
617 891 สัมมนาเภสัชภัณฑ ์
617 898 วิทยานิพนธ ์
617899 วิทยานิพนธ ์

 
ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 
621 996  ดุษฎีนิพนธ ์
621 997  ดุษฎีนิพนธ ์
621 998  ดุษฎีนิพนธ ์
621 999  ดุษฎีนิพนธ ์
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3. นางสาววราภรณ์  ภูตะลุน 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 
 
2. ประวัติการศึกษา 
  ภ.บ.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   พ.ศ. 2534  
  ภ.ม.   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2536 
  Ph.D.   Kyushu University   พ.ศ. 2544  
    
3. ผลงานทางวิชาการ 
 

หนังสือ 
วราภรณ์ ภูตะลุน. 2551. การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชสมุนไพร : แนวทางการศึกษาเพื่อผลิตสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์

ทางเภสัชวิทยา. โรงพิมพ์พิมพ์พัฒนา. ขอนแก่น 
งานวิจัย 

1. Putalun W and De-Eknamkul W. (1992) Study on pepper oil content and composition of Sri Lankan and 
Sarawak cultivars grown in Thailand. Thai J. Pharm.Sci. (10): 151-163 

2. Putalun W and De-Eknamkul W. (1993) Change in volatile oil and piperine content during the maturation of 
pepper berries. Thai J. Pharm. Sci. 17(1): 131-139 

3. Tanaka H, Putalun W, Tsuzaki C and Shoyama Y. (1997) A simple determination of steroidal alkaloid 
glycosides by thin-layer chromatography-immunoblotting using monoclonal antibody against solamargine. 
FEBS letter. 404: 279-282 

4. Putalun W, Xuan LJ, Tanaka H and Shoyama Y. (1999) Solakhasoside, a novel steroidal saponin from 
Solanum khasianum. J. Nat. Prod. 62(1): 181-183 

5. Putalun W, Tanaka H and Shoyama Y. (1999) Rapid separation of solasodine glycosides by an 
immunoaffinity column using anti-solamargine monoclonal antibody. Cytotechnology. 31: 151-156 

6. Tanaka H, Putalun W and Shoyama Y. (1999) Western blotting of steroidal alkaloid glycosides using 
monoclonal antibody against solamargine. J. Liq. Chrom & Rel. Technol. 22(10): 1503-1512 

7. Putalun W, Tanaka H, Yahara S, Lhieochaiphan S and Shoyama Y. (2000) Survey of solasodine-type 
glycoalkaloids by western blotting and ELISA using anti-solamargine monoclonal antibody. Biol. Pharm. 
Bull. 23(1): 72-75 

8. Shan SJ, Putalun W, Fukuda N, Morinaka O, Tanaka H and Shoyama Y. (2000) ELISA, western blotting, 
immunocytolocalization and immunoaffinity column for naturally occurring bioactive compounds using 
monoclonal antibodies. J. Food Drug Analysis. 8(4): 258-269 

9. Putalun W, Tanaka H and Shoyama Y. (2001) Distribution of solasodine glycosides in Solanum khasianum 
fruiting stage determined by ELISA and western blotting. Natural Medicines. 55(5): 243-246 

10. Morinago O, Putalun W, Fukuda N, Shan SJ, Kanetsuki Y, Tanaka H and Shoyama Y. (2001) 
Development of analytical system for pharmacologically active compounds using monoclonal antibodies. 
Current Topics in Analytical Chemistry. 2: 147-158 
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11. Putalun W and Kitvijarn B. (2001) Production of colchicine from root cultures of Gloriosa superba L. Thai 
J. Pharm. Sci. 25(1-2): 75-80 

12. Putalun W, Fukuda N, Tanaka H and Shoyama Y. (2002) Immunoaffinity column for isolation of bioactive 
compounds using monoclonal antibodies. J. Liq. Chrom&Rel. Technol. 25(13-15): 2387-2398 

13. Putalun W, Tanaka H, Muranaka T and Shoyama Y. (2002) Determination of aculeatisides based on 
immunoassay using a polyclonal antibody against aculeatiside A. Analyst. 127: 1328-1332 

14. Putalun W, Taura F, Qing W, Matsushita H, Tanaka H and Shoyama Y. (2003) Anti-solasodine glycoside 
single-chain Fv antibody stimulates biosynthesis of solasodine glycoside in plants. Plant Cell Rep. 22(5): 
344-349.   

15. Putalun W, Morinaga O, Tanaka H and Shoyama Y. (2004) Development of a one-step 
immunochromatographic strip test for the detection of sennoside A and B. Phytochem Analysis. 15(2): 
112-116 

16. Putalun W, Fukuda N, Tanaka H and Shoyama Y. (2004) A one-step immunochromatographic assay for 
detecting ginsenosides Rb1 and Rg1. Anal Bioanal Chem. 378: 1338-1341  

17. Putalun W, Prasarnsiwamai P, Tanaka H and Shoyama Y. (2004) Solasodine glycoside production by 
hairy root cultures of Physalis minima Linn. Biotech Lett. 26(7): 545-548  

18. Putalun W, Tanaka H and Shoyama Y. (2005) Quick detection of glycyrrhizin by an 
immunochromatographic assay. Phytochem Analysis 16:370-374  

19. Putalun W, Pimmeuangkao S, De-Eknamkul W, Tanaka H and Shoyama Y. (2006) Sennosides A and B 
Production by hairy roots of Senna alata (L.) Roxb. Zeitschrift fur Naturforschung Section C-A Journal of 
Biosciences. 61(5-6): 367-372  

20. Phrompittayarat W, Putalun W, Tanaka H, Wittaya-Areekul S, Jetiyanon K and Ingkaninan K. (2007) An 
enzyme-linked immunosorbant assay using polyclonal antibodies against bacopaside I. Analytica Chimica 
Acta. 584 (1):1-6. 

21. Putalun W, Luealon W, De-Eknamkul W, Tanaka H and Shoyama Y. (2007) Improvement of artemisinin 
production by chitosan in hairy root cultures of Artemisia annua L.  Biotechnol Lett. 29(7):1143-1146. 

22. Phrompittayarat W, Putalun W, Tanaka H, Jetiyanon K, Wittaya-areekul S and Ingkaninan K.  (2007) 
Comparison of various extraction methods of Bacopa monnieri Naresuan University Journal. 15(1): 29-34. 

23. Phrompittayarat W, Putalun W, Tanaka H, Jetiyanon K, Wittaya-areekul S and Ingkaninan K.  (2007) 
Determination of pseudojujubogenin glycosides from Brahmi based on immunoassay using a monoclonal 
antibody against bacopaside I. Phytochem Anal. 18(5):411-418. 

24. Tanaka H, Putalun W, De-Eknamkul W, Matangkasombut O and Shoyama Y. (2007) Preparation of a 
novel monoclonal antibody against the antimalarial drugs, artemisinin and artesunate. Planta Med. 73 
(10):1127-1132. 

25. Kamonwannasit S, Putalun W, Phrompittayarat W, Ingkaninan K and Tanaka H. (2007) Production 
of pseudojujubogenin from callus cultures of Bacopa monnieri (L.) Wettst.  Isan Journal of 
Pharmaceutical Sciences 3(1): 53-59. 

26. Phrompittayarat W, Wittaya-areekul S, Jetiyanon K, Putalun W, Tanaka H and Ingkaninan K. (2007) 
Determination of saponin glycosides in Bacopa monnieri by reversed phase high performance liquid 
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27. Sakamoto S, Putalun W, Tsuchihashi R, Morimoto S, Kinjo J and Tanaka H. (2008) Development of an 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using highly-specific monoclonal antibodies against 
plumbagin. Anal Chim Acta. 607(1):100-105.  

28. Lualon W, De-Eknamkul W, Tanaka H, Shoyama Y and Putalun W. (2008) Artemisinin production by 
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Stephania suberosa.  Zeitschrift fur Naturforschung Section C-A Journal of Biosciences. 64(9-10): 692-696. 



 

 

65 

 

มคอ. 2 

41. Sakamoto S, Taura F, Pongkitwitoon B, Putalun W, Tsuchihashi R, Kinjo J, Tanaka H and Morimoto S. 
(2010) Development of sensitivity-improved fluorescence-linked immunosorbent assay using a fluorescent 
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47. Udomsuk L, Jarukamjorn K, Tanaka H and Putalun W. (2011) Improved isoflavonoid production in 
Pueraria candollei hairy root cultures using elicitation. Biotech. Letter. 33(2): 369-374. 
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4. ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 18  ปี 
 

5. ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตร ี
 Pharmacognosy, Pharmaceutical Biotechnology, Medicinal Plant Tissue and Cell Culture, Drug 
Development, Source of Medicine, Natural Health Product, Pharmaceutical Biology 
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     ระดับปริญญาโท 
 Medicinal Plant Tissue and Cell Culture 
  

ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 
621 996  ดุษฎีนิพนธ ์
621 997  ดุษฎีนิพนธ ์
621 998  ดุษฎีนิพนธ ์

            621 999  ดุษฎีนิพนธ ์  
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4.  นางสาวอรวรรณ  มนทกานติรัตน์ 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ระดับ 7 

 
2. ประวัติการศึกษา  

เภสัชศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต)ิ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

     
3. ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1 Vajragupta O, Monthakantirat O, Wongkrachang Y, Watanabe H, Peungvicha P. Chroman amide 12: 
inhibition of lipid peroxidation and protection against learning and memory impairment. Life Sci 2000; 67: 
1725-1734.  

2. Vajragupta O, Monthakantirat O, Boonchoong P, Watanabe H, Peungvicha P. Neuroprotection of 
hydroxynicotinyl amide 18 against lipid peroxidation and memory impairment. Mahidol Univesity J Pharm 
Sci 2002; 29: 33-43. 

3. Monthakantirat O, De-Eknamkul W, Umehara K, Yoshinaga K, Miyase T, Warashina T, Noguchi H. 
Phenolic Constituents of the Rhizomes of the Thai Medicinal Plant Belamcanda chinensis with 
Proliferative Activity for Two Breast Cancer Cell Lines. J Nat Prod 2005; 68: 361-364.  

4. Monthakantirat O, Umehara K, Matsushita A, Terada E, De-eknamkul W, Miyase T, Warashina T and 
Noguchi H. Isoflavones with estrogenic activity from Dalbergia parviflora Roxb. Planta Medica 2007; 73, 
941. 

5. Umehara K, Nemoto K, Kimijima K, Matsushita A, Terada E, Monthakantirat O, De-Eknamkul W, Miyase 
T, Warashina T, Degawa M and Noguchi H. Estrogenic constituents of the heartwood of Dalbergia 
parviflora. Phytochemistry 2008; 69: 546-552. 

6. Umehara K, Nemoto K, Matsushita A, Terada E, Monthakantirat O, De-eknamkul W, et al. Flavonoids 
from the heartwood of Thai medicinal plant Dalbergia parviflora and their effects on estrogenic-rsponsive 
human breast cancer cells. J. Nat. Prod. 2009; 72, 2163-2168. 

7. De-Eknamkul W, Umehara K, Monthakantirat O, Toth R, Frecer V, Knapic L, Braiuca P, Noguchi H, 
Miertus S. QSAR study of natural estrogen-like isoflavonoids and diphenolics from Thai medicinal plants.  
J Mol Graph Model. 2011; Apr ;29 (6):784-94. 

8.  Kongkamnerd J, Milani A, Cattoli G, Terregino C, Capua I, Beneduce L, Gallotta A, Pengo P, Fassina G, 
Monthakantirat O, Umehara K, De-Eknamkul W, Miertus S. The Quenching Effect of Flavonoids on 4-
Methylumbelliferone, a Potential Pitfall in Fluorimetric Neuraminidase Inhibition Assays. J Biomol Screen. 
2011; Aug ;16 (7):755-64. 
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4. ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  15 ป ี
 

5. ภาระงานสอน 
            ระดับปริญญาตร ี
 632 101  เคมีเชิงเภสัชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
 632 201  การวิเคราะห์ยา 1 
 632 202  การวิเคราะห์ยา 2 
 632 305  เคมีเชิงเภสัชศาสตร์ 1 
 632 306  เคมีเชิงเภสัชศาสตร์ 2  
 632 401  การพัฒนายา 

632 403  การประกันคุณภาพยา 
632 605  การแยกสกัดตัวยา 

 632 606  การวิเคราะห์เชิงเภสัชศาสตร์ขั้นสูง 
 632 491  สัมมนาว่าทางเภสัชศาสตร ์
 632 499  โครงการพิเศษด้านเภสัชศาสตร ์
 

ระดับปริญญาโท   
 617 848  การประเมินคุณค่าทางชีวภาพ  
 

 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนี้) 
621 996  ดุษฎีนิพนธ ์
621 997  ดุษฎีนิพนธ ์
621 998  ดุษฎีนิพนธ ์

      621 999  ดุษฎีนิพนธ ์
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5. นางสาวดวงกมล ศักด์ิเลิศสกุล 
 
 1.  ต าแหน่งวิชาการ  อาจารย์ 
 
 2.  ประวัติการศึกษา 

เภสัชศาสตรบัณฑิต (2547)  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (2549)  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
Doctor rerum naturalium (2553)  Institute of Pharmacy, University of Innsbruck, Austria 
 

 3. ผลงานทางวิชาการ 
 งานวิจัย 

1. Duangkamon Sakloetsakun, Juliane MR. Hombach and Andreas Bernkop-Schnürch. In situ gelling 
properties of chitosan-thioglycolic acid conjugate in the Presence of oxidizing agents. Biomaterials 
2009, Oct, 01, 30(31):6151-7.  

2. Duangkamon Sakloetsakun, Glen Perera, Juliane Hombach, Gioconda Millotti and Andreas 
Bernkop-Schnürch. The impact of vehicles on the mucoadhesive properties of orally administrated 
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ภาคผนวก 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง     
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ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
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การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
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เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2548 
----------------------- 

 
เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง มี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 
2548   และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ.2548 อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 16(2) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2541            และโดยมต ิ  สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่  5/2548  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548    สภามหาวิทยาลัย    จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกหลักสูตร  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544                     

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4    ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“คณะ”  หมายถึง   คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
“คณบด”ี หมายถึง  คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหลักสูตร 

            ระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สาขาวิชา” หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดีเพื่อรับผิดชอบ     
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “ประธานหลักสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

“ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”หมายถึง ส านักทะเบียนและประมวลผล(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  
        ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 3/2548) 

 “บัณฑิตวิทยาลัย”           ห มายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 “นักศึกษา”       หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ ค าส่ัง หรือระเบียบปฏิบัต ิ

ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้
ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และ
ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยส่ังการ  ค าวินิจฉัยของอธิการบดีใหถ้ือเป็นที่สิ้นสุด 

  ทั้งนี้การวินิจฉัยหรือตีความให้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

 
หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี ้
 6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนคณะและ
ภาควิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

6.3 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มคีณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม เพื่อบริหารและ จัดการศึกษาใน  
หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเก่ียวข้องกับหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 7  ระบบการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาค   โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาค 
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    ส่วนภาคฤดูร้อนอาจ
จัดได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียง
กันได้กับการศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอื่น   เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค หรือ
อื่นๆ ก็ได้ โดยให้ถือแนวทางดังนี ้

ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ระบบจตุรภาค  หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ รวมภาคฤดูร้อน หนึ่งภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 
 

ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต  
8.1 ระบบทวิภาค  

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ   ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมงต่อภาค 



 77 มคอ. 2 

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 
8.2 ระบบไตรภาค 

1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกติ ระบบ
ทวิภาค เทียบได้กับ  5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

8.3 ระบบจตุรภาค 
 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิตระบบท

วิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนด
จ านวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า  9  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 

ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้  
ทั้งนี้ ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดแผนการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ

ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะส้ินสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและหรือ
การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะส้ินสุดในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย
ในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   

ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น  2  แผนคือ 
แผน ก     เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี ้

                                    แบบ ก 1  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้ 
                          ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได ้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องม ี
                           ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
                           แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12  
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                           หน่วยกิต 
แผน ข   เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการ 

ศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
 ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตร แผน ก ไม่จ าเป็นต้องเปิดสอนหลักสูตรแผน ข  
               ด้วย แต่ถ้าเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ให้นักศึกษาเลือกศึกษาไว ้   
               ด้วย 

12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต      
ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต  
ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต    
แบ่งการศึกษาเป็น   2  แบบ คือ 

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจ
ก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วย
กิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี ้
แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน  

แบบ 2   เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้
แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต 

       ทั้งน้ี  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
ข้อ 13 ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

13.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทยเป็นส่ือหลักใน
การเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอนด้วยก็ได้ 

13.2 หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร รวมทั้งการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

13.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรที่มีองค์ความรู้ และเนื้อหาสาระที่มี
ความเป็นสากล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้ม ี

           คุณภาพ  และมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอน 
ข้อ 14 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี ้

14.1     ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
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14.2    ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
14.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต   ไม่

เกิน 6 ปีการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาส าหรับหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลาหรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 15 การประกันคุณภาพ 
 ให้ก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรไว้ในทุกหลักสูตรให้ชัดเจน และมีการด าเนินการ

ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจัดท ารายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้อย่างน้อยแต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีละหน่ึงครั้ง เสนอต่อคณบดีต้นสังกัดพร้อมส่งส าเนา
ให้บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 

หมวดที่  4 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  

16.1   อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ  พนักงาน       หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อปฏิบัติงานใน
หลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และ มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด ของภาระงานด้านการเรียนการสอน 

16.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการจัดการศึกษา
ของหลักสูตร โดย ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน และ /หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น   อาจารย์แต่ละคนจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในขณะใดขณะหนึ่งได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น 

16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

16.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์บัณฑิตพิเศษที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ ท า
หน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 

16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่คณะแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้าน 
       การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 
16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้
ค าแนะน าและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ของนักศึกษา 
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16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า  หรือ อาจารย์บัณฑิตพิเศษที่คณะ   
แต่งตั้ง เพื่อให้ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให ้
ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

16.8 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการตามที่
ก าหนดในหน้าที่นั้นๆ 

16.9 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่บางส่วนในการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือต าแหน่งทาง
วิชาการตามที่ก าหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรือความช านาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับ
หน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด แต่หากจะ
แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยเท่านั้น 

16.10 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่คณบดีแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตามระดับ

ของหลักสูตรนั้นๆ 
ข้อ 18 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

18.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 
3 คน 

18.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ข้อ 19 การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ ดังนี ้
19.1  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ      

หลักสูตรอย่างน้อย 3 คน 
19.2 หลักสูตรหนึ่งๆ ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะแต่งตั้ง    

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกล่าว  อาจก ากับดูแลหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลาย    หลักสูตร ก็
ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร      
หลักสูตรดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

ข้อ 20 ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 
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ข้อ 21 อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
21.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยทีม่ิใชส่่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

21.2  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ต้องเป็นอาจารย์ประจ า  หรือ   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า                หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ท าวิจัยทีม่ิใชส่่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ข้อ 22 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า  

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวจิัยทีม่ิใชส่่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ข้อ 23 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้าม)ี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
เป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ  รวมทั้งประสบการณ์

การท าวิจัย เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม   อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   

วิทยานิพนธ์ร่วมก็ได ้
ข้อ 24 ในกรณีที่มีความจ าเป็นคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   อาจแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ     
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 25 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ 
 อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและ
หรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดไ้ม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าการศึกษาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวม
นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
 หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า    5 
คน อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมวดที่  5 

การรับเข้าศึกษา 
 

ข้อ 26 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 26.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และม ี     
       คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามทีค่ณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
26.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
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ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต   
ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร  และ
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

 26.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า   ตามที่หลักสูตรก าหนด และมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามทีค่ณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 26.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

26.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต    
           ชั้นสูง ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลัก 

        สูตร   และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด หรือ 
26.4.2  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน 

สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก 
และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติ
อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 27 การรับสมัคร 
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

ข้อ 28 การรับเข้าศึกษา 
28.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไข 

วิธีการและจ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากคณะและคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

28.2  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ 
ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง 

28.3  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญา
บัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ 26 เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
รายได้ ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะที่เกี่ยวข้อง 

28.3  ในกรณีที่ผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต แล้วแต่กรณี การ
รับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่
หลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นก าหนด ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

28.4 การรับนักศึกษาต่างชาต ิให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ข้อ 29 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 30 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

30.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา หรือ
รับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบ
เงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา  จึงจะได้รับเข้า เป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร 

30.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา  โดยไม่ขอรับปริญญาหรือ 
        ประกาศนียบัตร การด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที ่ 6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 

ข้อ 31 การลงทะเบียนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน 
 31.1 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

32.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
32.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

31.2 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกต ิ
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 9 

หน่วยกิต และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 3 

หน่วยกิต และไม่มากกว่า 8 หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง และ

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ยังสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยการอนุมัติของ
คณบดี ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ทั้งนี้ต้องต่อทะเบียนนักศึกษาและ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราที่ก าหนด 

 31.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
31.4 การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนดในข้อ 31.2 และ 31.3 จะกระท าได้ในกรณีที่

จ านวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีจ านวนน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น และ
จ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

31.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียน และได้ผลการเรียนตั้งแต่
ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได ้

ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 
จะสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต่ ากว่า
ระดับคะแนน A ได ้

31.6 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

31.8 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่เทียบเท่าใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลักสูตรได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 32 เกณฑ์การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 33  การโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่นและจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 34 การเปล่ียนสาขาวิชา  
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นักศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนต้องได้ระดับ
คะแนน B ขึ้นไป หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 
นักศึกษาอาจขอเปล่ียนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และได้
ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีศักยภาพในการท าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได ้

  การด าเนินการเปล่ียนสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 35 การเปล่ียนระดับการศึกษา 
   นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ ากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า 

หรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่     
ต่ ากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ  และ/หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 7 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
ข้อ 36 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้

36.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่รายวิชาที่ได้ถอน
โดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์มของ ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่
เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งใหส้ านักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ 

36.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบ 
        ปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  
        การสอบประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการ 
        สอบประมวลความรู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 
36.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา 
        มหาบัณฑิต แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย การตรวจอ่าน 
        และประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และ 
        การประชุมพิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ  
36.4  การสอบการศึกษาอิสระ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร 
        ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ประกอบด้วย การตรวจอ่าน 
        และประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุม 
         ตัดสินผลงานของกรรมการ  
36.5 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอก 
        และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินว่านัก 
        ศึกษามีความสามารถที่จะด าเนินการวิจัยโดยอิสระ     โดยให้มีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็น 
        ผู้สอบ 

ให้ผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานพินธ์ในระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตได ้
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36.6 การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  

ข้อ 37 การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ  และการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  
ตามข้อ 36.2, 36.5, 36.6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ข้อ 38 นักศึกษาที่ท าการทุจริตในการสอบ ให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบ ประจ า
ภาคของนักศึกษา พ.ศ 2547 หรือระเบียบอื่นที่จะมีการแก้ไข โดยอนุโลม  

ข้อ 39 การประเมินผลการศึกษา ให้กระท าเมื่อส้ินภาคการศึกษาแต่ละภาค 
ข้อ  40 การประเมินผลรายวิชา ให้ก าหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมาย และค่าคะแนนดังนี ้
     ระดับคะแนน  ความหมาย   ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 
  A ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)      4.0 
  B+ ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)  3.5 
  B ผลการประเมินขั้นดี (Good)   3.0 
  C+ ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good)    2.5 
  C ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)      2.0 
  D+ ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)   1.5 
  D ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
  F ผลการประเมินขั้นตก (Failed)     0 
 

      สัญลักษณ ์  ความหมาย 
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนน 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี ้
(1) นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสุดวิสัยหรือ 
(2)  นักศึกษายังปฏิบัติงานไม่ครบเกณฑ์ตามที่ผู้สอนก าหนด  

ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง  
S ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory)  ใช้ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับ 
           หน่วยกิต (Audit)  
U ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับ

หน่วยกิต  
W ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนหรือใช้ในกรณีที่

นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น 

ข้อ 41 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ   และการสอบภาษาต่างประเทศให้เป็นดังนี ้
 S (Satisfactory)   หมายความว่า  สอบผ่าน 
 U (Unsatisfactory)   หมายความว่า   สอบไม่ผ่าน 
 การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติจะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในแต่ละหลักสูตร ส าหรับ
การสอบภาษาต่างประเทศ ไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่สอบ 

ข้อ 42 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C หรือได้ U แล้วแต่กรณี ในหมวดวิชาบังคับถือว่าต่ ากว่ามาตรฐาน ให้
ลงทะเบียนเรียนซ้ า 



 86 มคอ. 2 

ข้อ 43 การนับจ านวนหน่วยกิตและค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม 
43.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรในวิชานั้น

เพียงครั้งเดียว 
43.2 ในการค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้ค านวณจากทุกรายวิชาที่มี

ค่าคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้ในการค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม การค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 4 ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งที่ 4 เพื่อให้
เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

 
หมวดที่  8 

การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
 

ข้อ 44 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระกระท าได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัตคิรบตามที่แต่ละ 
              หลักสูตรก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ทั้งนี้ หลัก 

เกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 45 การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสมแต่ละกรณี 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อก าหนดของแต่ละคณะ (ถ้าม)ี 

ข้อ 46 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
46.1  การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องกระท าในทุก 
         ภาคการศึกษา 
46.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา และรายงานผล การประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะ และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

46.3 ใช้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระประเมิน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา โดยระบุจ านวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธห์รือการศึกษาอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาค
การศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มี
ความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากับ 0 (ศูนย)์) 

ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ต้นฉบับผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด ให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งต้องก าหนดจ านวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

46.4   นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าเป็น  S 
เท่ากับ 0 (ศูนย)์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาหาสาเหตุ ซึ่งอาจให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับการ
พิจารณาให้เปล่ียนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระหรือเปล่ียนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ หรืออื่นๆแล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการ
พิจารณาต่อคณบดีเพื่อหาข้อยุต ิ
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ข้อ 47 ในกรณีที่นักศึกษาใด้รับอนุมัติให้เปล่ียนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
สาระส าคัญของเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหน่วยกิตจาก    
หัวข้อเดิม ที่สามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับ
จ านวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ S ซึ่งสามารถน ามานับเพื่อส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อม
ทั้งให้คณะแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านทะเบียนการศึกษา ภายใน 15 วัน และให้บันทึกการเปล่ียนแปลงใน
ประวัติการศึกษา 

ข้อ 48 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
48.1  การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ต้องด าเนินการภายในเวลา 45 วัน หลังจากที่นักศึกษาผ่าน

การประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ S ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้นๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายซึ่งนักศึกษาผ่านและได้สัญลักษณ์ S 
ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของหลักสูตรนั้น อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องเสนอให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ รวมทั้งให้เสนอวันที่จะ
ท าการสอบไปพร้อมกันด้วย 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสอบได้ภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ในครั้งการ
ประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ 

48.2 การสอบวิทยานิพนธ ์  
48.2.1ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจ า ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่
น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(ถ้าม)ี เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า     
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยทีม่ิใชส่่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

48.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน าเสนอและตอบ
ค าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะวิชาต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอ านาจ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถาม
หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจ ากัดเวลาการถาม และการ
ควบคุมให้ด าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

48.2.3 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงประกอบด้วย อาจารย์ประจ าซึ่ง
ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เล่ือนการสอบออกไป 
ในกรณีที่จ าเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได ้ โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้อง
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ก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้
ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้  

48.2.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลโดยให้นับ
(คณะ)อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 เสียง (คณะ)อาจารย์ประจ าเป็น 1 เสียง และ(คณะ) 
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

48.3 การสอบการศึกษาอิสระ  
48.3.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ และอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม (ถ้าม)ี โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

48.3.2 ในวันสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 2 คน ซ่ึงประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ    จึงจะ
ถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เล่ือนการสอบออกไป 
ในกรณีที่จ าเป็นอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้อง
ก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่ จะได้ใช้
ตรวจอ่านรายงานการศึกษาอิสระได ้

48.3.3 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ข้อ 49 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ แบ่งเป็น 4 ระดับคือ 
  Excellent หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  

Good  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดี  
Pass  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นผ่าน 
Fail  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นตก  

 การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน  2 ครั้ง 
ข้อ 50 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณบดีและผู้เข้า

สอบภายใน 3 วันท า   การถัดจากวันสอบ  
50.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมทั้งมีการอธิบาย

ชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความ   
เห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดดังกล่าวให้ถือว่า
ไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อคณบด ี

50.2  กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึกเป็น      
ลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีภายใน 3 วันท าการถัดจากวันสอบ 

ให้คณะแจ้งผลการสอบให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน 
ข้อ 51 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น 
ข้อ 52 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 50.2 มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ได้ภายใน 15 

วันหลังวันสอบ และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันสอบ  
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ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 50.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายใน 15 วันหลังวันครบ
ก าหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบก าหนดการแก้ไข  

การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่คณะ
ก าหนด หากไม่ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การให้โอกาสสอบครั้งที่ 2 นี้ ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น  หรือมิต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือ 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่อื่นแต่อย่างใด 
ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ 

53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
53.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจ านวน ลักษณะ และ

ระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
53.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น     

นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถน าไปเผยแพร่
ในเชิงวิชาการได้ แต่การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้น  ๆ

 
หมวดที่  9 

การส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อ 54 การส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี ้

 54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  54.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
  54.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 54.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

54.2.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่ต่ ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00  สอบผ่านการสอบการศึกษาอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
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 54.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
54.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย 
54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
54.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ และ ผลงานวิทยานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ผลงานวิทยานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

ข้อ 55  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งก าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการ
ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาได้ด าเนินการจนผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่าง
รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรก าหนดและนักศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษา
ครบตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 14  แล้ว นักศึกษาสามารถยื่นค าร้อง  ขอขยายเวลาการศึกษาได้คร้ังละ  1  ภาค
การศึกษา  แต่ไม่เกิน  2  ครั้ง  ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวัน
ส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 56 การขออนุมัติปริญญา 
56.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จ

การศึกษาต่อคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษานั้น 
56.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องม ี
        คุณสมบัติ ดังนี ้

56.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 54 
56.2.2 ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
56.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 
56.2.4 ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ที่จัดท าตาม 
 รูปแบบและจ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
56.2.5 การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 57 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดเข้า 
          รับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 58 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี ้



 91 มคอ. 2 

58.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หรือผู้ส าเร็จ
การศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 26 หรือ ข้อ 54 แห่งระเบียบนี้ การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ให้กับบุคคลน้ัน 

58.2 วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ของผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อื่น หรือมิได้กระท าด้วยตนเอง      
การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้กับบุคคลน้ัน 

58.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นที่เส่ือมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อศักดิ์ศร ี     
        แห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้  
 ใหม้ีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 
 

หมวดที่  10 
สถานภาพของนักศึกษา 

 
ข้อ 59 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 

59.1  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาของ 
          อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ และประธานหลักสูตร

เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัต ิ
59.2    การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร 
59.3   นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับรักษาสถานภาพการเป็น 
          นักศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
59.4 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เกี่ยวข้อง โดยผ่าน 
           การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ    
           ประธานหลักสูตร และ คณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ

ข้อ 60 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อเมื่ออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้

60.1 ตาย 
60.2 ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว 
60.3 ส าเร็จการศึกษา 
60.4 มหาวิทยาลัยส่ังให้ออก อันเน่ืองมาจากการฝ่าฝืนระเบียบการลงทะเบียนและการช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
60.5 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนใน 
            หลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.50 
60.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่งจากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนในหลักสูตร 

และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 
60.7 ไม่มีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  2  ภาคการศึกษาติดต่อกัน  โดยได้

สัญลักษณ์  S  เป็น  0  ติดต่อกัน  2  ภาคการศึกษา 
60.8 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศึกษาอิสระ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สอง

ไม่ผ่าน 
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60.9 หลังสอบครั้งที่  1 ไม่ผ่าน ไม่ด าเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระครั้งที่ 2 ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

60.10    ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว 
60.11    นักศึกษาสามัญที่คงสภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
60.12    ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท า 
            โดยประมาท 
60.13    ถูกลงโทษทางวินัยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 61 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเป็น       

          นักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่  11 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 62 หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2548 ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย     การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544   ทั้งนี้หลักสูตรต้องได้รับการปรับปรุงและใช้ระเบียบนี้ภายใน     5 ปี นับจาก
การปรับปรุงครั้งสุดท้าย หรือเปิดสอนครั้งแรกของหลักสูตรนั้นๆแล้วแต่กรณี 

ข้อ 63  ให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อ 14, 54 และ 60 กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548 โดยให้ใช้
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 แทน 

ข้อ 64  อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ    ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการ
ประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ยังคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต่อไป  

ข้อ 65   บรรดาประกาศ หรือค าส่ัง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มอียูก่่อน 
ระเบียบนี ้มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม 
ระเบียบนี ้ ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังวันประกาศใชร้ะเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ  วันที่    14    กรกฎาคม   พ.ศ.  2548   
 

            (ลงชื่อ)   พลต ารวจเอก เภา   สารสิน 
(เภา   สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
           ส าเนาถูกต้อง 

 
 
               (นางบุญน้อม  อริยานันทพงศ)์ 
         นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
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เอกสารแนบ  5 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา  
และค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ 
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เอกสารแนบ 6 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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เอกสารแนบ 7 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550) 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบ วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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เอกสารแนบ 8 
องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าป ี

 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา  

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

9. จ านวนอาจารย์ประจ าได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 
 

X X X 

13. อื่นๆ ระบุ... 
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี  

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)  80% 80% 80% 80% 80% 

 
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ 
(ตัวบ่งชี้ท่ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ท่ีมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อย
กว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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เอกสารแนบ 9 

รายงานการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท าการเปิดสอนต้ังแต่ พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) มีบัณฑิตที่จบการศึกษา
จากหลักสูตรแล้วทั้งสิ้น 12 คน ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งท า
การส ารวจเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ถึง 2 ธันวาคม 2554 พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม 9 คน จากจ านวน
ทั้งสิ้น 11 คน  (ส าหรับคนที่ 12 ไม่ได้ส่งแบบสอบถาม เนื่องจากนักศึกษาเพิ่งจบการศึกษา) หรือคิดเป็นร้อย
ละ 82 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ส่งไปยังผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิตพบว่ามีอายุงาน
เฉลี่ยของบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาคิดเป็น 2 ปี 6 เดือน (3 เดือน – 5 ปี) ลักษณะงานของบัณฑิตเป็น
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยร้อยละ 89 และเป็นนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐร้อยละ 11 นอกจากนี้บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 89 และเพศชายร้อยละ 11  

จากผลส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตฯ ทั้ง 5 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี โดยอาศัยเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ จาก ควรปรับปรุง ถึง มากที่สุด ได้ผลการส ารวจดังแสดง
ในรูปที่ 1  และแสดงรายละเอียดดังน้ี  

1. คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในคุณลักษณะ

ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 56 และระดับมากที่สุดร้อยละ 44  

2. คุณลักษณะความรู้ พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในคุณลักษณะดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์

ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 89 และระดับมากที่สุดร้อยละ 11 

3. คุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญา พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในคุณลักษณะดังกล่าว

อยู่ในเกณฑ์ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 78 และระดับมากที่สุดร้อยละ 22  

4. คุณลักษณะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่าระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตในคุณลักษณะดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ระดับมากคิดเป็นร้อยละ56 และระดับมากที่สุดร้อยละ 44  

5. คุณลักษณะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี พบว่าระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตในคุณลักษณะดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 89 และระดับมากที่สุดร้อยละ 11 
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รูปท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านต่างๆ  
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รายงานสรุปสาระท่ีได้จาก  
“โครงการสัมมนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  

ประจ าปี 2554”  
ณ อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์  
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2554  

 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวน

รวม 13 คน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ก าหนดทิศทางของหลักสูตรให้ชัดเจน 
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรและกระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษามีการวางแผนร่วมกัน เพื่อให้

การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามก าหนด 
3. ได้สะท้อนกลับความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพ 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ขยายจ านวนรับนักศึกษา 
2. เพิ่มผลงานตีพิมพ์ 

 
ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า 

- ดร.จรีรัตน์  เอ่ียมสะอาด 

รู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาแลกเปลี่ยนในคร้ังนี้ เห็นด้วยกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของหลักสูตรฯ วิชาที่เป็น
ประโยชน์คือรายวิชาสัมมนาทั้งสามรายวิชา เพราะทราบวิธีที่จะน ามาใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ รวมไปถึง
การขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก  

 
ระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่มจากศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า 

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

- นักศึกษาอยากให้มีการเรียน Course work เพื่อปรับพื้นฐานในปีแรก (โดยเฉพาะนักศึกษาที่

เรียนระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก)  

- รายวิชาสัมมนา III ควรจัดให้มีลักษณะใกล้เคียงกับ proposal ของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
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- ค าอธิบายรายวิชาสัมมนาแต่ละรายวิชาควรชัดเจน และมีรูปเล่มแบบรายงานด้วย นอกจากนั้น

ในรายวิชาสัมมนา III ควรจัดให้มีลักษณะใกล้เคียงกับ proposal ของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  

- การน าเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ควรก าหนดเวลาล่วงหน้าในแต่ละเทอม เพราะ

นักศึกษาจะได้เตรียมตัวได้ นอกจากนี้แล้วอยากให้การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าแบ่งเป็น

เฉพาะสาขาวิชา เพราะนักศึกษาจะได้มุ่งความสนใจไปยังที่หัวข้อที่ตนเองสนใจ อาจจัดให้เป็น

วันเดียวกันแต่คนละห้อง หรือจัดเป็นห้องเดียวกัน แต่คนละช่วงเวลาก็ได้  

- ส าหรับการประเมินผลรายงานความก้าวหน้า นักศึกษาชี้แจงว่าการให้นักศึกษาประเมินงาน

ของเพื่อนกันเองแล้วบางครั้งอาจเกิดอคติได้ หรือนักศึกษาไม่สามารถประเมินได้ เพราะไม่

เข้าใจในเน้ืองานที่ได้น าเสนอไป  

- คณะควรจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติม เช่น จัดให้มีการอบรมการเขียน manuscript, 

การสืบค้น, มี publication clinic และการอบรมเร่ืองการน าเสนอ การจัดท า powerpoint อย่างมือ

อาชีพ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ อยากให้มีก าหนดที่แน่นอน และเป็นประจ าในทุกๆ ปี นอกจากนี้แล้ว

อยากให้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่อีก เพราะจะท าให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีกิจกรรม

ร่วมกัน และกระชับความสัมพันธ์กัน ซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการจัดทุกๆ ปี 

 
1. แนวทางท่ีท าให้นักศึกษาจบตามเวลา 

ปัจจัยหลักที่จะท าให้นักศึกษาจบตามก าหนดเวลา คือตัวนักศึกษาเอง โดยนักศึกษาได้ร่วมกันเสนอ
แนวคิดดังน้ี 

- เชื่อมั่นในตัวเองและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ทะเลาะหรือมีปัญหากับอาจารย์ที่ปรึกษา  

- ก าหนดเป้าหมายการท าวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผน และศึกษาข้อก าหนดของ

หลักสูตร 

- ขยัน ท างานหนัก และรอบคอบ 

- หมั่นเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

- เขียนข้อมูลในส่วนที่ได้ท า ควบคู่กับการวิเคราะห์ผลการทดลอง และเมื่อมีข้อมูลเพียงพอให้รีบ

ตีพิมพ์  

 
2. สิ่งท่ีอยากให้คณะสนับสนุน 

แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 
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2.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบการจัดการ 

- เคร่ืองมือส่วนกลางควรมี minimum requirement เน่ืองจากในบางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาไม่มี

เคร่ืองมือเป็นของตัวเอง  

- ควรให้มีระบบซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ เนื่องจากมีเคร่ืองมือช ารุดจ านวนมาก  

- ควรมีระบบการจัดการของห้องเคร่ืองมือกลาง (ชั้น 6) ให้เป็นระบบมากกว่าปัจจุบัน นักศึกษา

ควรมีส่วนรับผิดชอบด้วย และต้องรู้จักการใช้เคร่ืองมือแต่ละชนิด  

- ควรจัดให้มีการจองใช้เคร่ืองมือโดยจองใช้ผ่าน intranet และควรก าหนดมาตรการลงโทษอย่าง

ชัดเจนกรณีจองใช้เคร่ืองมือแต่ไม่มาใช้ หรือไม่ได้จองแต่ลัดคิวใช้ เป็นต้น   

- ควรจัดอบรมการใช้เคร่ืองมือแต่ละชนิดอย่างถูกต้องให้กับนักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะลงมือใช้

เคร่ืองชนิดนั้นๆ 

- ควรมีการท ารายการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีในแต่ละห้องปฏิบัติการ เพราะจะได้สะดวกใน

การติดต่อเพื่อขอใช้ 

- ควรมีระบบการจัดการใช้เคร่ืองมือที่เป็นส่วนรวม เช่นการแบ่งพื้นที่ในตู้เย็นให้มีระเบียบ  

2.2 สถานท่ี 

- ควรมีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ติดกล้องวงจรปิด คืนและยืมกุญแจโดยนักศึกษาต้องร่วม

รับผิดชอบ เป็นต้น  

- สถานที่บางส่วนต้องปรับปรุงเร่ืองความสะอาด  

- สถานที่เก็บสารเคมีควรท าให้เห็นชัดเจน มีความเหมาะสมและปลอดภัย 

- ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางห้องปฏิบัติการจัดท ากฎระเบียบในการใช้ห้อง 

2.3 สารเคมี 

- อยากให้มี web board หรือฐานข้อมูลที่มีเบอร์โทรศัพท์ส าหรับติดต่อบริษัทที่จ าหน่ายสารเคมี 

และราคาสารเคมี เพื่อใช้เป็นราคากลาง ในการพิจารณาจัดซื้อ 

 
---------------------------- 
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เอกสารแนบ 10 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 เหตุผล/ค าอธิบาย 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ ์
ภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy Program in Research and 

Development in Pharmaceuticals 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ)์                                     
    ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       :    ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ)์ 
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :   Doctor of Philosophy    
                                     (Research and Development in Pharmaceuticals) 
    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :   Ph.D. (Research and Development in  
                                     Pharmaceuticals) 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ ์
ภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy Program in Research and 

Development in Pharmaceuticals 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ)์                                    
    ชื่อย่อ (ภาษาไทย)     :    ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ)์ 
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy    
                                  (Research and Development in Pharmaceuticals) 
    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   Ph.D. (Research and Development in  
                                   Pharmaceuticals)     

 
- รหัสและชื่อหลักสูตร คงเดิม 

 
 
 

- ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
  คงเดิม 

 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มุ่งผลิตบัณฑิต 
ที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงในการเป็นนักวิชาการทางด้านวิจัยและพัฒนา 
เภสัชภัณฑ์ ทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

 
 
ปรัชญา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ต้องการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักวิชาการทางด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่
สามารถท าการวิจัย และปฏิบัติงานด้านวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาเภสัชภัณฑ์เพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน การพัฒนา การผลิตและลดการน าเข้ายา เพื่อแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
 
- ปรัชญา แก้ไขใหม่ให้กระชับ
ยิ่งขึ้น ตามข้อเสนอแนะจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
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1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่ม มีความรู้ ความสามารถเทียบเท่ามาตรฐาน
ระดับชาติและสากล และจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ   
และสังคม ดังต่อไปนี ้

1. สามารถศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์เพื่อ
สร้างสรรองค์ความรู้ใหม่  และสามารถประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพได้ 
2. สามารถท าการวิจัย และปฏิบัติงานด้านวิจัย  วิเคราะห์ และพัฒนา       
เภสัชภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐาน การพัฒนา การผลิต ลดการน าเข้ายา และ
ส่งเสริมการส่งออก เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐวิสาหกิจหรือ
ภาคเอกชน 
3. สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บนรากฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4. สามารถคิดค้น สร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็น  เป็นผู้น าทางวิชาการ 
รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. สามารถถ่ายทอดส่ือสารความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ต่อ
สาธารณชน และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่ม 
มีความรู้ ความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานระดับชาติและสากล และจะต้องเป็นผู้ที่
รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม ดังต่อไปนี ้
1. สามารถศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์เพื่อสร้างสรร
องค์ความรู้ใหม่  และสามารถประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
สุขภาพได้ 
2. สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บนรากฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. สามารถคิดค้น สร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็น  เป็นผู้น าทางวิชาการ 
รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. สามารถถ่ายทอดส่ือสารความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ต่อ
สาธารณชน และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

   
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพิ่มเติมส่วนที่ขีดเส้นใต ้ตาม
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
2.1 การพัฒนาการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการโดยจัดรูปแบบการเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกระดับในวิชาสัมมนา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทางวิชาการ
มากขึ้น และเป็นการเรียนรู้ทักษะการสัมมนาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และรุ่นพี่  
2. เชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมาบรรยาย
พิเศษ 
3. พิจารณาปรับ/ลด รายวิชาต่างๆให้เหมาะสม และทันสมัย  
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าฟังสัมมนา 
2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าฟังบรรยายพิเศษ 
3. รายวิชาที่ท าการปรับ/ลด เพื่อให้เหมาะสม และทันสมัย 
4. จ านวนนักวิชาการ และนักวิจัยที่เชิญมาให้การบรรยายพิเศษ 
5. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
2.2 การพัฒนานักศึกษา  

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย-สัมพันธ ์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์บทความวารสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปท าการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย ในสถาบันต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศประเทศ 
5. กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 
6. กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่มีระบุไว้ในฐานข้อมูล 
scopus 

 
พัฒนาหลักสูตร 
-ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ส าหรับหลักสูตรนี ้
1. เน้ือหารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ครอบคลุมมาตรฐานจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร มีความทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันและ
ประเทศ 

2. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและความสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีทักษะในการเรียนรู้ การคิด การวิเคราะห์ การท าวิจัยและการส่ือสารเป็น
อย่างด ี

4. นักศึกษาร้อยละ 70 สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
ได ้

5. ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจเป็นอย่างมาก 
-ก าหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นทุกๆ ระยะ 5 ปี โดย
ก าหนดการประเมินครั้งแรกปี 2558 

 
- แผนการปรับปรุงหลักสูตร 
แก้ไขใหม่ โดยแบ่งหมวดหมู่
เป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจน
พร้อมทั้งแสดง กลยุทธ์ และ
หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
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 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ ์
2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
3. มีรายวิชาสัมมนา นักศึกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ 
4. จ านวนนักศึกษาที่ท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย ในสถาบันต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
5. จ านวนผลงานวิชาการที่ได้น าเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 
6. จ านวนผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่มีระบุไว้ในฐานข้อมูล scopus 
7. ทัศนคติของนักศึกษาต่อประเด็นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
8. จ านวนนักศึกษาที่แสดงพฤติกรรมความเป็นผู้น า ผู้ร่วมงานที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ ์
2.3 การพัฒนาผู้สอน  

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งในแง่ของทุนวิจัย และเคร่ืองมือในการท าวิจัย 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการท าวิจัยทั้งภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัต ิ
      หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. จ านวนทุนวิจัย 
2. จ านวนรายงานทางวิชาการ และ ส่ือตีพิมพ ์
3. จ านวนอาจารย์ที่เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการท าวิจัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 

2.2คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(2) แบบ 1.2 และแบบ 2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก .พ. 
รับรองโดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า 

 

 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(2) แบบ 1.2 และแบบ 2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตใน
สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก .พ. รับรองโดยมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า 
 

 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
นอกจากผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตใน
สาขาวิชาเภสัชศาสตรแ์ล้ว ยัง
เพิ่มเติมผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
วิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี(2555-2559) 
จ านวนรับแบบ 1.1 และ 2.1 จ านวนปีละ 6 คน และจ านวนรับแบบ 1.2 และ 2.2 
จ านวนปีละ 4 คน รวมทั้งส้ินปีละ 10 คน และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาได้ในปี
การศึกษา 2558 จ านวน 4 คน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 คน 

แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี(2552-2556) 
จ านวนรับแบบ 1.1 และ 2.1 จ านวนปีละ 3 คน และจ านวนรับแบบ 1.2 และ 2.2 
จ านวนปีละ 2 คน รวมทั้งส้ินปีละ 5 คน และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาได้ในปี
การศึกษา 2555 จ านวน 5 คน ปีการศึกษา 2556 จ านวน 5 คน 

- แผนการรับนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แก้ไขใหม่ โดยเพิ่มเป้าหมาย
จ านวนรับเข้าต่อปีการศึกษา 
จาก 5 คน เป็น 10 คน ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย  
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3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.2   ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  จะต้องท าดุษฎี
นิพนธ์ไม่น้อยกว่า   72 หน่วยกิต  เรียนวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต รายวิชาในหมวด
วิชาบังคับกลุ่มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา และรายวิชาในหมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 3 
ที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อยอีก 2 รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต และอาจให้
เรียนวิชาอื่นที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และโดยความเห็นชอบของ
กรรมการบริหารหลักสูตรแนะน าให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.2   ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  จะต้องท า
ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  และเรียนวิชาสัมมนาโดยไม่นับหน่วยกิตและ
อาจให้เรียนวิชาอื่นที่อาจารย์ ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และโดยความเห็นชอบของ
กรรมการบริหารหลักสูตรแนะน าให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

- จ านวนหน่วยกิต แก้ไขใหม่
เพื่อเพิ่มความรู้พื้นฐานให้กับผู้
เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญา
บัณฑิตหรือเทียบเท่า โดย 
แบบ 1.2 ก าหนดให้นักศึกษา
เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ดุษฎีนิพนธ์โดยไม่นับหน่วย  
กิตเพิ่มจากเดิมอีกอย่างน้อย
อีก 2 รายวิชา และแบบ 2.2 
ก าหนดให้เพิ่มวิชาบังคับจาก 
10 หน่วยกิต เป็น 16 หน่วย
กิต และลดวิชาเลือกจาก 14 
หน่วยกิตเป็น 8 หน่วยกิต  
ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

แบบ 2.2  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  จะต้องท าดุษฎี
นิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยวิชาบังคับจ านวน 16 หน่วยกิต  และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  
หากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นว่าพื้นฐานยังไม่เพียงพอก็
สามารถก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมในวิชากลุ่มต่างๆ ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

แบบ 2.2  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  จะต้องท าดุษฎี
นิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยวิชาบังคับจ านวน 10 หน่วยกิต  และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 14 หน่วย
กิต  หากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริการหลักสูตรเห็นว่าพื้นฐานยังไม่
เพียงพอก็สามารถก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมในวิชากลุ่มต่างๆ ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.3รายวิชา 
            รายวิชาต่างๆ ถูกจัดแบ่งเป็นหมวดวิชาบังคับได้ 3 กลุ่ม ส าหรับหมวด
วิชาบังคับกลุ่มที่ 3 ถูกจัดแบ่งเป็น 3 ชุดวิชาตามลักษณะงานวิจัยของดุษฎีนิพนธ์ 
หากรายวิชาใดสอดคล้องกับดุษฎีนิพนธ์ให้นับเป็นวิชาบังคับกลุ่มที่ 3 หากเกิน
จากน้ันให้นับเป็นวิชาเลือก ดังนั้นหากนักศึกษาเลือกเรียนข้ามกลุ่มให้นับเป็นวิชา
เลือก และส าหรับวิชาเลือกใน หลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด  หรือจากรายวิชาอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่จะ
เปิดเพิ่มเติมภายหลัง หรือรายวิชาอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอื่น 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

17.3 รายวิชา 
 

หัวข้อรายวิชาได้อธิบาย
เพิ่มเติมของการจัดหมวดหมู่
ของรายวิชาต่างๆ  

3.1.3.3 หมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 3 และหมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.2   ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา

ที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ โดยไม่นับหน่วยกิต  
นักศึกษาหลักสูตรแบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

ในชุดวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ โดยประเมินผลเป็นค่าคะแนน  หาก
ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าหน่วยกิตที่ก าหนด และ/หรือข้ามชุดวิชาให้ถือเป็นวิชา
เลือก   

หมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 3 ถูกจัดแบ่งเป็น 3 ชุดวิชาตามลักษณะงานวิจัย
ของดุษฎีนิพนธ์ ดังนี ้

17.3.2 หมวดวิชาเลือก 
ส าหรับวิชาเลือกในหลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 นักศึกษาสามารถเลือก

เรียนรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด  หรือจากรายวิชาอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่จะ
เปิดเพิ่มเติมภายหลัง หรือรายวิชาอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัย
อื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

ส าหรับแบบ 2.1  ต้องลงทะเบียนเรียนและนับหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต และแบบ 2.2   ต้องลงทะเบียนเรียนและนับหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 
14 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี ้  

- วิชาบังคับกลุ่มที่ 1 และ 2 ไม่
มีการเปล่ียนแปลง 
- เพิ่มหมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 3
และหมวดวิชาเลือก โดยการ
จัดรายวิชาเดิมให้เป็นกลุ่มตาม
ลักษณะกลุ่มวิจัยเป็น 3 ชุด
วิชา ดังนี้ 
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ชุดวิชาที่1 ดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นการวิจัยเทคโนโลยีด้านการค้นหายาใหม ่
621 830   เวชเคมีขั้นสูง   3(3-0-6) 

           Advanced Medicinal Chemistry 
621 831   การสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่ใช้เป็นยา   3(3-0-6) 

            Synthesis of Organic Medicinal Agents 
621 832   สเปกโทรสโกปีทางเวชเคม ี  3(3-0-6) 

            Spectroscopy in Medicinal Chemistry 
621 833    เทคนิคทางเวชเคม ี  3(3-0-6) 
            Techniques in Medicinal Chemistry 
621 834    การค้นพบยาจากแหล่งธรรมชาต ิ  3(2-3-6) 
                 Drug Discovery from Natural Sources 
621 835    ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ   3(3-0-6) 
                 Natural Products for Health 
**621 839   การวิเคราะห์สารเมทริกซ์ชีวภาพและสารปริมาณน้อย   2(1-3-4)               
                Biological Matrices and Trace Analysis 
621 840   ข้อพิจารณาเพื่อการวิจัยทางเภสัชศาสตร ์3(2-3-6)                                                                              
            Consideration for Pharmaceutical Research 
 
ชุดวิชาที ่2 ดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านเภสัชศาสตร์ 
**617 849   การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชสมุนไพร   3(2-3-6) 
             Medicinal Plant Tissue Culture 
 

621 830   เวชเคมีขั้นสูง   3(3-0-6) 
              Advanced Medicinal Chemistry 
 621 831   การสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่ใช้เป็นยา 3(3-0-6) 
              Synthesis of Organic Medicinal Agents 
 621 832  สเปกโทรสโกปีทางเวชเคม ี  3(3-0-6) 
              Spectroscopy in Medicinal Chemistry 
 621 833   เทคนิคทางเวชเคม ี  3(3-0-6) 
               Techniques in Medicinal Chemistry 
 621 834   การค้นพบยาจากแหล่งธรรมชาติ  3(2-3-4) 
               Drug Discovery from Natural Sources 
 621 835   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ  3(3-0-6) 
               Natural Products for Health 
 621 836   เมแทบอลิซึมของยาและสารแปลกปลอม 3(3-0-6) 
               Drug and Xenobiotic Metabolism 
621 837   การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อทางเภสัชศาสตร์ 3(2-3-4)                      
               Cell Culture in Pharmaceutical Sciences 
621 838   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร ์   3(2-3-4)                  
              Application of Biotechnology in Pharmaceutical Sciences 
621 839   การวิเคราะห์สารเมทริกซ์ชีวภาพและสารปริมาณน้อยมาก   3(2-3-4) 
               Biological Matrices and Trace Analysis 
621 840   ข้อพิจารณาเพื่อการวิจัยทางเภสัชศาสตร ์3(2-3-6) 
              Consideration for Pharmaceutical Research                            

1. การวิจัยเทคโนโลยีด้านการ
ค้นหายาใหม่ 
2. การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านเภสัชศาสตร์ 
3. การวิจัยพัฒนาการน าส่งยา
และประเมินคุณภาพเภสัช  
   ภัณฑ์           
- โดยหากรายวิชาใดสอดคล้อง
กับดุษฎีนิพนธ์ให้นับเป็นวิชา 
บังคับกลุ่มที่ 3 หากเกิน
จากน้ันให้นับเป็นวิชาเลือก 
- วิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหา
คือ 621 838, 621 839, 621 
841, 621 842 และ 621 846                   
- วิชาที่ตัดออกคือ 621 837 
และ 621 844 
- เพิ่มวิชาใหม่ 617 849 และ
621 849 
- วิชาอื่นไม่มีการเปล่ียนแปลง 
- ตามข้อเสนอแนะจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
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  621 835 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ   3(3-0-6) 
                 Natural Products for Health 
621 836  เมแทบอลิซึมของยาและสารแปลกปลอม 3(3-0-6) 
             Drug and Xenobiotic Metabolism 
621 838  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์   2(1-3-4)   
             Application of Biotechnology in Pharmaceutical Sciences   
**621 841 เรื่องคัดสรรของพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเชิงเภสัชศาสตร ์  1(1-0-2) 

  Selected Topics in Pharmaceutical Molecular Genetics  
*621 849  ความก้าวหน้าทางเภสัชนาโนเทคโนโลย ี2(2-0-4)              

  Advancement in Pharmaceutical Nanotechnology 
  

ชุดวิชาที่ 3 ดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นการวิจัยพัฒนาการน าส่งยาและประเมิน 
                   คุณภาพเภสัชภัณฑ ์                                   
621 832   สเปกโทรสโกปีทางเวชเคม ี  3(3-0-6) 
             Spectroscopy in Medicinal Chemistry  
621 835  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ   3(3-0-6) 
             Natural Products for Health 
**621 839  การวิเคราะห์สารเมทริกซ์ชีวภาพและสารปริมาณน้อย  2(1-3-4) 
             Biological Matrices and Trace Analysis 
**621 842  การพัฒนาระบบการน าส่งยา   2(2-0-4) 
             Development of Drug Delivery Systems 
621 843  เภสัชจลนศาสตร์เพื่อการพัฒนาต ารับยา 2(2-0-4) 
             Pharmacokinetics for Product Development   

 621 841   เรื่องคัดสรรของพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเชิงเภสัชศาสตร์   3(3-0-6) 
              Selected Topics in Pharmaceutical Molecular Genetics     
621 842   การพัฒนาระบบการน าส่งยา   4(4-0-8) 
              Development of Drug Delivery Systems 
621 843   เภสัชจลนศาสตร์เพื่อการพัฒนาต ารับยา 2(2-0-4) 
               Pharmacokinetics for Product Development 
621 844   การพัฒนากระบวนการผลิต   3(3-0-6) 
              Pharmaceutical Process Development 
621 845   การพัฒนาและคัดเลือกสารช่วยทางเภสัชกรรม 2(1-3-4) 
              Development and Selection of Pharmaceutical Excipients 
621 846   ความคงตัวของยาที่มีผลต่อการพัฒนาการตั้งต ารับยา   3(3-0-4)  
             Drug Stability Influencing Formulation Development                
621 847   การตรวจสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห ์2(1-3-2) 
             Analytical Method Validation 
621 848   เทคโนโลยีเภสัชกรรมการผลิตในระดับ  อุตสาหกรรมขั้นสูง   2(2-0-4) 
              Advanced Pharmaceutical Technology in Industrial Level  
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**621 845  การพัฒนาและคัดเลือกสารช่วยทางเภสัชกรรม 2(1-3-4)   
              Development and Selection of Pharmaceutical Excipients  

**621 846  ความคงตัวของยาที่มีผลต่อการพัฒนาการตั้งต ารับยา   2(2-0-4)  
   Drug Stability Influencing Formulation Development             

**621 847  การตรวจสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห ์2(1-3-4) 
   Analytical Method Validation                                                               

*621 849  ความก้าวหน้าทางเภสัชนาโนเทคโนโลย ี2(2-0-4)            
  Advancement in Pharmaceutical Nanotechnology            

                                                                          
                           
 
 

 

 
 
 
 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นางสาวจินดา  หวังบุญสกุล 

2. นายธเนศ  พงศ์จรรยากุล 

3. นางสาววราภรณ์  ภูตะลุน 

 

12.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นางสาวกนกวรรณ จารุก าจร 
2. นางจอมใจ  พีรพัฒนา 
3. นายธเนศ  พงศ์จรรยากุล 
4. นางสาวนาถธิดา  วีระปรียากูร 
5. นางบังอร  ศรีพานิชกุลชัย 

- มีการทบทวนเพื่อความ
เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน 
 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
1. นางสาวจินดา  หวังบุญสกุล 

2. นายธเนศ  พงศ์จรรยากุล 

3. นางสาววราภรณ์  ภูตะลุน 

4. นางสาวอรวรรณ  มนทกานติรัตน ์

5. นางสาวดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล 

12.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. นางสาวกนกวรรณ จารุก าจร 
2. นางจอมใจ  พีรพัฒนา 
3. นายธเนศ  พงศ์จรรยากุล 
4. นางสาวนาถธิดา  วีระปรียากูร 
5. นางบังอร  ศรีพานิชกุลชัย 
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3.2.6อาจารย์ประจ า 
3.2.7อาจารย์พิเศษ 

12.4อาจารย์ผู้สอน 
12.5อาจารย์พิเศษ 

- มีการทบทวนเพื่อความ
เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน 

5.ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าวิจัยวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์ ได้แก่ วิทยาการค้นพบยาใหม่ วิทยาการการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คุณภาพและมาตรฐานของยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
วิทยาการน าส่งยา และการจัดการองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพเภสัชกรรม โดยให้มี
การเสนอเค้าโครงการวิจัย   การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล     การเรียบเรียงผลการวิจัย     และ
การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนาเภสัชภัณฑ ์
5.2.2 มีทักษะการท างานด้านการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเภสัชภัณฑ ์
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ และคุณธรรมของนักวิชาการและ/หรือนักวิจัย 

4.4   จุดเด่นหรือจุดแข็งของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรเชิงสหวิทยาการด้านผลิตภัณฑ์ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ รวมทั้งยา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่น ๆ เป็นการศึกษา
กระบวนการคิดค้นยาแบบครบวงจร  ตั้งแต่การคัดเลือก ทดสอบทางเคมีและฤทธิ์
ทางชีวภาพ  และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของยาและวัตถุด้านสมุนไพร  จนถึง
ศึกษาทางพรีคลินิกและคลินิก  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
ชีวภาพหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยคณาจารย์ของหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่าง ๆ ทางเภสัชศาสตร์ ได้แก่ เภสัชเคมี ชีวเภสัชกรรม 

-หลักสูตรเดิมไม่มขี้อก าหนด
เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ ์มี
แต่หัวข้อจุดเด่นหรือจุดแข็ง
ของหลักสูตร หลักสูตร
ปรับปรุง 2554 มีข้อก าหนดที่
ชัดเจนกว่าและมีมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านรวม 5 ด้าน ดังนี้คือ 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
2.2 ความรู ้
2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ไม่ม ี
  
 

- มีแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ สู่
ทุกรายวิชา 

 

 



 125 มคอ.02 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 เหตุผล/ค าอธิบาย 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
- เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
การวัดผลให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ .ศ.  2548 หมวดที่ 7 ทุกข้อยกเว้นข้อ 36.2 และข้อ 36.4  การ
ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น    ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9  ข้อ 54.3 ทุกข้อและข้อ 55  หรือเป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่    

ทั้งนี้ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิจัย
และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ จะต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์   ดังนี้ 
1.มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี peer review และอยู่ในฐานข้อมูล
สากลที่สืบค้นได้อย่างน้อย 1 เรื่อง 
และ 
2.มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มี peer review และอยู่ในฐานของ สกอ. 1 
เรื่อง หรือ มีการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 1 เรื่อง 

 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
การวัดผลให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2548 หมวดที่ 7 ทุกข้อยกเว้นข้อ 36.2 และข้อ 36.4  การ
ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ. 2548 หมวดที่ 9  ข้อ 54.3 ทุกข้อและข้อ 55หรือเป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่    

ผู้เรียนตามหลักสูตรแบบ 1.1, 1.2  และแบบ 2.1, 2.2  จะต้องมีผลงานที่
เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์   ดังนี้ 
1.มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่มี peer review และอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลที่สืบค้นได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีการน าเสนอผลงานรูปแบบ
โปสเตอร์หรือปากเปล่าในที่ประชุมระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ  
หรือ 
2.มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งบทความ
นั้นมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  โดยเป็นวารสารที่มีระบบ 
peered review และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานของ สกอ. หรือ ที่ สกอ. ยอมรับ และมี
การน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าในที่ประชุมระดับชาต ิหรือระดับ
นานาชาต ิ
หรือ 
3.อนุสิทธิบัตรอย่างน้อย 1 เรื่อง  และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติ
อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีการน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ หรือปากเปล่าในที่
ประชุมระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ

-ผลงานวิจัยในหลักสูตร
ปรับปรุงให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
เป็นมหาวิทยาแห่งการวิจัย 
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย ์
1.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

ไม่ม ี - หลักสูตรปรับปรุง 2554 มีการ
ก าหนดการพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตร
เดิมการพัฒนาคณาจารย์เป็นหน้าที่ของ
ส่วนกลาง ด าเนินการโดยคณะวิชา  
-การส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนา
ตนเองเป็นไปตามกลไกการบริหารงาน
บุคคลขององค์กร ในส่วนของหลักสุตรได้
สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรติดตาม
ความก้าว หน้าของวิชาการโดยเน้นใน
สาขาวิชานี้อย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้
น าเสนอผลงานที่เกิดจากการวิจัยใน
รูปแบบต่าง ๆ ด้วยทุนสนับสนุนของคณะ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้ง
การได้รับเชิญเป็นวิทยากรก็เป็นการ
เพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาคณาจารย์
ได้ด้วย                               
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หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.การบริหารหลักสูตร 
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งต้องท าหน้าที่ดังนี ้
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถ
และคุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่ก าหนดใน
หลักสูตร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้
มีคุณภาพและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
1.5 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่ 
นักศึกษาสนใจ และก ากับติดตามให้การท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมาย  ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งไม่เกิน 1 คนต่อ
นักศึกษา 5 คน 
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง  ๆ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง     
1.7 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
1.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์
เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 
 

 
18.1   การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ ์   
มีองค์ประกอบ  และกระบวนการ  ดังนี ้  

18.1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรให้
มีคุณภาพมาตรฐานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนและควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม 

18.1.2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
ต้องจัดท าแผนการสอน และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย  และมีการให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์  เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการสอน 
18.1.3 เน้ือหาในหลักสูตรครอบคลุมมาตรฐานจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทันสมัย
เหมาะกับกาลเวลา  โดยการศึกษาในหลักสูตรสามารถเชื่อมโยงวิชาความรู้กับ
ประสบการณ์จริงในการท างาน  และโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นวิชาเลือกสามารถให้
ผู้เรียนเลือกได้ตามความสนใจอย่างแท้จริง 

 
 
-การบริหารหลักสูตรมีการ
ปรับปรุง โดยก าหนดหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารไว้
อย่างชัดเจน 
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หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3.การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ไม่ม ี -การประเมินประสิทธิภาพการ
สอนเป็นไปตามกลไกการ
ประกันคุณภาพการเรียนการ
สอนของคณะซึ่งท าประจ าทุก
ภาคการศึกษาและปกปิดจาก
ผู้สอน  
-การประเมินหลักสุตรใน 
ภาพรวมด าเนินการตามแผน
ของคณะฯ ซึ่งจัดให้มีการ
สัมมนาเพื่อให้องค์กร
ขับเคล่ือนและเปล่ียนแปลง 
อย่างต่อเน่ือง 
-หลักสูตรต้องถูกทบทวนผล
การประเมินใน 3 หัวข้อ และ
วางแผนปรับปรุงในรอบต่อไป 

 


