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ปรัชญาของหลกัสูตร 
 มุ่งเนน้ใหบ้ณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการสร้างและประยกุตอ์งคค์วามรู้ใหม่ดา้นเภสชัศาสตร์ 
เพ่ือการพฒันางานและสังคม 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการวจิยั 
2. ความรู้ 
 2.1 อธิบายกระบวนการวิจยัทางเภสัชศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 2.2 สามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยทีางเภสัชศาสตร์ ในการออกแบบและด าเนินการวจิยั  
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ประยกุตอ์งคค์วามรู้ทางเภสัชศาสตร์ สร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการพฒันา
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
 3.2 มีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ และมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.3 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเภสัชศาสตร์ในการบริหารจดัการวจิยั 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ท  างานเป็นทีมบนพื้นฐานของเหตุผล 
 4.2 มีทกัษะความคิดเชิงวพิากษใ์นเชิงสร้างสรรค์ 
5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 มีความสามารถในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 5.2 มีทกัษะในการส่ือสาร และ พูด อ่าน เขียนบทความวิชาการภาษาองักฤษได ้
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ  5 หน่วยกติ 

595-701 ระเบียบวธีิวจิยัทางเภสัชศาสตร์  3((3)-0-6) 
 (Research Methodology in Pharmaceutical Sciences)  
595-702 สัมมนาบณัฑิตศึกษาทางเภสัชศาสตร์ 1  1(0-2-1) 
 (Graduate Seminar in Pharmaceutical Sciences I)  
595-703 สัมมนาบณัฑิตศึกษาทางเภสัชศาสตร์ 2  1(0-2-1) 
 (Graduate Seminar in Pharmaceutical Sciences II)  
595-704 กระบวนการวิจยัและพฒันาทางเภสัชอุตสาหกรรม* 1(1-0-2) 
 (Research and Development Process in Industrial Pharmacy)*  

2. หมวดวชิาเลือก  7 หน่วยกติ 

560-761 เภสัชศาสตร์ขั้นสูงทางเภสัชวทิยา  2((2)-0-4) 
 (Advanced Pharmaceutical Sciences in Pharmacology)  
565-761 เภสัชเคมีเพื่อการพฒันายา  2((2)-0-4) 
 (Pharmaceutical Chemistry for Drug Development)  
565-762 การสังเคราะห์ยอ้นกลบั  2((2)-0-4) 
 (Retrosynthesis)  
565-763 หมู่ปกป้องในอินทรียส์ังเคราะห์  2((2)-0-4) 
 (Protective groups in Organic Synthesis)  
565-764 การออกแบบยา  2((2)-0-4) 
 (Drug Design)  
570-761 ยาสมุนไพร  2((2)-0-4) 
 (Herbal Medicines)  
570-762 เคมีของผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  3((3)-0-6) 
 (Chemistry of Natural Products)  
570-763 สมุนไพรไทยและยาพื้นบา้น  3((2)-3-4) 
 (Thai Medicinal Plants and Indigenous Drugs)  
570-764 มาตรฐานสมุนไพร  3((2)-3-4) 
 (Standardization of Medicinal Plants)  
570-765 การก าหนดสูตรโครงสร้างทางเคมีของผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 3((3)-0-6) 
 (Chemical Structure Determination of Natural Products)  
 



570-766 โครมาโตกราฟีเพื่อการวจิยัทางผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 3((3)-0-6) 
 (Chromatography in Natural Product Research)  
580-761 การพฒันาผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรม  2((2)-0-4) 
 (Pharmaceutical Product Development)  
580-762 กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยเีภสัชกรรม    2((2)-0-4) 
 (Unit Process in Pharmaceutical Technology)  
580-763 การพฒันาสูตรต ารับยาเตรียม  3((2)-3-4) 
 (Pharmaceutical Formulation Development)  
580-764 ระบบน าส่งยา  3(3-0-6) 
 (Drug Delivery Systems)  
580-775 นาโนเทคโนโลยแีละการประยกุตใ์ชใ้นการน าส่งยา 3(3-0-6) 
 (Nanotechnology and Applications in Drug Delivery)  
580-776 เทคโนโลยชีีวภาพในปัจจุบนัและอนาคต  3((3)-0-6) 
 (Biotechnology Today and Tomorrow)  
595-761 เทคโนโลยชีีวภาพทางเภสัชกรรมขั้นสูง 1  3(3-0-6) 
 (Advanced Pharmaceutical Biotechnology I)  
595-762 เทคโนโลยชีีวภาพทางเภสัชกรรมขั้นสูง 2  3(3-0-6) 
 (Advanced Pharmaceutical Biotechnology II)  
595-763 การส่ือสารและการน าเสนอทางวทิยาศาสตร์  3((1)-6-2) 
 (Scientific Communications and Presentation)  
595-764 ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์  3((1)-6-2) 
 (Special Problem in Pharmaceutical Sciences)  
595-765 ชุดวชิานวตักรรมการออกแบบยาและเคร่ืองส าอางจากผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 5((4)-3-6) 
 (Module: Innovative Drug and Cosmetic Designs from Natural Products)  
595-766 ชุดวชิาเภสัชพนัธุศาสตร์และยาจ าเพาะบุคคล  5((4)-3-6) 
 Module: Pharmacogenomic and Personalized Medicine)  
595-767 ชุดวชิาการออกแบบโภชนเภสัชภณัฑส์ าหรับผูสู้งอายแุละโภชนบ าบดั 5((4)-3-6) 
 Module: Nutraceutical Design for Ageing and Therapeutic Nutrition  

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  24 และ 36 หน่วยกติ 

595-781 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 (Thesis)  
595-782 วทิยานิพนธ์  24(0-72-0) 
 (Thesis)  



 
- กรณีนกัศึกษาจบปริญญาตรีในสาขาอ่ืน ท่ีมิใช่สาขาเภสัชศาสตร์ ก าหนดใหล้งทะเบียนรายวชิา 595-

704 กระบวนการวิจยัและพฒันาทางเภสัชอุตสาหกรรม (Research and Development Process in Industrial 
Pharmacy) เป็นรายวชิาบงัคบั ประเภท Audit ไม่นบัหน่วยกิตในหลกัสูตร 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-781 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-781 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
595-702 สัมมนาบณัฑิตศึกษาทางเภสัชศาสตร์ 1** 
(Graduate Seminar in Pharmaceutical Sciences I)** 1(0-2-1) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-781 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-781 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
595-703 สัมมนาบณัฑิตศึกษาทางเภสัชศาสตร์ 2** 
(Graduate Seminar in Pharmaceutical Sciences II)** 1(0-2-1) 
 
** ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 



แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-701 ระเบียบวจิยัทางเภสัชศาสตร์  3((3)-0-6) 

(Research Methodology in Pharmaceutical Sciences)  
xxx-xxx วชิาเลือก 7 หน่วยกิต 
595-704 กระบวนการวจิยัและพฒันาทางเภสัชอุตสาหกรรม* 1(1-0-3) 
 (Research and Development Process in Industrial Pharmacy)* 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-702 สัมมนาบณัฑิตศึกษาทางเภสัชศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
 (Graduate Seminar in Pharmaceutical Sciences I)  
595-782 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 

 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
595-782 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-782 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
595-703 สัมมนาบณัฑิตศึกษาทางเภสัชศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
(Graduate Seminar in Pharmaceutical Sciences II)  
 
*เป็นรายวิชาบังคบัส าหรับนักศึกษาแรกเขา้ท่ีไม่ไดจ้บปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ ประเภท Audit โดยไม่นับ
หน่วยกิตในหลกัสูตร และไม่ตอ้งเรียนซ ้ าเม่ือไดรั้บผลการเรียนเป็น U การวดัผลผูล้งทะเบียนเรียนประเภท Audit 
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยป์ระจ าวิชา 
** ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะเภสัชศำสตร์ 

 
560-761 เภสัชศาสตร์ขั้นสูงทางเภสัชวทิยา 2((2)-0-4) 
 (Advanced Pharmaceutical Sciences in Pharmacology)  
 ทฤษฎีเชิงลึกเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยา กลไกการออกฤทธิ์ แนวคิดเกี่ยวกับตัวรับ ความสัมพันธ์

ระหว่างขนาดของยากับการตอบสนองของยา ผลของจลนศาสตร์ต่อการออกฤทธิ์ของยาและอันตรกิริยา
ระหว่างยา วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินผลการตอบสนองของระบบอวัยวะ หรือเนื้อเยื่อ    
ต่าง ๆ ต่อยาในสัตว์ทดลอง ทั้งนอกร่างกายและในกาย  

 Advance knowledge of pharmacological action and mechanism of drug action, dose-
response relationship, receptor theory for drug action and pharmacokinetic approach in 
delineate drug action, techniques in evaluating organs or tissues response using in vitro 
and in vivo models 

  
565-761 เภสัชเคมีเพื่อการพัฒนายา 2((2)-0-4) 
 (Pharmaceutical Chemistry for Drug Development)  
 แนวคิดในการพัฒนายาใหม่โดยอาศัยความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออก

ฤทธิ์ การสังเคราะห์หรือดัดแปลงเชิงเคมีของตัวยาส าคัญเพื่อเพิ่มความคงตัวและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
เทคนิคและเครื่องมือทางด้านการวิ เคราะห์เภสัชภัณฑ์ที่ ใช้ ในการวิจัยและพัฒนายา  การน า
เทคโนโลยีชีวภาพมาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนายา 

 Concepts for new drug development using knowledges of structure activity 
relationship; synthesis or chemical modification of active drug to improve stabilities and 
pharmacological activity; techniques and instruments in pharmaceutical analysis 
necessary for drug research and development; applications of biotechnology in drug 
development 

   
565-762 การสังเคราะห์ย้อนกลับ 2((2)-0-4) 
 (Retrosynthesis)  
 การออกแบบวิถีทางการสังเคราะห์สารอินทรีย์ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุลเป้าหมาย

ย้อนกลับไปยังสารตั้งตน้ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน  
 Design of synthetic pathway of organic compounds by analyzing of target molecule 

backward to simple starting  in complicate  structure  material 
 
 

   



 

565-763 หมู่ปกป้องในอินทรีย์สังเคราะห์ 2((2)-0-4) 
 (Protective Groups in Organic Synthesis)  
 หลักการปกป้องหมู่ฟังก์ชันและสลายหมู่ปกป้อง ส าหรับการท าอินทรีย์สังเคราะห์ขั้นสูงที่เก่ียวข้องกับ

สารประกอบที่มีหลายหมู่ฟังก์ชนั  
 Principles in protection and deprotection of functional groups in advanced organic 

synthesis involving multi-functional organic compounds 
   
565-764 การออกแบบยา 2((2)-0-4) 
 (Drug Design)  
 การออกแบบยาโดยวิธีทางเคมี กายภาพ และความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของยาการ

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบยา การออกแบบยาที่สัมพันธ์กับชีวโมเลกุลของตัวรับยาเฉพาะ
ความสัมพันธ์ของเมทาบอลิซึมของยาต่อการออกแบบยา และการออกแบบยาโดยใช้ความคล้ายคลึงทาง
โมเลกุล 

 Drug design underlying chemistry and physics of drugs, structure activity relationship, 
computer-aid drug design, specific target drug design, relationship of drug metabolism in 
drug design and drug design based on molecular similarity 

  
570-761 ยาสมุนไพร 2((2)-0-4) 
 (Herbal Medicines)  
 ยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคในระบบต่างๆ ได้แก่ระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคติดเชื้อ

ปรสิตและไวรัสระบบประสาทส่วนกลาง ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน รวมทั้งสมุนไพรที่มี ฤทธิ์รักษาโรคมะเร็ง อาการอักเสบและโรค
เก๊าท์ 

 Medicinal plants for the treatment of several health disorders associated with the 
gastrointestinal tract, skin, central nervous system, respiratory tract, cardiovascular 
system, urinary tract and endocrine systems as well as those for the treatment of 
cancers, inflammation and gout 

   
570-762 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ 3((3)-0-6) 
 (Chemistry of Natural Products)  
 องค์ประกอบในโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีในสิ่งมีชีวิต การศึกษา

ชีวสังเคราะห์ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเมแทบอไลต์ทุติยภูมิในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ พอลีคีไทด์ เฟ
นิล     โพรพานอยด์ ฟลาโวนอยด์ คูมาริน ลิกแนน อนุพันธ์ฟีนอลิก เทอร์ปีนอยด์ สเตอรอยด์ แอลคา
ลอยด์ และสารประกอบที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโครงสร้าง 

 Building blocks used in the skeleton structures of natural products, chemical and 
biochemical reactions in living organisms, biosynthetic studies, chemical and physical 
properties of secondary metabolites of various classes including polyketides, 



 

phenylpropanoids, flavonoids, coumarins, lignans, phenolic derivatives, terpenoids, 
steroids, alkaloids and nitrogenous compounds 

   
570-763 สมุนไพรไทยและยาพ้ืนบ้าน 3((2)-3-4) 
 (Thai Medicinal Plants and Indigenous Drugs)  
 สมุนไพรไทยและยาพืน้บา้น การสืบค้นข้อมูลสมุนไพร การส ารวจภูมิปัญญาเก่ียวกับ สมนุไพรไทย 

ประโยชน์ในทางการแพทย์พื้นบา้น การอ่าน แปลต ารายาพืน้บ้าน การวิเคราะห์ตัวยาในต ารับยาสามัญ
ประจ าบ้านแผนโบราณ สมนุไพรในสาธารณสุขมูลฐาน สมนุไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การพัฒนา
สมุนไพรสู่ยาแผนปจัจุบนั และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสมุนไพร องค์กรที่ดูแล และพัฒนาดา้นสมุนไพร/
การแพทย์ทางเลือก ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพฒันาสมนุไพรไทย 

 Thai medicinal plants and indigenous medicines; a search for and an evaluation of 
herbal information; a survey of Thai traditional medicine knowledge; ethnopharmacology 
and folklore remedies; interpretative studies of ancient scripts; comparative analysis of 
medicinal plants used as remedies in Thai traditional households, primary health care 
and the national list of essential safe medicines; modern medicines; fundamentals in Thai 
traditional medicine as foundations for the development of modern medicine; laws 
relevant to the prescription of medicinal plants or related products; organizations and 
strategic planning for the development of Thai herbal/ alternative medicines 

   
570-764 มาตรฐานสมุนไพร 3((2)-3-4) 
 (Standardization of Medicinal Plants)  
 ข้อก าหนดมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตามข้อก าหนดในเภสัชต ารับ การประเมิน

คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ การใช้ประสาทสัมผัส กล้องจุลทรรศน์ การตรวจ
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ และการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยวิธี 
HPLC และการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ การเตรียมสารสกัดสมุนไพร ให้มีสารส าคัญใน
ปริมาณสูง นวัตกรรมการสกัดและการท ามาตรฐานสมุนไพร 

 Examination of Pharmacopeial monographs of herbal raw materials and medicines, 
quality assessment of herbal raw materials and medicines, i.e. organoleptic; microscopic; 
chemical and physical methods; determination of active constituents, quantitative HPLC 
analysis and method validation, preparation of herbal extracts enriched for active 
constituents, innovations in herbal extraction and standardization 

   
570-765 การก าหนดสูตรโครงสร้างทางเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3((3)-0-6) 
 (Chemical Structure Determination of Natural Products)  
 ศึกษาลักษณะเฉพาะทางสเปคโตรสโกปีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มต่างๆ เช่น ฟลาโวนอยด์ คู

มาริน โครโมน ควิโนน เทอร์ปีนอยด์และสเตอรอยด์  แอลคาลอยด์ กรดอะมิโนและเพปไทด์ และ
คาร์โบไฮเดรต หลักการวิเคราะห์และก าหนดสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีสูตร



 

โครงสร้างซับซ้อนโดยใช้เทคนิกนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโกปี  ร่วมกับเทคนิคทางสเปคโต
รสโกปีอ่ืนๆ การวิเคราะห์คอนฟิกิวเรชั่นและคอนฟอร์เมชั่นของสาร ทั้งโดยใช้เทคนิคทางสเปคโตรสโกปี 
และโดยการสังเคราะห์สารอนุพันธ์  

 Spectroscopic characteristics of various classes of natural products including 
flavonoids, coumarins, chromones, quinones, terpenoids, steroids, alkaloids, amino acids 
and peptides, and carbohydrates; fundamental in chemical structure elucidation and 
identification of chemicals from natural products with complex chemical structures, 
particularly using NMR spectroscopic techniques and other spectroscopic analyses; 
configurational and conformational analysis using spectroscopic and derivatization 
approaches.   

 
570-766 โครมาโตกราฟีเพื่อการวิจัยทางผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 3((3)-0-6) 
 (Chromatography in Natural Product Research)  
 หลักการของการแยกด้วยโครมาโคกราฟี บทน าและพื้นฐานของโครมาโตกราฟีชนิดต่างๆ ทฤษฎี

เพลทและส่วนขยายทฤษฎี กลไกของการหน่วงและการกระจาย องค์ประกอบในโครมาโตกราฟี ส่วนการ
บรรจุคอลัมน์ ส่วนตรวจวัด ผลลัพธ์ เครื่องมือ แนวคิดและกลยุทธ์การคัดเลือกเทคนิคและสภาวะทางโคร
มาโต   กราฟี การคัดเลือกวัฏภาคอยู่กับที่และวัฏภาคเคลื่อนที่ เทคโนโลยีการต่อพ่วง เทคโนโลยีสมรรถนะ
สูงและสมรรถนะสูงยิ่งยวด วัสดุเพื่อการแยกแบบพิเศษ การดัดแปลงโครมาโตแกรม  

 Principles in chromatographic separations; introduction and basis of various 
chromatographic techniques; plate theory and its extension; mechanisms of retention 
and dispersion; components in chromatography - loading, column, detection, output, 
instrumentation; concepts and strategic selections of chromatographic techniques and 
conditions; selection and modifications of stationary phases and mobile phases; tandem 
technology; high-performance and ultra-high performance technology; special supporting 
materials; manipulation of chromatograms 

  
580-761 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 2((2)-0-4) 
 (Pharmaceutical Product Development)  
 กระบวนการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทางเภสัชกรรม แนวคิดการออกแบบสูตรต ารับ และเทคโนโลยีที่

เก่ียวข้อง 
 Process in pharmaceutical product development, concept of formulation design and 

related technology 
   
580-762 กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม   2((2)-0-4) 
 (Unit Process in Pharmaceutical Technology)  
 การเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรมยา การจัดสิ่งแวดลอมที่ดีในโรงงาน 

การจัดเครื่องมือและอุปกรณ หลักการที่เก่ียวของกับขอปฏิบัติที่ดี ในการผลิตยา และการจัดระบบบ าบัด



 

ของเสีย  
 Site selection, design and layout pharmaceutical manufacture, good environmental 

management, equipment and layout, Good Manufacturing Practice, waste management 
   
580-763 การพัฒนาสูตรต ารับยาเตรียม 3((2)-3-4) 
 (Pharmaceutical Formulation Development)  
 หลักการ เทคนิคการตั้งและพัฒนาสูตรต ารับของยาเตรียมรูปแบบต่างๆ การขยายขนาดการผลิตใน

ระดับอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องทางเภสัชกรรม  
 Principle, formulation techniques and formulation development of pharmaceutical 

dosage forms, Industrial scale up and related pharmaceutical aspects 
   
580-764 ระบบน าส่งยา 3(3-0-6) 
 (Drug Delivery Systems)  
 หลักและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับระบบน าส่งยารูปแบบต่างๆ เช่น   ระบบน าสง่ยาแบบออกฤทธิ์นาน

และควบคุมการปลดปล่อยที่ให้โดยการรับประทาน ระบบน าสง่ยาทางผิวหนงั ระบบน าส่งยาทีเ่ป็นโปรตนี
และเพปไทด์ และระบบน าส่งยาเจาะจงเป้าหมาย การน าส่งวัคซีนและยนี ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ 
พัฒนา และวิธีการประเมินประสิทธิผลของระบบน าส่งยา 

 Concept and theory of drug delivery systems; oral sustained and controlled release 
systems, topical delivery systems, protein and peptide delivery and targeted drug 
delivery; vaccine and gene delivery; principle in drug design, development and 
evaluation of drug delivery systems 

   
580-775 นาโนเทคโนโลยีและการประยกุต์ใช้ในการน าส่งยา 3(3-0-6) 
 (Nanotechnology and Applications in Drug Delivery)  
 ระบบน าส่งยาที่อาศัยนาโนเทคโนโลยี การเตรียม การประยุกต์ใช้ การศึกษาลักษณะเฉพาะและการ

ประเมินความปลอดภัยของระบบอนุภาคระดับนาโน 
 Nanotechnology in drug delivery systems; preparation, applications, characterization 

and safety evaluation of nanoparticulate system 
   
580-776 เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันและอนาคต 3((3)-0-6) 
 (Biotechnology Today and Tomorrow)  
 หลักการและการประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ที่ใช้บ่อยในงานวิจัยทาง

เภสัชศาสตร์ เช่น เทคโนโลยีการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ เทคโนโลยีการตัดต่อดีเอ็นเอ เทคโนโลยีไม
โครอาร์เรย์ เทคโนโลยีการแสดงออกด้วยฟาจ  ไบโอเซนเซอร์ และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  แนวโน้มใน
อนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 

 Principle and application of classical and cutting-edge biotechnology commonly 
used in pharmaceutical research such as DNA sequencing technology, DNA-editing 



 

technology, microarray technology, phage display technology, biosensor, and other 
related technologies; future trend in biotechnology in pharmaceutical research 

  
595-701 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 (Research Methodology in Pharmaceutical Sciences)  
 การท าวิจัยอย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยจะครอบคลุมในเรื่องการ

เลือกหัวข้อวิจัย การค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการท าวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติส าหรับงานวิจัย การแปลผลการศึกษาวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งจริยธรรมใน
งานวิจัย 

 Systematically conduct both qualitative and quantitative research project; choosing 
a research topic; searching tools; planning for research; writing a research protocol; data 
analysis, statistics for research, data interpretation, presentation of research result and 
ethical consideration in research 

  
595-702 สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
 (Graduate Seminar in Pharmaceutical Sciences I)  
 การพัฒนาความเข้าใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอปากเปล่าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางเภสัช

ศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือจากความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา รวมถึงเทคนิค
ในการน าเสนอ ความสามารถในการฟัง การวิเคราะห์การน าเสนอทางวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมการ
อภิปราย 

 Development of an overall understanding of the principles of oral communication in 
pharmaceutical science based on published, peer reviewed publications, or original 
research conducted by the student, including presentation techniques, listening skills, 
critical analysis of scientific presentations, participation in scientific discussions 

   
595-703 สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
 (Graduate Seminar in Pharmaceutical Sciences II)  
 การพัฒนาความเข้าใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอปากเปล่าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางเภสัช

ศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือจากความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา รวมถึงเทคนิค
ในการน าเสนอ ความสามารถในการฟัง การวิเคราะห์การน าเสนอทางวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมการ
อภิปราย และ/หรือการสัมมนาเพื่อน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยของนักศึกษาและความสามารถใน
การน าเสนอ  

 Development of an overall understanding of the principles of oral communication in 
pharmaceutical science based on published, peer reviewed publications, or original 
research conducted by the student, including presentation techniques, listening skills, 
critical analysis of scientific presentations, participation in scientific discussions and/or 
Seminar on the progressive of students’ researches and presentation skills 



 

   
595-704 กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางเภสัชอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
 (Research and Development Process in Industrial Pharmacy)  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนาทางเภสัชอุตสาหกรรม การค้นหายา การสกัด

จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การสังเคราะห์ทางเคมี และการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การทดสอบใน
หลอดทดลอง และในสัตว์ทดลอง การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ การประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

 Basic knowledge of research and development process in industrial pharmacy; drug 
discovery; extraction from natural products; chemical synthesis and biological activity 
determinations; in vitro and in vivo testing; raw materials and pharmaceutical products 
quality controls; efficacies and safety assessments  

   
595-761 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมขั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 (Advanced Pharmaceutical Biotechnology I)  
 ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัยและการพัฒนาทางเภสัชกรรม 

โครงสร้างและหน้าที่ของยีน เอนไซม์ที่ใช้ในการตัดต่อยีน การน ายีนที่สนใจหรือโอนถ่ายยีนเข้าสู่เซลล์ 
เทคนิคการหลอมเซลล์พืชและสัตว์ การควบคุมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิต ทั้งโพรคาริโอทิก และยูคา
ริโอทิก การพัมนาเซลล์เพาะเลี้ยงพืช สัตว์ และจุลชีพ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตหรือสังเคราะห์สารที่
มีประโยชน์ทางยา 

 Basic and applications of biotechnology in pharmaceutical research and 
development; structre and function of DNA, enzymes in gene manipulation; introduction 
of interes gene into host cells; protoplast fusion and hybridoma technology; gene 
expression and regulation in prokaryotic and eukaryotic systems; process development of 
cell cultures; plant; animal and microbial cell cultures and their applications for 
production of pharmacologically active compounds 

   
595-762 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมขั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 (Advanced Pharmaceutical Biotechnology II)  
 การหมักและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหมัก กระบวนการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ หรือ ชีวผลิตภัณฑ์ใน

ขั้นตอนก่อนและหลังการท าพันธุวิศวกรรมด้วยเทคนิคทั้งทางเคมีกายภาพและชีววิทยา ระดับโมเลกุล เช่น 
เทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม การตรวจหายีนที่สนใจด้วยวิธีไฮบริไดเซชันชนิดต่าง ๆ การหาล าดับ
เบสของยีนที่สนใจ การแยกและการท าให้บริสุทธิ์ด้วยการกรอง การหมุนเหวี่ยง อิเล็กโทรฟอเรซิส และโคร
มาโทกราฟี วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การควบคุมคุณภาพทางเภสัชเทคโนโลยชีีวภาพ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ การค้นหาและประเมินผลยาใหม่ กฎระเบียบและจริยธรรมที่เก่ียวข้องส าหรับงานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 

 Fermentation technology and factors affecting in fermentation process; analytical 
procedures of biotechnology-derived pharmaceutically active compounds in downstream 



 

and upstream processing; gene amplification technique by Polymerase Chain Reaction; 
analysis of cloned gene by hybridizations and sequencing technique; isolation and 
purification of biotechnological products by methods of filtration, centrifugation, 
electrophoresis and chromatography; chemical process engineering; quality control of 
biotechnology-derived pharmaceutical products; the application of biotechnology in drug 
discovery and evaluation and the regulations and ethics in pharmaceutical biotechnology 

   
595-763 การสื่อสารและการน าเสนอทางวิทยาศาสตร์ 3((1)-6-2) 
 (Scientific Communication and Presentation)  
 การอ่านและจับใจความบทความวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะบทความในสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาการ

ที่เก่ียวข้อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่องานเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ โครง
ร่างและข้อเสนองานวิจัย รายงาน นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ การน าเสนอรายงานและสื่อ
ประกอบการน าเสนอ ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารและการน าเสนอที่สัมพันธ์กับภาคบรรยาย 

 Reading and comprehension of scientific articles particularly those in the area of 
pharmaceutical sciences and related disciplines; creative writing for scientific manuscripts 
in various formats, including research proposals, reports, original research articles, review 
articles; presentation and audiovisual media for presenation; practicum in communication 
and presentation skills related to the lectures 

  
595-764 ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ 3((1)-6-2) 
 (Special Problem in Pharmaceutical Sciences) 
 ศึกษาปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ เป็นการฝึกปฏิบัติให้มีความรู้และทักษะในการวางแผนการ

ทดลองและเทคนิคการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานของวิทยานิพนธ์ภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารย์ผู้สอน 

 The study of a special problem in pharmaceutical sciences; research practice to gain 
knowledge and skills in an experimental design and pharmaceutical research techniques; 
information inquery; a basis to serve a thesis by a student under supervision of a lecturer 

   
595-765 ชุดวิชานวัตกรรมการออกแบบยาและเครื่องส าอางจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ 5((4)-3-6) 
 (Module: Innovative Drug and Cosmetic Designs from Natural 

Products) 
 

 นวัตกรรมการค้นหาสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ  นวัตกรรมการสกัดสารจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การทดสอบความเป็น
พิษ การทดสอบลักษณะทางกายภาพและทางเคมี นวัตกรรมการออกแบบยาและเครื่องส าอาง การตั้ง
ต ารับ การควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑ์ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนต ารับ นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การประเมินทางเศรษฐศาสตร์และความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ  

 Innovations of pharmaceutical active compounds discovery from natural products; 



 

green extraction methods innovations; biological activities screening; pharmacological 
activities testing; toxicology testing;  physical and chemical properties evaluations; 
innovation for drug and cosmetic design; formulations and pharmaceutical products 
quality controls; process for product registration; innovation for packaging design 
according to market demands; economic feasibility evaluation for business model   

   
595-766 ชุดวิชาเภสัชพันธุศาสตร์และยาจ าเพาะบุคคล 5((4)-3-6) 
 (Module: Pharmacogenomic and Personalized Medicine)  
 บทบาทของพันธุกรรมรายบุคคลกับการตอบสนองต่อยา การตรวจความผันแปรทางพันธุกรรมที่มี

ผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องวิถีเมตาบอลิสมของยา การวิเคราะห์แผนที่
ยีนในมนุษย์ ท านายยีนที่ก่อความเสี่ยงหรือแนวโน้มที่ก่อให้เกิดโรค ยีนที่ก่อให้เกิดการแพ้ยา  เครื่องมือ
ตรวจหาล าดับยีนในมนุษย์ ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของปัจเจกบุคคล 
และกลุ่มที่เป็นโรค การเลือกใช้ยาและขนาดยาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล การค้นหายาใหม่ การพัฒนายา
ใหม่ การค้นหายาขนานใหม่ที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มประชากร   

 Role of the individual genomes in drug response; diagnostic for genetic 
polymorphism and effects on pharmacokinetics, pharmacodynamics and drug 
metabolizing enzymes; analyzing of human genetic typing; prediction of gene-associated 
diseases; gene-associated to drug allergy; tools for human genome sequencing; 
exploration of relationship between individual and patient genetics; drug and dose design 
of personalized medicine; searching and developing of new drug and new recipe suitable 
for individual or group population       

 
595-767 ชุดวิชาการออกแบบโภชนเภสชัภัณฑ์ส าหรับผู้สงูอายุและโภชนบ าบัด 5((4)-3-6) 
 (Module: Nutraceutical Design for Ageing and Therapeutic Nutrition)   
 หลักการการออกแบบโภชนเภสัชภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุและโภชนบ าบัด นวัตกรรมการออกแบบ

อาหารหรือส่วนประกอบของอาหารส าหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความผิดปกติทางพยาธิสภาพ การพัฒนา
อาหารฟังก์ชัน อาหารทางการแพทย์ การวางแผนการให้สารอาหารที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค   

 Principle of nutraceutical design for elderly people and nutrition therapy; 
innovation of food and food ingredients designed for elderly people and for pathological 
disorder people; development of functional food and medical food; diet planning 
strategy suitable for individual patient  

  
595-781 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis)  
 ศึกษา-ค้นคว้า และด าเนินการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และ/หรือ นวัตกรรมด้านเภสัชศาสตร์ โดย

อยู่ภายใต้ความดูแลและค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถสื่อสาร น าเสนอ รวมถึง
เรียบเรียง เขียนเล่มวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  



 

 Investigating and researching for the new knowledge and/or innovations in the topic 
related to pharmaceutical sciences under supervision and guidance of the thesis advisor, 
communicating, presentation, write a thesis and pass the thesis defense   

   
595-782 วิทยานิพนธ์ 24(0-72-0) 
 (Thesis)  
 ศึกษา-ค้นคว้า และด าเนินการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และ/หรือ นวัตกรรมด้านเภสัชศาสตร์ โดย

อยู่ภายใต้ความดูแลและค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  สามารถสื่อสาร น าเสนอ รวมถึง
เรียบเรียง เขียนเล่มวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

 Investigating and researching for the new knowledge and/or innovations in the topic 
related to pharmaceutical sciences under supervision and guidance of the thesis advisor, 
communicating, presentation, write a thesis and pass the thesis defense   

 



ระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณการวจิยั 

1. ผา่นวชิาปัญหาพิเศษทางเภสชัศาสตร์ 
และรายวชิาวทิยานิพนธ์ 
2. อบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการวจิยั 
ท่ีจดัโดยส านกัวจิยัและพฒันา 

1. ประเมินจากรายงานวจิยั โดยไม่
คดัลอกผลงานของตนเองและผูอ่ื้น 
2. การเขา้ร่วมอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มาตรฐานการวจิยั 

2. ความรู้ 
2.1 อธิบายกระบวนการวจิยัทาง

เภสชัศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.2 สามารถใชค้วามรู้และ

เทคโนโลยทีางเภสชัศาสตร์ ในการ
ออกแบบและด าเนินการวจิยั 

1. ผา่นรายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตร 
แบบ active learning, case study และ 
problem-based learning  
2. ศึกษา คน้ควา้ผา่นฐานขอ้มูล และหา
ค าตอบดว้ยตวัเอง  
3. อาจารยใ์นหลกัสูตรสอนนกัศึกษา
เฉพาะรายบุคคล ในฐานะอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

1. ประเมินผลจากการวดัผลปกติ รายงาน 
การน าเสนอผลงานในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ประเมินจากรายงานความกา้วหนา้ใน
รายวชิาวทิยานิพนธ์  
3. ประเมินผลจากคุณภาพผลงานวจิยัท่ี
เป็นผลผลิตจากรายวชิาปัญหาพิเศษ 
วทิยานิพนธ์ 3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ประยกุตอ์งคค์วามรู้ทางเภสชั
ศาสตร์ สร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อ
น าไปใชใ้นกระบวนการพฒันา
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

3.2 มีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 
และมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

1. ผา่นกระบวนการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
2. ผา่นรายวชิาสมัมนา ปัญหาพิเศษ และ
วทิยานิพนธ์ 

1. ประเมินผลจากความส าเร็จจาก
รายวชิาปัญหาพิเศษ และวทิยานิพนธ์ 
รวมถึงผลงานไดแ้ก่ ขอ้เสนอการวจิยั 
โครงร่างวทิยานิพนธ์ รายงาน
วทิยานิพนธ์ และผลงานตีพิมพ ์

3.3 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาง
เภสชัศาสตร์ในการบริหารจดัการวจิยั 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

4.1 ท างานเป็นทีมบนพ้ืนฐานของ
เหตผุล 

1. ผา่นการน าเสนอผลการวจิยัและ
คน้ควา้ ไดแ้ก่ รายวชิาสมัมนา ปัญหา
พิเศษ และวทิยานิพนธ์ 
2. สร้างกิจกรรมทั้งในและนอกหลกัสูตร 
ท่ีเนน้การท างานร่วมกนั  
3. สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการ เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ในฐานะของผูน้ าเสนอ
ผลงาน และระหวา่งนกัวชิาการและ
นกัวจิยัรวมถึงนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืน 

1. ประเมินผลจากการวดัผลในรายวชิา
สมัมนา ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
2. ผลประเมินความพึงพอใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยหลกัสูตร  
3. ประเมินผลความสามารถในการ
ส่ือสาร การตอบค าถาม และการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ในรายวชิาสมัมนา   
 

4.2 มีทกัษะความคิดเชิงวพิากษใ์น
เชิงสร้างสรรค ์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

1. ผา่นรายวชิาระเบียบวธีิวจิยั และ
รายวชิาเลือก รวมถึงการคน้ควา้และการ
วจิยัในรายวชิาสมัมนา ปัญหาพิเศษ และ
วทิยานิพนธ์  
2. จดักิจกรรมและการอบรม การใชส่ื้อ
สารสนเทศอยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

1. ประเมินผลจากการสอบ การสงัเกต
พฒันาการและความสามารถ และการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิจากการใช้
เทคโนโลยใีนรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ประเมินจากการวเิคราะห์ขอ้มลูใน
รายวชิาปัญหาพิเศษ และวทิยานิพนธ์ 

5.2 มีทกัษะในการส่ือสาร และ พดู 
อ่าน เขียนบทความวชิาการภาษาองักฤษ
ได ้

1. ผา่นรายวชิาการส่ือสารและการ
น าเสนอทางวทิยาศาสตร์  
2. ผา่นรายวชิาสมัมนาทางเภสชัศาสตร์
การน าเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์และ
วทิยานิพนธ์ 
3. การเขา้ร่วมประชุมสมัมนาในเวที
วชิาการในวาระต่าง ๆ 

1. ประเมินผลและพฒันาการในการเรียน
ในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การน าเสนองานวจิยัในรายวชิา
สมัมนาทางเภสชัศาสตร์ การสอบ
วทิยานิพนธ์ และเวทีการประชุมวชิาการ
ฯ 
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