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ปรัชญาของหลกัสูตร 

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นนักวิจยัท่ีดี มีความสามารถในการค้นควา้วิจยัเพ่ือ
สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ ต่อยอดและประยกุตอ์งคค์วามรู้ เพ่ือการสร้างนวตักรรม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
งาน สงัคม และประเทศ  
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณการวิจยั และ มีความกลา้หาญทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งดา้น
เภสัชศาสตร์ 
2. ความรู้ 
 2.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางเภสัชศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการ
พฒันายา 
 2.2 สร้างโจทยว์ิจยั และแกปั้ญหาโจทยว์จิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งตามระเบียบวธีิวจิยัทางเภสัช
ศาสตร์ 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ประมวลองคค์วามรู้ เพื่อสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่จากงานวจิยั เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหา
ระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศ 
 3.2 มีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ และมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.3 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางเภสัชศาสตร์ในการบริหารจดัการวจิยั 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 สามารถเป็นผูน้ า ท างานเป็นทีมบนพื้นฐานของเหตุผล 
 4.2 มีทกัษะความคิดเชิงวพิากษใ์นเชิงสร้างสรรค์ 
5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 สามารถวเิคราะห์เชิงตวัเลขและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 



 
 5.2 สามารถน าเสนอผลงานวิจยัในเวทีวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ 
 5.3 มีทกัษะในการส่ือสาร และ พูด อ่าน เขียนบทความวิชาการภาษาองักฤษได ้



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  48 และ 72หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ  2 และ 5 หน่วยกติ 

595-701 ระเบียบวธีิวจิยัทางเภสัชศาสตร์  3((3)-0-6) 
 (Research Methodology in Pharmaceutical Sciences)  
595-704 กระบวนการวิจยัและพฒันาทางเภสัชอุตสาหกรรม* 1(1-0-2) 
 (Research and Development Process in Industrial Pharmacy)*  
595-801 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 1  1(0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Sciences I)  
595-802 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 2  1(0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Sciences II)  

2. หมวดวชิาเลือก  10 และ 19หน่วยกติ 

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)  
580-861 ยาฉีดพน่  2((2)-0-4) 
 (Pharmaceutical Aerosols)  
580-862 วทิยาการเคร่ืองส าอางขั้นสูง  3((2)-3-4) 
 (Advanced Cosmetic Sciences)  
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)  
595-765 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 Neutrition)   
595-861 ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูง  3(0-6-3) 
 (Special Problem in Advanced Pharmaceutical Sciences)  



 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  00 หน่วยกติ 

595-881 วทิยานิพนธ์  48(0-144-0) 
 (Thesis)  
595-882 วทิยานิพนธ์  72(0-216-0) 
 (Thesis)  
595-883 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 (Thesis)  
595-884 วทิยานิพนธ์  48(0-144-0) 
 (Thesis)  
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบ 1.1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-881 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-881 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
595-801 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 1** 1(0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Sciences I)**  
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-881 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-881 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-881 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-881 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
595-802 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 2** 1(0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Sciences II)**  
 



 

แบบ 1.2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-882 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-882 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
595-801 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 1** 1(0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Sciences I)**  
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-882 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-882 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-882 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-882 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-882 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-882 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
595-802 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 2** 1(0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Sceinces II)**  



 

แบบ 2.1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
xxx-xxx วชิาเลือก 10 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-801 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Sciences I)  
595-883 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 4 หน่วยกิต 

 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
595-883 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-883 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-883 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-883 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
595-802 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 2         1(0-2-0) 

(Seminar in Pharmaceutical Sciences II)  
 



แบบ 2.2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  
595-701 ระเบียบวธีิวจิยัทางเภสัชศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 (Research Methodology in Pharmaceutical Sciences) 1(1-0-3) 
595-704 กระบวนการวจิยัและพฒันาทางเภสัชอุตสาหกรรม*  
 (Research and Development Process in Industrial Pharmacy)* 
xxx-xxx วชิาเลือก 12 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-801 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Sciences I)  
xxx-xxx วชิาเลือก 7 หน่วยกิต 
595-884 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 3 หน่วยกิต 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-884 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 5 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-884 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-884 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-884 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
595-884 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
595-802 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 2 1(0-2-0) 
 (Seminar in Pharmaceutical Sciences II)  
595-884 วทิยานิพนธ์ (Thesis) 8 หน่วยกิต 



*เป็นรายวิชาบงัคบัส าหรับนกัศึกษาแรกเขา้ท่ีไม่ไดจ้บปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ ประเภท Audit โดยไม่
นับหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่ต้องเรียนซ ้ าเม่ือได้รับผลการเรียนเป็น U การวดัผลผูล้งทะเบียนเรียน
ประเภท Audit ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยป์ระจ าวชิา 
** ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
 



 

เอกสาร 3-3 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะเภสัชศำสตร์ 

 
560-761 เภสัชศำสตร์ข้ันสูงทำงเภสัชวทิยำ 2((2)-0-4) 
 (Advanced Pharmaceutical Sciences in Pharmacology)  
 ทฤษฎีเชิงลึกเก่ียวกับการออกฤทธ์ิของยา กลไกการออกฤทธ์ิ แนวคิดเก่ียวกับตัวรับ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของยากบัการตอบสนองของยา ผลของจลนศาสตร์ต่อการออกฤทธ์ิ
ของยาและอนัตรกิริยาระหวา่งยา วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินผลการตอบสนอง
ของระบบอวยัวะ หรือเน้ือเยือ่    ต่าง ๆ ต่อยาในสัตวท์ดลอง 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 เภสัชเคมีเพ่ือกำรพฒันำยำ 2((2)-0-4) 
 (Pharmaceutical Chemistry for Drug Development)  
 แนวคิดในการพฒันายาใหม่โดยอาศยัความรู้ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างของยา

และการออกฤทธ์ิ การสังเคราะห์หรือดดัแปลงเชิงเคมีของตวัยาส าคญัเพื่อเพิ่มความคงตวัและ
ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา เทคนิคและเคร่ืองมือทางด้านการวิเคราะห์เภสัชภณัฑ์ท่ีใช้ในการวิจยัและ
พฒันายา การน าเทคโนโลยชีีวภาพมาเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการพฒันายา 

 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 กำรสังเครำะห์ย้อนกลบั 2((2)-0-4) 
 (Retrosynthesis)  
 การออกแบบวถีิทางการสังเคราะห์สารอินทรีย ์โดยการวิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุล

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

backward to simple starting  in complicate  structure  material 
 



 

565-763 หมู่ปกป้องในอนิทรีย์สังเครำะห์ 2((2)-0-4) 
 (Protective Groups in Organic Synthesis)  
 หลกัการปกป้องหมู่ฟังกช์นัและสลายหมู่ปกป้อง ส าหรับการท าอินทรียส์ังเคราะห์ขั้นสูงท่ี

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

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

ของยาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบยา การออกแบบยาท่ีสัมพนัธ์กบัชีวโมเลกุลของ
ตวัรับยาเฉพาะความสัมพนัธ์ของเมทาบอลิซึมของยาต่อการออกแบบยา และการออกแบบยาโดย
ใชค้วามคลา้ยคลึงทางโมเลกุล 

 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 ยำสมุนไพร 2((2)-0-4) 
 (Herbal Medicines)  
 ยาสมุนไพรท่ีใชใ้นการรักษาโรคในระบบต่างๆ ไดแ้ก่ระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนงั โรค

ติดเช้ือปรสิตและไวรัสระบบประสาทส่วนกลาง ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน รวมทั้ งสมุนไพรท่ีมี ฤทธ์ิรักษา
โรคมะเร็ง อาการอกัเสบและโรคเก๊าท ์

 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 เคมีของผลติภัณฑ์ธรรมชำติ 3((3)-0-6) 
 (Chemistry of Natural Products)  
 องค์ประกอบในโครงสร้างของสารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ ปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีในส่ิงมีชีวิต 

การศึกษาชีวสังเคราะห์ คุณสมบติัทางเคมีและกายภาพของเมแทบอไลต์ทุติยภูมิในกลุ่มต่างๆ 
ไดแ้ก่ พอลีคีไทด์ เฟนิล     โพรพานอยด์ ฟลาโวนอยด์ คูมาริน ลิกแนน อนุพนัธ์ฟีนอลิก เทอร์ปี



 

นอยด ์สเตอรอยด ์แอลคาลอยด ์และสารประกอบท่ีมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบในโครงสร้าง 
 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 สมุนไพรไทยและยำพืน้บ้ำน 3((2)-3-4) 
 (Thai Medicinal Plants and Indigenous Drugs)  
 สมุนไพรไทยและยาพื้นบา้น การสืบคน้ขอ้มูลสมุนไพร การส ารวจภูมิปัญญาเก่ียวกบั 

สมุนไพรไทย ประโยชน์ในทางการแพทยพ์ื้นบา้น การอ่าน แปลต ารายาพื้นบา้น การวเิคราะห์ตวั
ยาในต ารับยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรในบญัชียา
หลกัแห่งชาติ การพฒันาสมุนไพรสู่ยาแผนปัจจุบนั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมุนไพร องคก์รท่ี
ดูแล และพฒันาดา้นสมุนไพร/การแพทยท์างเลือก ตลอดจนแผนยทุธศาสตร์การวจิยัและพฒันา
สมุนไพรไทย 

 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 มำตรฐำนสมุนไพร 3((2)-3-4) 
 (Standardization of Medicinal Plants)  
 ขอ้ก าหนดมาตรฐานวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรตามขอ้ก าหนดในเภสัชต ารับ การ

ประเมินคุณภาพวตัถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ การใช้ประสาทสัมผสั  กล้อง
จุลทรรศน์ การตรวจคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพ และการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคญั การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณดว้ยวิธี HPLC และการตรวจสอบความถูกตอ้งของวิธีวิเคราะห์ การเตรียม
สารสกดัสมุนไพร ใหมี้สารส าคญัในปริมาณสูง นวตักรรมการสกดัและการท 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 กำรก ำหนดสูตรโครงสร้ำงทำงเคมีของผลติภัณฑ์ธรรมชำติ 3((3)-0-6) 
 (Chemical Structure Determination of Natural Products)  
 ศึกษาลกัษณะเฉพาะทางสเปคโตรสโกปีของสารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติกลุ่มต่างๆ เช่น ฟลาโว

นอยด์ คูมาริน โครโมน ควิโนน เทอร์ปีนอยด์และสเตอรอยด์ แอลคาลอยด์ กรดอะมิโนและเพป
ไทด์ และคาร์โบไฮเดรต หลกัการวิเคราะห์และก าหนดสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติท่ีมีสูตรโครงสร้างซบัซ้อนโดยใชเ้ทคนิกนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโก
ปี ร่วมกบัเทคนิคทางสเปคโตรสโกปีอ่ืนๆ การวิเคราะห์คอนฟิกิวเรชัน่และคอนฟอร์เมชั่นของ
สาร ทั้งโดยใชเ้ทคนิคทางสเปคโตรสโกปี และโดยการสังเคราะห์สารอนุพนัธ์  

 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 โครมำโตกรำฟีเพ่ือกำรวจัิยทำงผลติภัณฑ์ธรรมชำติ 3((3)-0-6) 
 (Chromatography in Natural Product Research)  
 หลกัการของการแยกดว้ยโครมาโคกราฟี บทน าและพื้นฐานของโครมาโตกราฟีชนิดต่างๆ 

ทฤษฎีเพลทและส่วนขยายทฤษฎี กลไกของการหน่วงและการกระจาย องค์ประกอบในโครมา
โตกราฟี ส่วนการบรรจุคอลมัน์ ส่วนตรวจวดั ผลลพัธ์ เคร่ืองมือ แนวคิดและกลยุทธ์การคดัเลือก
เทคนิคและสภาวะทางโครมาโต   กราฟี การคัดเลือกวฏัภาคอยู่กับท่ีและวฏัภาคเคล่ือนท่ี 
เทคโนโลยีการต่อพ่วง เทคโนโลยีสมรรถนะสูงและสมรรถนะสูงยิ่งยวด วสัดุเพื่อการแยกแบบ
พิเศษ การดดัแปลงโครมาโตแกรม  

 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 กำรพฒันำผลติภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม 2((2)-0-4) 
 (Pharmaceutical Product Development)  
 กระบวนการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทางเภสัชกรรม  แนวคิดการออกแบบสูตรต ารับ  และ

เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 
 Process in pharmaceutical product development, concept of formulation design and related 

technology 
   
580-762 กระบวนกำรผลติทำงเทคโนโลยเีภสัชกรรม   2((2)-0-4) 
 (Unit Process in Pharmaceutical Technology)  
 การเลือกท าเลท่ีตั้ง การออกแบบและวางผงัโรงงานอุตสาหกรรมยา การจดัส่ิงแวดล อมท่ีดี

ในโรงงาน การจดัเคร่ืองมือและอุปกรณ หลกัการท่ีเก่ียวข องกบัข อปฏิบติัท่ีดี ในการผลิต
ยา และการจดัระบบบ าบดัของเสีย  

 Site selection, design and layout pharmaceutical manufacture, good environmental 
management, equipment and layout, Good Manufacturing Practice, waste management 

   
580-763 กำรพฒันำสูตรต ำรับยำเตรียม 3((2)-3-4) 
 (Pharmaceutical Formulation Development)  
 หลกัการ เทคนิคการตั้งและพฒันาสูตรต ารับของยาเตรียมรูปแบบต่างๆ การขยายขนาดการ

ผลิตในระดบัอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางเภสัชกรรม  
 Principle, formulation techniques and formulation development of pharmaceutical dosage 

forms, Industrial scale up and related pharmaceutical aspects 
   
580-764 ระบบน ำส่งยำ 3(3-0-6) 
 (Drug Delivery Systems)  
 หลกัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบน าส่งยารูปแบบต่างๆ เช่น   ระบบน าส่งยาแบบออกฤทธ์ิ

นานและควบคุมการปลดปล่อยท่ีใหโ้ดยการรับประทาน ระบบน าส่งยาทางผวิหนงั ระบบน าส่งยา
ท่ีเป็นโปรตีนและเพปไทด ์และระบบน าส่งยาเจาะจงเป้าหมาย การน าส่งวคัซีนและยนี ขอ้ควร
พิจารณาในการออกแบบ พฒันา และวธีิการประเมินประสิทธิผลของระบบน 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 นำโนเทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้ในกำรน ำส่งยำ 3(3-0-6) 
 (Nanotechnology and Applications in Drug Delivery)  
 ระบบน าส่งยาท่ีอาศยันาโนเทคโนโลยี การเตรียม การประยุกต์ใช้ การศึกษาลกัษณะเฉพาะ

และการประเมินความปลอดภยัของระบบอนุภาคระดบันาโน 
 Nanotechnology in drug delivery systems; preparation, applications, characterization and 

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

งานวิจยัทางเภสัชศาสตร์ เช่น เทคโนโลยกีารวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ เทคโนโลยีการตดัต่อดี
เอ็นเอ เทคโนโลยีไมโครอาร์เรย์ เทคโนโลยีการแสดงออกด้วยฟาจ  ไบโอเซนเซอร์ และ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  แนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพในงานวิจยัทางเภสัช
ศาสตร์ 

 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 

  
580-861 ยำฉีดพ่น 2((2)-0-4) 
 (Pharmaceutical Aerosols)  
 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าส่งยาสู่อวยัวะเป้าหมายในทางเดินหายใจ วิธีการผลิต การน าส่ง

และการตรวจสอบคุณสมบติัยาฉีดพ่นละอองลอย การออกแบบและพฒันาระบบน าส่งยาใน
ทางเดินหายใจ การน าส่งยากลุ่มโปรตีนและเพปไทด ์การให้ยาโดยการฉีดพน่เพื่อให้ออกฤทธ์ิใน
กระแสเลือด  

 Factors involving in drug delivery to the airways, manufacturing process, delivery and 
product testing of the aerosols, the design and development of respiratory drug delivery, 
delivery of protein and peptide for systemic activities 

 
 
 
 
 



 

580-862 วทิยำกำรเคร่ืองส ำอำงข้ันสูง 3((2)-3-4) 
 (Advanced Cosmetic Sciences)  
 แนวคิดเก่ียวกบัวิทยาการเคร่ืองส าอางขั้นสูง ระบบน าส่งเคร่ืองส าอางรูปแบบต่าง ๆ ผิวหนงั

และการดูดซึมผา่นผวิหนงัของสารส าคญัในเคร่ืองส าอาง การประเมินคุณสมบติัทางชีวภาพ ความ
คงตวั และความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางแบบใหม่ ระบบน าส่งเคร่ืองส าอางระบบ
อิมลัชนัและโครงสร้างประกอบของสารลดแรงตึงผิว ระบบน าส่งเคร่ืองส าอางระบบถุง ระบบ
น าส่งเคร่ืองส าอางระบบโมเลกุล และระบบน าส่งเคร่ืองส าอางระบบอนุภาคขนาดเล็ก 

 Concepts in advanced cosmetic sciences, novel cosmetic delivery, skin and percutaneous 
absorption of active constituents in cosmetic products; evaluation of bioactive properties, 
stability and safety of novel cosmetic products, emulsions and surfactant association structures, 
vesicular systems, molecular and particulate systems as cosmetic delivery 

  
595-701 ระเบียบวธีิวจัิยทำงเภสัชศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 (Research Methodology in Pharmaceutical Sciences)  
 การท าวิจยัอยา่งเป็นระบบทั้งการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยจะครอบคลุมในเร่ือง

การเลือกหวัขอ้วจิยั การคน้หางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนการท าวิจยั การเขียนโครงการวิจยั 
การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติส าหรับงานวิจยั การแปลผลการศึกษาวิจยั การเผยแพร่งานวิจยั รวมทั้ง
จริยธรรมในงานวจิยั 

 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 

  
595-704 กระบวนการวิจยัและพฒันาทางเภสัชอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
 (Research and Development Process in Industrial Pharmacy)  
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการวจิยัและพฒันาทางเภสัชอุตสาหกรรม การคน้หายา การ

สกดัจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ การสังเคราะห์ทางเคมี และการตรวจหาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
การทดสอบในหลอดทดลอง และในสัตวท์ดลอง การควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบและเภสัชภณัฑ ์
การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยั 

 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 เทคโนโลยชีีวภำพทำงเภสัชกรรมข้ันสูง 1 3(3-0-6) 
 (Advanced Pharmaceutical Biotechnology I)  
 ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการวิจยัและการพฒันาทางเภสัช

กรรม โครงสร้างและหนา้ท่ีของยีน เอนไซม์ท่ีใชใ้นการตดัต่อยีน การน ายีนท่ีสนใจหรือโอนถ่าย
ยีนเขา้สู่เซลล์ เทคนิคการหลอมเซลล์พืชและสัตว ์การควบคุมการแสดงออกของยีนในส่ิงมีชีวิต 
ทั้ งโพรคาริโอทิก และยูคาริโอทิก การพัมนาเซลล์เพาะเล้ียงพืช สัตว์ และจุลชีพ เพื่อการ
ประยกุตใ์ชใ้นการผลิตหรือสังเคราะห์สารท่ีมีประโยชน์ทางยา 

 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 เทคโนโลยชีีวภำพทำงเภสัชกรรมข้ันสูง 2 3(3-0-6) 
 (Advanced Pharmaceutical Biotechnology II)  
 การหมักและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการหมัก กระบวนการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์  หรือ ชีว

ผลิตภณัฑ์ในขั้นตอนก่อนและหลังการท าพนัธุวิศวกรรมด้วยเทคนิคทั้ งทางเคมีกายภาพและ
ชีววทิยา ระดบัโมเลกุล เช่น เทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรม การตรวจหายนีท่ีสนใจดว้ยวิธี
ไฮบริไดเซชนัชนิดต่าง ๆ การหาล าดบัเบสของยีนท่ีสนใจ การแยกและการท าให้บริสุทธ์ิดว้ยการ
กรอง การหมุนเหวี่ยง อิเล็กโทรฟอเรซิส และโครมาโทกราฟี วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ การ
ควบคุมคุณภาพทางเภสัชเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การคน้หาและ
ประเมินผลยาใหม่ กฎระเบียบและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับงานดา้นเทคโนโลยีชีวภาพทาง
เภสัชศาสตร์ 

 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 กำรส่ือสำรและกำรน ำเสนอทำงวทิยำศำสตร์ 3((1)-6-2) 
 (Scientific Communication and Presentation)  
 การอ่านและจบัใจความบทความวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะบทความในสาขาเภสัชศาสตร์และ

วิทยาการท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่องานเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ โครงร่างและข้อเสนองานวิจยั รายงาน นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ การ
น าเสนอรายงานและส่ือประกอบการน าเสนอ ฝึกปฏิบติัทกัษะการส่ือสารและการน าเสนอท่ี
สัมพนัธ์กบัภาคบรรยาย 

 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 ปัญหำพเิศษทำงเภสัชศำสตร์ 3((1)-6-2) 
 (Special Problem in Pharmaceutical Sciences) 
 ศึกษาปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ เป็นการฝึกปฏิบัติให้มีความรู้และทกัษะในการวาง

แผนการทดลองและเทคนิคการวิจยัทางเภสัชศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานของ
วทิยานิพนธ์ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูส้อน 

 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 ชุดวชิำนวตักรรมกำรออกแบบยำและเคร่ืองส ำอำงจำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 5((4)-3-6) 
 (Module: Innovative Drug and Cosmetic Designs from Natural Products)  
 นวตักรรมการคน้หาสารออกฤทธ์ิจากธรรมชาติ  นวตักรรมการสกดัสารจากธรรมชาติท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพเบ้ืองตน้ การทดสอบฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา การ
ทดสอบความเป็นพิษ การทดสอบลกัษณะทางกายภาพและทางเคมี นวตักรรมการออกแบบยา
และเคร่ืองส าอาง การตั้งต ารับ การควบคุมคุณภาพของเภสัชภณัฑ์ ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนต ารับ 
นวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด การประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์และความเป็นไปไดใ้นเชิงธุรกิจ  

 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 ชุดวชิำเภสัชพนัธุศำสตร์และยำจ ำเพำะบุคคล 5((4)-3-6) 
 (Module: Pharmacogenomic and Personalized Medicine)  
 บทบาทของพันธุกรรมรายบุคคลกับการตอบสนองต่อยา การตรวจความผนัแปรทาง

พนัธุกรรมท่ีมีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์และเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งวถีิเมตาบอลิสมของ
ยา การวิเคราะห์แผนท่ียีนในมนุษย ์ท านายยีนท่ีก่อความเส่ียงหรือแนวโน้มท่ีก่อให้เกิดโรค ยีนท่ี
ก่อให้เกิดการแพ้ยา เคร่ืองมือตรวจหาล าดับยีนในมนุษย์ ค้นหาความสัมพนัธ์ระหว่างความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมของปัจเจกบุคคล และกลุ่มท่ีเป็นโรค การเลือกใช้ยาและขนาดยาท่ี
เหมาะสมเฉพาะบุคคล การคน้หายาใหม่ การพฒันายาใหม่ การคน้หายาขนานใหม่ท่ีเหมาะสม
เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มประชากร   

 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 ชุดวชิำกำรออกแบบโภชนเภสัชภัณฑ์ส ำหรับผู้สูงอำยุและโภชนบ ำบัด 5((4)-3-6) 
 (Module: Nutraceutical Design for Ageing and Therapeutic Nutrition)   
 หลกัการการออกแบบโภชนเภสัชภณัฑ์ส าหรับผูสู้งอายุและโภชนบ าบดั นวตักรรมการ

ออกแบบอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารส าหรับผูสู้งอายุ และผูท่ี้มีความผิดปกติทางพยาธิ
สภาพ การพฒันาอาหารฟังก์ชนั อาหารทางการแพทย ์การวางแผนการให้สารอาหารท่ีเหมาะสม
ส าหรับผูป่้วยเฉพาะโรค   

 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  

  
 
 



 

595-801 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์ 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Sciences II)  
 การคน้ควา้ขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลหรือผลงานทางวชิาการใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจหรือแนวโนม้

ในอนาคตทางดา้นเภสัชศาสตร์อยา่งเป็นระบบจากต ารา วารสาร ส่ิงพิมพต่์าง ๆ และแหล่งขอ้มูล 
อ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของเร่ืองนั้ นๆ และ
รวบรวมประมวลอยา่งเป็นขั้นตอนเพื่อน าเสนอส าหรับการอภิปราย 

 Literature survey and presentation of the data involving in new and interesting publications 
or future trend in the area of pharmaceutical sciences from textbooks, journals, medias and 
others for example electronic data, ect., analyze and evaluation scientific literature and integrate 
the information for presentation and discussion 

   
595-802 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์ 2 1(0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Sciences II)  
 เป็นรายวิชาท่ีศึกษาต่อเน่ืองจากรายวิชา 595-801 โดยการคน้ควา้ วิเคราะห์ ประเมินคุณค่า 

รวบรวม และประมวลขอ้มูลใหม่ท่ีน่าสนใจจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทางดา้นเภสัช
ศาสตร์ เพื่อน าเสนอส าหรับการอภิปราย  

 This course is continued from 595-801 by searching analyzing and assessment the 
literatures; collection and evaluation new information both from primary and secondary sources 
in the areas of pharmaceutical sciences for the presentation and discussion 

  
595-861 ปัญหำพเิศษทำงเภสัชศำสตร์ข้ันสูง 3(0-6-3) 
 (Special Problem in Advanced Pharmaceutical Sciences)  
 ศึกษาปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูงท่ีสนใจดว้ยตนเอง เป็นการฝึกปฏิบติัให้มีความรู้

และทกัษะในการสร้างโจทยว์ิจยั วางแผนการทดลองและด าเนินการวิจยัทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูง 
เพื่อให้เกิดความช านาญในกระบวนการวิจยัท่ีเป็นพื้นฐานของวิทยานิพนธ์ภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของอาจารยผ์ูส้อน 

 The study of a special topic in pharmaceutical sciences by a student; practicing in 
problem-based research, design an experiment and investigation of advanced pharmaceutical 
researches; specialization in research process to serve a thesis work under supervision of advisor  

  
 
 
 

 



 

595-881 วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 (Thesis)  
 ศึกษา-คน้ควา้ สร้างสรรค์ งานวิจยัทางเภสัชศาสตร์ ในกระบวนการคิดคน้ และพฒันายา 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือ นวตักรรมด้านเภสัชศาสตร์ โดยอยู่ภายใตค้วามดูแลและ
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถส่ือสาร น าเสนองานวิจยัได้อย่างลึกซ้ึง 
รวมถึงเรียบเรียง เขียนเล่มวทิยานิพนธ์และผา่นการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  

 Investigating and creating the research in pharmaceutical sciences including research and 
development of drug discovery for new knowledge and/or innovations under supervision and 
guidance of the thesis advisor, communicating, deep-presentation, write a dissertation and pass 
the thesis defense     

 
595-882 วทิยานิพนธ์ 72(0-216-0) 
 (Thesis)  
 ศึกษา-คน้ควา้ สร้างสรรค์ งานวิจยัทางเภสัชศาสตร์ ในกระบวนการคิดคน้ และพฒันายา 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือ นวตักรรมด้านเภสัชศาสตร์ โดยอยู่ภายใตค้วามดูแลและ
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถส่ือสาร น าเสนองานวิจยัได้อย่างลึกซ้ึง 
รวมถึงเรียบเรียง เขียนเล่มวทิยานิพนธ์และผา่นการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  

 Investigating and creating the research in pharmaceutical sciences including research and 
development of drug discovery for new knowledge and/or innovations under supervision and 
guidance of the thesis advisor, communicating, deep-presentation, write a dissertation and pass 
the thesis defense     

   
595-883 วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis)  
 ศึกษา-คน้ควา้ สร้างสรรค์ งานวิจยัทางเภสัชศาสตร์ ในกระบวนการคิดคน้ และพฒันายา 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือ นวตักรรมด้านเภสัชศาสตร์ โดยอยู่ภายใตค้วามดูแลและ
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถส่ือสาร น าเสนองานวิจยัได้อย่างลึกซ้ึง 
รวมถึงเรียบเรียง เขียนเล่มวทิยานิพนธ์และผา่นการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  

 Investigating and creating the research in pharmaceutical sciences including research and 
development of drug discovery for new knowledge and/or innovations under supervision and 
guidance of the thesis advisor, communicating, deep-presentation, write a dissertation and pass 
the thesis defense     

   



 

595-884 วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 (Thesis)  
 ศึกษา-คน้ควา้ สร้างสรรค์ งานวิจยัทางเภสัชศาสตร์ ในกระบวนการคิดคน้ และพฒันายา 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือ นวตักรรมด้านเภสัชศาสตร์ โดยอยู่ภายใตค้วามดูแลและ
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถส่ือสาร น าเสนองานวิจยัได้อย่างลึกซ้ึง 
รวมถึงเรียบเรียง เขียนเล่มวทิยานิพนธ์และผา่นการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  

 Investigating and creating the research in pharmaceutical sciences including research and 
development of drug discovery for new knowledge and/or innovations under supervision and 
guidance of the thesis advisor, communicating, deep-presentation, write a dissertation and pass 
the thesis defense     

 
 



ระดบัปริญญาเอก 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณการวจิยั และ มีความกลา้
หาญทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งดา้นเภสชั
ศาสตร์ 

1. ผา่นกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หอ้งปฏิบติัการ การด าเนินการวจิยั  
2. อบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการ
วจิยั ท่ีจดัโดยส านกัวจิยัและพฒันา 

1. ประเมินจากรายงานการวจิยั โดยไม่
คดัลอกผลงานของตนเองและผูอ่ื้น 
2. การเขา้ร่วมอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มาตรฐานการวจิยั 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถ

ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางเภสชัศาสตร์
เพื่ออุตสาหกรรมการพฒันายา 

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

1. ประเมินผลจากการวดัผลปกติ 
รายงาน การน าเสนอผลงานในรายวชิา
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ประเมินจากรายงานความกา้วหนา้
ในรายวชิาวทิยานิพนธ์  
3. ประเมินผลจากคุณภาพผลงานวจิยัท่ี
เป็นผลผลิตจากรายวชิาปัญหาพิเศษ 
วทิยานิพนธ์ 

2.2 สร้างโจทยว์จิยั และแกปั้ญหา
โจทยว์จิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง
ตามระเบียบวธีิวจิยัทางเภสชัศาสตร์  
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ประมวลองคค์วามรู้ เพื่อสร้าง
นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่จาก
งานวจิยั เพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาระดบั
ภูมิภาคหรือระดบัประเทศ 

3.2 มีกระบวนการคิดอยา่งเป็น
ระบบ และมีทกัษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ 

1. ผา่นกระบวนการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
2. ผา่นรายวชิาสมัมนา ปัญหาพิเศษ 
และวทิยานิพนธ์ 

1. ประเมินผลความสามารถในการ
ส่ือสาร การตอบค าถาม และการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ในรายวชิา
สมัมนา 

3.3 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาง
เภสชัศาสตร์ในการบริหารจดัการวจิยั 

1. ผา่นรายวชิาระเบียบวธีิวจิยัทางเภสชั
ศาสตร์ 
2. การอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานการวจิยั
ท่ีจดัโดยคณะ และมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการวจิยั ระเบียบ
การวจิยัในสตัวท์ดลอง เป็นตน้ 

1. ประเมินผลจากรายวชิา 
2. ประเมินผลจากการฝึกอบรม 
3. การด าเนินการวจิยัตามแนวปฏิบติั
ตามมาตรฐานการวจิยั 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 
 

4.1 สามารถเป็นผูน้ า ท างานเป็นทีม
บนพ้ืนฐานของเหตุผล 

1. ผา่นการน าเสนอผลการวจิยัและ
คน้ควา้ ไดแ้ก่ รายวชิาสมัมนา ปัญหา
พิเศษ และวทิยานิพนธ์ 
2. สร้างกิจกรรมทั้งในและนอก
หลกัสูตร ท่ีเนน้การท างานร่วมกนั  
3. สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการ เพื่อสร้างเสริม

1. ประเมินผลจากการวดัผลในรายวชิา
สมัมนา ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์  
2. ผลประเมินความพึงพอใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยหลกัสูตร  
 

4.2 มีทกัษะความคิดเชิงวพิากษใ์น
เชิงสร้างสรรค ์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในฐานะของผูน้ าเสนอ
ผลงาน และระหวา่งนกัวชิาการและ
นกัวจิยัรวมถึงนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืน 

5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถวเิคราะห์เชิงตวัเลขและ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

1. รายวชิาระเบียบวธีิวจิยั และรายวชิา
เลือก รวมถึงการคน้ควา้และการวจิยัใน
รายวชิาสมัมนา ปัญหาพิเศษ และ
วทิยานิพนธ์  
2. จดักิจกรรมและการอบรม การใชส่ื้อ
สารสนเทศอยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

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

5.2 สามารถน าเสนอผลงานวจิยัใน
เวทีวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ  

5.3 มีทกัษะในการส่ือสาร และ พดู 
อ่าน เขียนบทความวชิาการ
ภาษาองักฤษได ้

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

1. ประเมินผลและพฒันาการในการ
เรียนในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การน าเสนองานวจิยัในรายวชิา
สมัมนาทางเภสชัศาสตร์ การสอบ
วทิยานิพนธ์ และเวทีการประชุม
วชิาการฯ 

 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

คณะเภสัชศาสตร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ 
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