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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มีการด าเนินงานโดยนอ้มน าพระราโชวาท

ของเจา้ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาของมหาวิทยาลยั โดยมุ่งเน้น
สร้างบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความรู้ความช านาญในสาขาวิชาเภสัชวิทยา รวมทั้ งให้มี
ความสามารถในการคน้ควา้วิจยัเพื่อสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้และน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ มีคุณสมบติัของ
มหาบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร คณะ และมหาวิทยาลยั เพื่อสร้างองคค์วามรู้
และงานวจิยัท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการเป็นนกัวิชาการและนกัวิจยัร่วมกบั
ส่งเสริมและพฒันาให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถน าผลการศึกษาค้นควา้ไปพฒันางานด้าน 
เภสัชวทิยาได ้

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงวนิยั ซ่ือสัตย ์สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม  
PLO2  ประยกุตค์วามรู้ดา้นเภสัชวทิยา ไปใชใ้นวชิาชีพดา้นเภสัชวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

2.1 ประยกุตค์วามรู้ทางเภสัชวทิยาในการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการหรือการปฏิบติัในวิชาชีพ 
2.2 สามารถน าความรู้ใหม่ในสาขาเภสัชวทิยาไปประยกุตใ์ชก้บัวชิาชีพดา้นเภสัชวทิยา 

PLO3  ถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นเภสัชวทิยา เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน รวมถึงแกไ้ขปัญหาทางวิชาการและ
วชิาชีพดา้นเภสัชวทิยา 

PLO4  สามารถใชก้ระบวนการวจิยัในการวเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหาทางดา้นเภสัชวทิยา 
4.1 วเิคราะห์วธีิการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวจิยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวชิาและต่อการปฏิบติัในวชิาชีพดา้นเภสัชวิทยา 
4.2 วเิคราะห์ วจิารณ์และใชผ้ลงานวจิยั ส่ิงตีพิมพท์างวชิาการ หรือรายงานทางวชิาชีพ และพฒันา
ความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการใหเ้ขา้กบัองคค์วามรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย 



4.3 วางแผน ออกแบบและด าเนินการตามโครงการวจิยั คน้ควา้ทางวชิาการไดด้ว้ยตนเองโดยการใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการวจิยั และใหข้อ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึง
ขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏิบติัในวชิาชีพท่ีมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั  

PLO5  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกท่ีดี 
5.1 แสดงออกซ่ึงความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ี ใน
การจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ 
5.2 แสดงออกในทกัษะการเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
5.3 มีส่วนร่วมกบักิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

PLO6  แกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากทางวชิาชีพไดด้ว้ยตนเอง 
PLO7  ตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได ้รวมทั้งวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้
PLO8  สามารถส่ือสาร และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

8.1 น าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ และ
วชิาชีพ รวมทั้งวทิยานิพนธ์ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวง
วชิาการและวชิาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป  
8.2 กา้วทนัและเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหา
และเสนอแนะแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ  14 หน่วยกติ 

336-518 ชุดวชิาเภสัชวทิยาและวธีิวจิยัทางเภสัชวทิยาขั้นสูง  5((3)-4-8) 
 Module: Advanced Pharmacology and Research Methods in Pharmacology 
 วชิาบงัคบั 
336-500*บูรณาการวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยพ์ื้นฐาน  4((4)-0-8) 
 Integrated Basic Biomedical Sciences 
336-501 เภสัชวทิยา  6((6)-0-12) 
 Pharmacology 
336-581  หวัขอ้พิเศษทางเภสัชวทิยา  1(0-1-2) 
 Special Topics in Pharmacology 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวทิยา 1  1(0-2-1) 
 Seminar in Pharmacology 1 
336-672 สัมมนาทางเภสัชวทิยา 2  1(0-2-1) 
 Seminar in Pharmacology 2   
* รายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเลือก  4 หน่วยกติ 
336-511 เภสัชวทิยาสมุนไพร  2((2)-0-4) 
 Pharmacology of Medicinal Plants 
336-512 เภสัชวทิยาต่อมไร้ท่อ  2((2)-0-4) 
 Endocrine Pharmacology 
336-513 เภสัชวทิยาพฤติกรรม  2((2)-0-4) 
 Behavioral Pharmacology      
336-514 เภสัชวทิยาระบบประสาท  2((2)-0-4) 
 Neuropharmacology 
336-515  เภสัชวทิยาของยาตา้นจุลชีพ   2((2)-0-4) 
 Pharmacology of Antimicrobial Agents 
336-516 ความกา้วหนา้ทางเภสัชวทิยา  2((2)-0-4) 
 Trends in Pharmacology      
336-521   พิษวทิยา  2((1)-3-4) 
 Toxicology 
 



336-531 เภสัชวทิยาคลินิก  2((2)-0-4) 
 Clinical Pharmacology      
336-541 เภสัชวทิยาระดบัโมเลกุล  2((2)-0-4) 
 Molecular Pharmacology      
336-542 เภสัชพนัธุศาสตร์  2((2)-0-4) 
 Pharmacogenomics 
336-552 เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลลใ์นงานวจิยัทางเภสัชวทิยา 2((1)-3-2)  
 Cell Culture Technique in Pharmacological Research  
336-553 การใชส้ัตวท์ดลองในงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์   2((1)-3-2)  
 Animal Experimental in Biomedical Science Research 
หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18 หน่วยกติ 

336-692    วทิยานิพนธ์  18(0-54-0) 
  Thesis 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
336-500   บูรณาการวทิยาศาสตร์ชีวการแพทยพ์ื้นฐาน* 4((4)-0-8) หน่วยกิต 
336-501 เภสัชวทิยา                                               6((6)-0-12) หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือก 2(x-y-z) หน่วยกิต 
* = รายวชิาบงัคบัเลือก แบบไม่คิดหน่วยกิต 
                                            รวม  12((x)-y-z) หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
336-518  ชุดวชิาเภสัชวทิยาและวธีิวจิยัทางเภสัชวทิยาขั้นสูง                                          5((3)-4-8) หน่วยกติ 
336-581  หวัขอ้พิเศษทางเภสัชวทิยา  1(0-1-2) หน่วยกติ 
336-671 สัมมนาทางเภสัชวทิยา 1                       1(0-2-1) หน่วยกติ 
xxx-xxx วชิาเลือก                                        2(x-y-z) หน่วยกติ 
                                                   รวม 9((x)-y-z)  หน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
336-672  สัมมนาทางเภสัชวทิยา 2                 1(0-2-1) หน่วยกติ 
336-692   วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0)หน่วยกติ 
นกัศึกษาทุกคนตอ้งฝึกสอนปฏิบติัการไม่ต ่ากวา่ 15 ชัว่โมง **(ไม่คิดหน่วยกิต) 
                                         รวม 10 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
336-692 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
                                               รวม   9  หน่วยกติ 
 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 แสดงพฤตกิรรมทีส่ะท้อน
ถึงวนิัยและมคุีณธรรมจริยธรรม 

1. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใน
รายวชิาท่ีสอน โดยการยกตวัอยา่งปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในสงัคม ยกปัญหาดา้นจริยธรรมใน
การท าวจิยัหรือยกแบบอยา่งท่ีดี และใน
กิจกรรมท่ีมอบหมาย เช่น การท ารายงาน
การท าวจิยัและเผยแพร่ผลงานจาก
วทิยานิพนธ์โดยเนน้ใหมี้การอา้งอิง
2. ฝึกใหมี้วนิยัเร่ืองการตรงต่อเวลา
3. ช่ืนชม และประกาศยกยอ่ง นกัศึกษาท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม
4. มีการเรียนการสอนเร่ืองจรรยาบรรณการ
ใชส้ตัวท์ดลองและจรรยาบรรณการท าการ
ทดลองในมนุษย ์

1. ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียน และ
การเขา้สอบตรงเวลา  การส่งงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายตามก าหนด
2. ประเมินการอา้งอิง ในการตรวจ
รายงาน วทิยานิพนธ์ ส่ือในการ
น าเสนอ และตรวจสอบการคดัลอก
เลียนแบบดว้ยโปรแกรม Turn-it in
หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ
3. ประเมินจากการสอบโครงร่าง
วทิยานิพนธ์โดยมีการออกแบบการ
ทดลองท่ีค านึงถึงจรรยาบรรณ
4. เอกสารรับรองการอนุญาตจาก
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ฯ ของ
สถาบนัการศึกษาใหใ้ชส้ตัวท์ดลอง
หรือท าการทดลองในมนุษยใ์น
งานวจิยั
5. มีเลขท่ีอนุญาตใหใ้ชส้ตัวท์ดลองใน
แบบฟอร์มขอใชส้ตัวท์ดลอง
6. แบบสอบถามความพึงพอใจจาก
ผูใ้ชม้หาบณัฑิต

PLO2 ประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชวทิยา ไปใช้ในวชิาชีพด้านเภสัชวทิยาได้อย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการ 

2.1  ประยกุตค์วามรู้ทางเภสชั
วทิยาในการศึกษาคน้ควา้ทาง
วชิาการหรือการปฏิบติัในวชิาชีพ 
2.2  สามารถน าความรู้ใหม่ใน
สาขาเภสชัวทิยาไปประยกุตใ์ช้
กบัวชิาชีพดา้นเภสชัวทิยา 

1. จดัการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยาย
2. จดัการเรียนการสอนในรายวชิาสมัมนา
และรายวชิาหวัขอ้พิเศษทางเภสชัวทิยา
4. จดัการเรียนการสอนในรูปแบบ
ปฏิบติัการ
5. จดัการเรียนการสอนโดย เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน
แบบ PBL เป็นตน้
6. จดัการเรียนการสอนแบบ active

1. ประเมินผลจากการทดสอบโดยการ
สอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค
ตามก าหนด
2. ประเมินผลจากการทดสอบทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบติั โดยการสอบยอ่ย
และใหค้ะแนน
3. ประเมินผลจากการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายและรายงานคน้ควา้
4. ประเมินความรู้ความเขา้ใจการให้



learning เช่น case study 
7. จดัการเรียนการสอนในหวัขอ้ท่ีก าลงัเป็น
ท่ีสนใจอยา่งมากในสาขาวชิาเภสัชวทิยาใน
ขณะนั้น 
8. มอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้ติดตาม
ความกา้วหนา้ในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจและมา
น าเสนอ 
9. เปิดโอกาสใหซ้กัถาม และจดัใหมี้ชัว่โมง
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
10. จดัใหมี้การน าเสนอโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ 
11. จดัใหมี้การน าเสนอความกา้วหนา้ใน
การท าวทิยานิพนธ์ 
12. ก าหนดใหน้กัศึกษาไปเสนอผลงานทาง
วชิาการในประชุมวชิาการระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ 
13. ใหน้กัศึกษาเขียนรายงานการวจิยั เช่น 
proceedingsหรือบทความทางวชิาการอ่ืน ๆ 

สมัมนา/น าเสนอ/อภิปรายในรายวชิา
ต่าง ๆ โดยใชแ้บบฟอร์มการให้
คะแนนในรายวชิาสมัมนาทางเภสชั
วทิยาและหวัขอ้พิเศษทางเภสชัวทิยา 
5. ประเมินจากโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
6. ประเมินจากความกา้วหนา้ในการ
ท าวทิยานิพนธ์ 
7. ประเมินจากความเขา้ใจในการ
แสดงความคิดเห็น การตอบขอ้
ซกัถาม 
8. ประเมินจากการไดรั้บการตอบรับ
ในการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ีใช้
ประกอบการประชุมวชิาการหรือ
วารสารทางวชิาการ 
9. การน าเสนอในกิจกรรมเสริม เช่น 
วารสารสโมสรของภาควชิา ฯ หรือ
ภายในกลุ่มวจิยันั้น ๆ 

PLO3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เภสัชวทิยา เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัตงิาน รวมถึงแก้ไขปัญหา
ทางวชิาการและวชิาชีพด้านเภสัช
วทิยา 

1. จดัการเรียนการสอนโดย เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน
แบบ PBL เป็นตน้ 
2. จดัการเรียนการสอนแบบ active 
learning  
3. กระตุน้ใหน้กัศึกษาตั้งประเดน็ค าถาม 
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเรียนการสอน 
4. สร้างหรือก าหนดประเด็นปัญหา ให้
นกัศึกษาร่วมอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็น 
5. จดัการเรียนการสอนในหวัขอ้ท่ีก าลงัเป็น
ท่ีสนใจอยา่งมากในสาขาวชิาเภสัชวทิยาใน
ขณะนั้น 
6. มีการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบั
ระเบียบวธีิวจิยัและเทคนิคการทดลองทาง
เภสชัวทิยา 
7. มอบหมายใหน้กัศึกษามาใหส้มัมนา โดย
พฒันาทกัษะการอ่าน และจบัใจความ
ประเด็นส าคญั วเิคราะห์ วจิารณ์ น าเสนอ 

1.  การสอบวดัความรู้ หรือวเิคราะห์
กรณีศึกษา  
2. ประเมินจากการน าเสนอ การตั้ง
ค าถาม การวเิคราะห์วจิารณ์ ใน
รายวชิาสมัมนา หวัขอ้พิเศษทางเภสชั
วทิยาและวชิาอ่ืน ๆ ทั้งกรณีท่ีเป็นผู ้
น าเสนอและผูฟั้ง  
3. ประเมินไดจ้ากการเสนอ
โครงร่างวทิยานิพนธ์ หรือ
ความกา้วหนา้การด าเนินการวจิยัและ
สอบป้องกนัวทิยานิพนธ์โดยอาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือกรรมการ
สอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
4. ประเมินจากการสอบวดัความรู้ 
และทกัษะพ้ืนฐานในการทดลอง 
 
 
 
 
 



ถ่ายทอดใหผู้ฟั้งเขา้ใจ 
8. ใหมี้การน าเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์  
9. ใหมี้การน าเสนอความกา้วหนา้ของการ
ท าวทิยานิพนธ์ 

 
 
 
 

PLO4 สามารถใช้กระบวนการวจิยัในการวเิคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านเภสัชวทิยา 

4.1 วเิคราะห์วธีิการพฒันาความรู้
ใหม่ ๆ ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวจิยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวชิาและต่อการ
ปฏิบติัในวชิาชีพดา้นเภสชัวทิยา 
4.2 วเิคราะห์ วจิารณ์และใช้
ผลงานวจิยั ส่ิงตีพิมพท์างวชิาการ 
หรือรายงานทางวชิาชีพ และ
พฒันาความคิดใหม่ ๆ โดย
การบูรณาการใหเ้ขา้กบัองค์
ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้
ใหม่ท่ีทา้ทาย 
4.3 วางแผน ออกแบบและ
ด าเนินการตามโครงการวจิยั 
คน้ควา้ทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง
โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวจิยั และใหข้อ้สรุปท่ี
สมบูรณ์ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือ
แนวทางการปฏิบติัในวชิาชีพท่ีมี
อยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

1. มอบหมายใหค้น้ควา้อภิปรายกรณีศึกษา
เก่ียวกบัปัญหาทางเภสชัวทิยา 
2. มอบหมายใหค้น้ควา้อภิปรายขอ้มูลทาง
วชิาการ วเิคราะห์ประเดน็หรือปัญหาท่ี
ซบัซอ้น จนน าไปสู่ขอ้สรุปพร้อมทั้ง
ขอ้เสนอแนะ และน าเสนอในรูปแบบ
รายงาน 
3. จดักิจกรรมอภิปรายเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ี
ก าลงัเป็นท่ีสนใจอยา่งมากในสาขาวชิา
เภสชัวทิยาต่าง ๆ ในรายวชิาเพ่ือ
แลกเปล่ียน ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
ในการแสวงหาขอ้เท็จจริง 
4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาตั้งประเดน็ปัญหา 
เพ่ือการท าวจิยัพร้อมทั้งเขียนโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ดว้ยตนเอง 
5. สนบัสนุนใหน้กัศึกษาแกไ้ขปัญหาใน
การท าวทิยานิพนธ์ดว้ยตนเอง 

1. ประเมินผลจากงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากรายงานความกา้วหนา้
ในการท าวทิยานิพนธ์ 
3. ประเมินจากการน าเสนอความ
คิดเห็นในการอภิปราย 
4. ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน
ในรูปแบบรายงานทางวทิยาศาสตร์ 
และวทิยานิพนธ์ 
5. การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์และ
ป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

PLO5 ท างานร่วมกบัผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกทีด่ ี

5.1 แสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของตนเองและ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ี ในการ
จดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหา 
ต่าง ๆ 
5.2 แสดงออกในทกัษะการเป็น
ผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสม ตาม
โอกาสและสถานการณ์เพื่อ
เพ่ิมพนูประสิทธิภาพในการ
ท างานของกลุ่ม 

1. มอบหมายใหท้ างานรายบุคคลและราย
กลุ่ม  
2. มอบหมายงานท่ีมีกระบวนการตั้งแต่ 
การวางแผน ปฏิบติัจริง เขียนรายงาน    
3. จดัใหน้กัศึกษาท าแผนงานในกิจกรรม
การเรียนการสอน 
4. ก าหนดใหมี้การท ากิจกรรมกลุ่มยอ่ย 
หรือกรณีศึกษาในบางรายวชิา 

1. ประเมินจากผลการปฏิบติังาน และ
พฤติกรรมระหวา่งการปฏิบติังาน 
2. ประเมินจากแผนงานท่ีนกัศึกษาส่ง 
และผลงานท่ีเกิดข้ึน 
3. ประเมินจากพฤติกรรมขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม โดยใชแ้บบประเมิน
พฤติกรรม และกระบวนการกลุ่ม  
4. ประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้
บณัฑิต 



5.3 มีส่วนร่วมกบักิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม 
PLO6 แก้ไขปัญหาทีม่คีวาม
ซับซ้อน หรือความยุ่งยากทาง
วชิาชีพได้ด้วยตนเอง 

1. จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการ
เตรียมการและการน าเสนองานทางวชิาการ 
2. จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัเทคนิคและ
การทดลองทางเภสชัวทิยา โดยใหป้ฏิบติั
จริง และมีโอกาสแกปั้ญหา 
3. มอบหมายใหท้ างานรายบุคคลและราย
กลุ่ม 
4. มอบหมายงานท่ีมีกระบวนการตั้งแต่ 
การวางแผน ปฏิบติัจริง เขียนรายงาน 
5. จดัการสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
6. จดัใหน้กัศึกษาฝึกคุมปฏิบติัการ 
7. จดัใหท้ าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ 
 

1. ประเมินจากทกัษะและพฤติกรรม
การปฏิบติัจริงของนกัศึกษา รวมทั้ง
ผลการทดลอง 
2. ประเมินจากแผนงานท่ีนกัศึกษาส่ง 
และผลงานท่ีเกิดข้ึน 
3. ประเมินจากพฤติกรรมขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม โดยใชแ้บบประเมิน
พฤติกรรม และกระบวนการกลุ่ม 
4. ประเมินผลจากงานในภาพรวมของ
กลุ่มและงานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูเ้รียน 
5. ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนั
และกนั 
6. ประเมินพฤติกรรมในการเรียน
ขณะท างานกลุ่ม 
7. ประเมินจากการแกปั้ญหาการ
ท างานวทิยานิพนธ์ และความทุ่มเท
ในการท าวทิยานิพนธ์ 
8. ประเมินจากความกา้วหนา้ในกาท า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  แ ล ะ ก า ร ส อ บ
วทิยานิพนธ์ 
9.ประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้
บณัฑิต 

PLO7 ตดัสินใจในการด าเนินงาน
ด้วยตนเองและสามารถประเมิน
ตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ป รั บ ป รุ ง ต น เ อ ง ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดบัสูงได้ 

1 .  จัดการ เ รียนการสอนเ ก่ียวกับการ
เตรียมการและการน าเสนองานทาง
วชิาการ 

2. จดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัเทคนิคและ
การทดลองทางเภสัชวิทยา โดยให้
ปฏิบติัจริง และมีโอกาสแกปั้ญหา 

3. มอบหมายให้ท างานรายบุคคลและราย
กลุ่ม 

4. มอบหมายงานท่ีมีกระบวนการตั้ งแต่ 
การวางแผน ปฏิบติัจริง เขียนรายงาน 

5. จดัการสอนโดยใชก้รณีศึกษา 
6. จดัใหน้กัศึกษาฝึกคุมปฏิบติัการ 
7. จดัใหท้ าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากทกัษะและพฤติกรรม
การป ฏิบั ติ จ ริ ง ขอ งนั ก ศึ กษ า 
รวมทั้งผลการทดลอง 

2. ประเมินจากแผนงานท่ีนกัศึกษาส่ง 
และผลงานท่ีเกิดข้ึน 

3. ประเมินจากพฤติกรรมขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม โดยใชแ้บบประเมิน
พฤติกรรม และกระบวนการกลุ่ม 

4. ประเมินผลจากงานในภาพรวมของ
กลุ่มและงานตามบทบาทหน้าท่ี
ของผูเ้รียน 

5. ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนั
และกนั 



 6. ประเมินพฤติกรรมในการเรียน
ขณะท างานกลุ่ม 

7.  ประเมินจากการแก้ปัญหาการ
ท างานวิทยานิพนธ์  และความ
ทุ่มเทในการท าวทิยานิพนธ์ 

8. ประเมินจากความก้าวหน้าในการ
ท าวิทยา นิพนธ์  และการสอบ
วทิยานิพนธ์ 

9. ประเมินความพึงพอใจจากผู ้ใช้
บณัฑิต 

PLO8 สามารถส่ือสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

8.1 น า เ สน อ ร า ย ง า นทั้ ง ใ น
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์าง
วิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้ ง
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
กบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนทัว่ไป  

8.2กา้วทนัและเลือกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้
ปัญหา สรุปปัญหาและ
เสนอแนะแกปั้ญหาในดา้น
ต่าง ๆ 

1. จัดให้มีการมอบหมายงานให้ค้นคว้า 
น าเสนองานวิจัย  หรือบทความทาง
วิชาการ ทั้งในรูปแบบการน าเสนอปาก
เปล่า หรือรายงาน 

2. ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อ
วิทยา นิพนธ์  ใน ท่ีประ ชุมวิช าการ
ระดบัชาติ หรือนานาชาติ 

3. ใหน้กัศึกษาเขียนบทความ เพื่อตีพิมพใ์น
วารสารทางวชิาการทุกระดบั 

1. ประเมินการน าเสนองานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

2. ประเมินจากผลงาน หรือรายงานท่ี
มอบหมาย 

3. ประเมินความสามารถในการใช้
โปรแกรมทางสถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มูลทางวชิาการและการวจิยั 

4. ประเมินได้จากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิ ท ย า นิ พน ธ์ / ก ร รมก า รสอบ
ป้องกนัวทิยานิพนธ์ สามารถ 

5. ประเมินจากผลงานท่ีได้รับการ
ตอบรับการตีพิมพ ์

 
 



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวทิยาศาสตร์ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและวทิยาศาสตร์ประยุกต์/ 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา 

336-518 ชุดวชิาเภสัชวทิยาและวธีิวจิยัทางเภสัชวทิยาขั้นสูง 5((3)-4-8) 
(Module: Advance Pharmacology and Research Methods in Pharmacology) 
สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใชค้วามรู้ทางเภสัชวิทยา ความกา้วหนา้ทางวิทยาการดา้น

เภสชัวิทยา สมรรถนะในการเรียนรู้หลกัการและระเบียบวิธีวิจยั จริยธรรมการวิจยั ฝึกปฏิบติัการศึกษาวิจยัทางเภสัช
วิทยา การประยกุตใ์ชส้ถิติ การวิเคราะห์วิจารณ์และเขียนรายงานผลการทดลอง สมรรถนะในการคน้ควา้และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การท างานเป็นทีม  

Competency in analytical thinking and applying knowledge on pharmacology, trend in 
pharmacological science, competency in learning of principle and research methodology, research ethics; 
practicing in pharmacological researchs, statistical application, data analysis, criticizing and writing experimental 
report, competency in searching and using information technology, working as a team  
336-500      บูรณาการวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์พื้นฐาน 4((4)-0-8) 

(Integrated Basic Biomedical Sciences) 
แสดงความรู้และวิเคราะห์โครงสร้างและการท างานของเซลลอ์อร์แกเนลล ์การส่ือสารระดบัเซลล ์วฏั

จกัรของเซลล ์โปรแกรมการตายของเซลลโ์ครงสร้างการท างานและการควบคุมสารพนัธุกรรม การควบคุมการ
แสดงออกของยีนพฒันาการของมนุษย ์หนา้ท่ีและการท างานของระบบประสาทรอบนอก ระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพนัธ์ุ  ระบบ
ไต และการควบคุมสมดุลน ้าและเกลือแร่ ระบบภูมิคุม้กนั การติดเช้ือจุลชีพ  

Demonstrate knowledge and analyzing the structure and function of cells; organelles; cell 
communication; cell cycle; program cell death; structure, function and regulation of genetic materials, regulation 
of gene expression; human development; structure and function of peripheral nervous system; central nervous 
system; cardiovascular system; hematopoietic system; respiratory system; gastrointestinal system; endocrine 
system; reproductive system; renal and water-electrolyte balance control system; immune system; microbial 
infection    
336-501 เภสัชวทิยา 6((6)-0-12) 

(Pharmacology) 
รายวชิาบังคับก่อน:  336-500 หรือเทียบเท่า 
สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใชค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ของเภสัชวิทยา วิธีการ

บริหารยา รูปแบบของยาเตรียม การพฒันายา บญัชียาหลกัแห่งชาติ ตัวขนส่งยา การขนส่งยาผ่านเยื่อหุ้มเซลล ์
กระบวนการทางเภสชัจลนศาสตร์ ผลของการเปล่ียนแปลงทางเภสชัจลนศาสตร์ต่อการตอบสนองต่อยา พารามิเตอร์



 

ทางเภสชัจลนศาสตร์ แบบจ าลองทางเภสชัจลนศาสตร์ ทฤษฎีและกลไกการออกฤทธ์ิของยา แนวคิดของตวัรับ ชนิด
ของตวัรับ ความสามารถในการจบักบัตวัรับ การท างานร่วมกนัระหว่างยากบัตวัรับ ความสัมพนัธ์ระหว่างสูตร
โครงสร้างกบัฤทธ์ิของยา ความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดของยากบัการตอบสนองต่อยา ทฤษฎีการออกฤทธ์ิของยาโดย
ไม่ผ่านตวัรับ ผลของการเปล่ียนแปลงทางเภสัชพลศาสตร์ต่อการตอบสนองต่อยา การทนต่อยา การเสพติดยา การ
แพย้า การเกิดผลอนัไม่พึงประสงค์จากยา เภสัชวิทยาของยาท่ีมีผลต่อระบบประสาทรอบนอก ระบบประสาท
ส่วนกลาง หัวใจและหลอดเลือด ไต ทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อ ยาตา้นจุลชีพ ยาตา้นปรสิต ยารักษามะเร็ง ออตา
คอยด์และยาตา้นการอกัเสบ การใชย้าในหญิงมีครรภ์ มารดาระหว่างใหน้มบุตร การใชย้าทารกและเด็ก การใชย้า
ผูสู้งอาย ุประยกุตค์วามรู้พ้ืนฐานกบัทางคลินิกในบางหวัขอ้ 
 Competency in analytical thinking and applying knowledge on basic principle of pharmacology, route 
of drug administration, dosage form and preparation, drug development, national drug lists; drug transporters, 
drug transportation across membrane; pharmacokinetic processes, effects of pharmacokinetic alteration on drug 
response, pharmacokinetic parameters, pharmacokinetic modeling; theory  and mechanism of drug action, concept 
of receptors, receptor types, affinity, drug-receptor interaction, structure-activity relationship, dose response 
relationship, non-receptor theory,  effect of pharmacodynamic alteration on drug response, drug tolerance, drug 
dependence, drug allergy, adverse drug reactions; pharmacology of drugs acting on peripheral and central nervous 
systems, cardiovascular system, renal system, gastrointestinal system, endocrine system, antimicrobial agents, 
antiparasitic agents, antineoplastic agents,  autacoids and anti-inflammatory drugs; drug therapy in pregnancy, 
nursing mother, infants, children and elderly; application of basic pharmacology to clinical aspects in some topics  
336-581 หัวข้อพเิศษทางเภสัชวทิยา              1(0-1-2) 
 (Special Topics in Pharmacology) 
 รายวชิาบังคับก่อน : 336-500, 336-501  
 สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเภสัชวิทยาของยาและ
สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ศึกษาอย่างลึกซ้ึงและครอบคลุมตั้งแต่การคน้พบจนถึงการประยุกตใ์ชใ้นการรักษา มีการ
ทบทวนวรรณกรรม น าเสนอ และอภิปรายประเดน็ส าคญัโดยบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง    
 Competency in analytical thinking and applying knowledge on interesting topics in pharmacology of 
drugs and bioactive compounds, study in depth and cover from the discovery to therapeutic applications; 
reviewing literatures, presentation and discussion in important issues, integration of knowledge from related fields  
336-671 สัมมนาทางเภสัชวทิยา 1                                                                    1(0-2-1) 
 Seminar in Pharmacology 1 

รายวชิาบังคับก่อน : 336-500, 336-501  
 การน าเสนอบทความวิจยัท่ีทนัสมยัและน่าสนใจดา้นเภสัชวิทยาเนน้การอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ การ
เตรียมเพ่ือน าเสนอ การน าเสนอ การอภิปรายผลการตอบข้อซักถาม การมีส่วนร่วมของผูฟั้งท่ีเป็นนักศึกษา 
สมรรถนะในการคน้ควา้และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  



 

 Presentation of current and interesting pharmacological research articles, emphasizing on critical 
reading, preparation, presentation, discussion, answering question, contribution from student audients, 
competency in searching and using information technology     
336-672 สัมมนาทางเภสัชวทิยา 2                                                                  1(0-2-1) 
 Seminar in Pharmacology 2 

รายวชิาบังคับก่อน : 336-501, 336-671  
 การน าเสนอบทความวิจัยท่ีทนัสมยัและน่าสนใจด้านเภสัชวิทยา เน้นการเลือกบทความและการมี
พฒันาการของความเขา้ใจ การเตรียมเพ่ือน าเสนอ  การน าเสนอ  การวิเคราะห์และวิจารณ์  การตอบขอ้ซกัถาม  การมี
ส่วนร่วมของผูฟั้งท่ีเป็นนกัศึกษาใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร สมรรถนะในการคน้ควา้และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 Presentation of current and interesting pharmacological research articles, emphasizing on article 
selection, progression of an understanding, preparation, presentation, criticism, discussion and answering 
question, contribution from audients; communication in English, competency in searching and using information 
technology 
336-511  เภสัชวทิยาสมุนไพร            2((2)-0-4) 
 Pharmacology of Medicinal Plants 
 สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัชนิดและประเภทของสมุนไพรไทยในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน แหล่งท่ีมาของสมุนไพร  สารส าคญัออกฤทธ์ิ กลไกการออกฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา และ
อาการอนัไม่พึงประสงค์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสมุนไพร กระบวนการพฒันาสมุนไพรเพ่ือการ
รักษา การศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาระหวา่งสมุนไพรกบัยาแผนปัจจุบนั ความปลอดภยัของยาสมุนไพร 
ความกา้วหนา้ของงานวิจยัทางดา้นยาสมุนไพร 
 Competency in analytical thinking and applying knowledge on Thai medicinal plants, sources, active 
ingredients, mechanism of action, pharmacological activities and adverse effects; factors affecting on 
pharmacological activities of medicinal plants; medicinal plants development processes for therapeutic use; 
comparative pharmacological study between medicinal plant and modern drugs, safety of medicinal plants; 
pharmacological research trends in medicinal plants  
336-512 เภสัชวทิยาต่อมไร้ท่อ               2((2)-0-4) 
 Endocrine Pharmacology 
 รายวชิาบังคับก่อน : 336-500 หรือเทียบเท่า 
 สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัการท างานและการควบคุมของระบบต่อม
ไร้ท่อ การสังเคราะห์ฮอร์โมน กลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมน การวดัระดบัฮอร์โมน ยาท่ีมีผลต่อระบบฮอร์โมน 
ขอ้บ่งใช ้ขอ้ควรระวงั อาการไม่พึงประสงคจ์ากยา   
 Competency in analytical thinking and applying knowledge on function and regulation of endocrine 
system; synthesis of hormones, mechanism of actions; hormonal assays; drugs affecting endocrine system, 
indications, precautions, adverse drug reactions  



 

 
 
 
336-513 เภสัชวทิยาพฤตกิรรม               2((2)-0-4) 
 Behavioral Pharmacology 
 สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัระบบสมองท่ีควบคุมพฤติกรรม ทฤษฎี
ของสารส่ือประสาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง พฤติกรรม  เภสชัวิทยาของยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและยาท่ีใชใ้น
การรักษาความผิดปกติทางพฤติกรรม  วิธีมาตรฐานในการทดสอบยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภยัของยา  
 Competency in analytical thinking and applying knowledge on neuronal control of behavior; theory 
of neurotransmitters involved in behavioral changes; Pharmacology of drugs affecting behavior and drugs used to 
treat the abnormal behavior; standard methods for drugs affecting on behavior investigation, evaluation of drug 
efficacy and safety 
336-514 เภสัชวทิยาระบบประสาท             2((2)-0-4) 
 Neuropharmacology 
 รายวชิาบังคับก่อน :  336-500 หรือเทียบเท่า 
 สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใชค้วามรู้เก่ียวกบัระบบประสาทรอบนอกระบบประสาท
ส่วนกลาง โครงสร้างและการท างาน ชนิดของสารส่ือประสาทและตวัรับ การสังเคราะห์ การหลัง่ การท าลาย การ
ส่งผา่นสญัญาณประสาท กลุ่มยาหรือสารเคมี ท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทรอบนอก และ ระบบประสาทส่วนกลาง 
กลไกการออกฤทธ์ิ ความสัมพนัธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างกบัฤทธ์ิของยา  ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  ประโยชน์ทางการ
รักษา  อาการไม่พึงประสงค ์อนัตรกริยาของยา  ขอ้หา้มใชแ้ละขอ้ควรระวงัของยา การทนต่อยา การเสพติดยา 
 Competency in analytical thinking and applying knowledge on peripheral nervous system, central 
nervous system, structure and function, types of neurotransmitters and receptor, synthesis, release, degradation, 
neurotransmission; drug or chemical substance acting on peripheral nervous system and central nervous system, 
mechanism of action, structure-activity relationship, pharmacological activity, therapeutic uses, adverse drug 
reactions, drug-drug interaction, contraindications and precautions; drug tolerance, drug dependence 
336-515 เภสัชวทิยาของยาต้านจุลชีพ              2((2)-0-4) 
 Pharmacology of Antimicrobial Agents 
 สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับหลกัทัว่ไปในการพิจารณาใช้ยาและ
ประเภทยาตา้นจุลชีพ ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างกบัฤทธ์ิของยา  กลไกการออกฤทธ์ิ  กลไกการด้ือยา  เภสัช
จลนศาสตร์ ประโยชน์ทางการรักษาและผลอนัไม่พึงประสงค์ของยาตา้นจุลชีพในกลุ่มต่าง ๆ ยารักษาวณัโรค ยา
ตา้นเช้ือรา ยาตา้นไวรัส ยารักษาโรคบิด  การเช่ือมโยงความรู้ทางเภสัชวิทยากบัการใชย้าทางคลินิกในบางหัวขอ้   
ความกา้วหนา้ของงานวิจยัเก่ียวกบัยาตา้นจุลชีพ 
 Competency in analytical thinking and applying knowledge on general considerations and 
classification of antimicrobial agents; structure-activity relationship, mechanism of action, mechanism of drug 



 

resistance, pharmacokinetics, therapeutic uses and adverse drug reactions of antimicrobial agents, anti-
tuberculosis, antifungal, antiviral, anti-amoebic; clinical correlations in some topics; research trends in 
antimicrobial agents  
336-516 ความก้าวหน้าทางเภสัชวทิยา              2((2)-0-4) 
 Trends in Pharmacology 
 การน าเสนอและอภิปรายความรู้ใหม่และวิทยาการทนัสมยัทางเภสัชวิทยาท่ีจะน าไปสู่  การพฒันาสาร
ต่าง ๆ ใหเ้ป็นยาในอนาคต 
 Presentation of and discussion on new knowledge and up-to-date technology in pharmacology leading 
to the development of substances into drugs in the future  
336-521 พษิวทิยา                       2((1)-3-4) 
 Toxicology 
 รายวชิาบังคับก่อน : 336-500, 336-501  
 สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางพิษวิทยา การจ าแนกชนิด 
แหล่งท่ีมา สมบติัทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ  การประเมินความเป็นพิษของสาร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดพิษ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดและการตอบสนองของความเป็นพิษ กลไกของการเกิดพิษระดบัโมเลกุล เซลล ์เน้ือเยื่อ
และอวยัวะ การวินิจฉยัการเกิดพิษ อาการและอาการแสดง การรักษาความเป็นพิษ   
 Competency in analytical thinking and applying knowledge on principle of toxicology, classification, 
sources, physico-chemical properties of toxic agents, toxicity evaluation; factors affecting toxicity; dose-response 
relationship of toxic agents; mechanism of toxicity at molecular, cellular, tissue and organ levels; poisoning 
diagnosis, toxic signs and symptoms, treatment of poisoning 
336-531 เภสัชวทิยาคลนิิก               2((2)-0-4) 
 Clinical Pharmacology 
 รายวชิาบังคับก่อน : 336-501  
                    สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัการพฒันายาและการประเมินยาใหม่ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลากบัระดบัของยาและความสามารถในการรักษาโรคและผลอนัไม่พึงประสงคใ์นคน ปัจจยั
เก่ียวกบัเภสัชจลนศาสตร์และพลศาสตร์ต่อประสิทธิภาพในการรักษาโรค อนัตรกิริยาระหว่างยา และจริยธรรมใน
การทดลองยาในคน  ศึกษาเปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหว่างยาท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนักบัยาใหม่  ติดตามความกา้วหนา้
ของงานวิจยัดา้นเภสชัวิทยาคลินิก 
 Competency in analytical thinking and applying knowledge on drug development and evaluation of 
new drugs; time-concentration relationship and therapeutic efficacy, adverse effects of drugs, pharmacokinetics 
and pharmacodynamics factors affecting drug efficacy, drug interaction, ethical issue involved in research in 
human, comparative study between currently used and new drugs, trends in Clinical Pharmacology researches  
336-541 เภสัชวทิยาระดบัโมเลกลุ              2((2)-0-4) 
 Molecular Pharmacology  
 รายวชิาบังคับมาก่อน : 336-500, 336-501  



 

 สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใชค้วามรู้เก่ียวกบับทบาทของตวัขนส่งยาและเอนไซมต่์อ
เภสัชจลนศาสตร์ระดบัโมเลกุล กลไกการออกฤทธ์ิของยาในระดบัโมเลกุล โครงสร้างระดบัโมเลกุลและการท า
หนา้ท่ีของตวัรับชนิดต่างๆ การส่งสัญญาณในระดบัเซลล ์เทคนิคการศึกษาเก่ียวกบัการจบัของไลแกนด์ สัญญาณ
ภายในเซลล ์และการประยกุต ์ใชใ้นการจ าแนกชนิดของตวัรับและการคน้ควา้หายาใหม่   เภสัชวิทยาระดบัโมเลกุล
ของยาใหม่เปรียบเทียบกบัยาเก่า 
 Competency in analytical thinking and applying knowledge on role of drug transporters and enzymes 
on pharmacokinetics at molecular level; mechanisms of drug action; molecular structure and function of various 
types of receptors; cellular signaling, techniques used in ligand binding study, intracellular signaling and its 
application for classification of receptors and new drug development; molecular pharmacology of new 
drugscompared with prototype drugs 
336-542 เภสัชพนัธุศาสตร์               2((2)-0-4) 
 Pharmacogenomics 
 รายวชิาบังคับก่อน : 336-500, 336-501  
 สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ท่ีจ าเป็นในมนุษย ์ความ
ผิดปกติทางพนัธุกรรม โครงการจีโนมของมนุษย ์ผลของการเปล่ียนแปลงจีโนมของมนุษยต่์อการตอบสนองต่อยา 
เภสชัวิทยาจีโนมของเอนไซมไ์ซโตโครม พี 450 และเอนไซมอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมแทบอลิซึมของยา ตวัขนส่งยา 
เป้าหมายของยา ความหลากหลาย ทางพนัธุกรรมท่ีมีความส าคญัทางคลินิก เคร่ืองมือทางชีวสารสนเทศ เทคนิคท่ีใช้
ศึกษาเก่ียวกบัเภสชัวิทยา พนัธุศาสตร์ 
 Competency in analytical thinking and applying knowledge on essential human genetics, genetic 
disorders, the human genome project; effect of alteration of human genomes on drug response; 
Pharmacogenomics of cytochrome P450 enzymes, other drug-metabolizing enzymes, drug transporters, drug 
targets; clinical significance of genetic polymorphisms; bioinformatics tools; techniques used in 
Pharmacogenomics researches 
336-552 เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลล์ในงานวจิยัทางเภสัชวทิยา           2((1)-3-2) 
 Cell Culture Technique in Pharmacological Research 
 สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์และประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัเทคนิคขั้นพ้ืนฐานในการเพาะเล้ียงเซลลท์ั้ง
ชนิดท่ีเจริญแบบเกาะติดและท่ีเจริญแบบไม่เกาะติด การเพาะเล้ียงเซลล ์การตรวจสอบการเจริญเติบโตของเซลล ์การ
คงสภาพสายพนัธ์ุของเซลล ์การถนอมเซลลโ์ดยใชค้วามเยน็ การตรวจเซลลท่ี์รอดชีวิตหลงัแช่แข็ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของเซลล ์ 
 Competency in analytical thinking and applying knowledge on basic techniques for cultivation of 
anchorage-dependent and anchorage-independent cells; cell propagation, determination of cell growth, 
maintenance of cell lines; cryo–preservation of cells, determination of cell survival after cold storage; effect of 
certain parameters on the growth of cells  
336-553 การใช้สัตว์ทดลองในงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์          2((1)-3-2) 
 Animal Experimental in Biomedical Science Research 



 

 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง การเลือกโมเดลการทดลองท่ีใช้สัตว์ทดลอง มาตรฐานการดูแล
สตัวท์ดลอง เทคนิคพ้ืนฐานส าหรับการทดลองท่ีใชส้ตัวท์ดลอง การบริหารยาในสัตวท์ดลอง การเก็บตวัอย่าง พยาธิ
สรีรวิทยาและอาการทางคลินิกท่ีเกิดจากการชกัน าดว้ยสารเคมี  การผา่พิสูจนซ์าก  การการุณยฆาต    
 Ethics on the use of laboratory animal; selection of animal model; standard animal care; basic 
techniques for the experiment using laboratory animal; drug administration to laboratory animal; specimen 
collection; chemical-induced pathophysiology and clinical features; autopsy; euthanasia   
336-692       วทิยานิพนธ์                            18(0-54-0) 
 Thesis         
 รายวชิาบังคับก่อน : เรียนวชิาต่าง ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกติและมอีาจารย์รับเป็นที่ปรึกษา 

     การทบทวนวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้อง  พัฒนาโครงร่างของหัวข้อวิจัยท่ีน่าสนใจทางเภสัชวิทยา  
การออกแบบ การด าเนินการทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และมีคุณธรรม จริยธรรม  การวิเคราะห์ผลการทดลอง 
การเขียนวิทยานิพนธ์ การน าเสนอหรือการเผยแพร่ส่ิงพิมพใ์นเชิงวิชาการ  
 Literature review, pharmacological research proposal development, research design; performing 
scientifically, morally and ethically experiment; data analysis; thesis writing; academic presentation or publication  
322-691 วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
 การศึกษาค้นคว้าทางด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 Independent research work leading to a thesis on a topic or topics in mathematics approved by the 
thesis committee 
 
 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

คณะวทิยาศาสตร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชวทิยา 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. รองศาตราจารย ์ดร.เบญจมาศ  จนัทร์ฉว,ี Ph.D. (Pharmacoepidemiology),University of Wales, U.K., 2540
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ศรีวริิยะจนัทร์, ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2558
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัดี อุดมอกัษร, ปร.ด. (เภสชัวทิยา), ม.มหิดล, 2549
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนิดา สุขเกษศิริ, วท.ด. (เภสชัศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร พฤฒิพรรลาย, ปร.ด.(พิษวทิยา), ม.มหิดล, 2548
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนัว ์สุวรรณเดชา, ปร.ด. (เภสชัศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557
7. ดร.สุพตัรา ล่ิมสุวรรณโชติ, ปร.ด. (เภสชัศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557
8. ดร.สุพรรษา กง้เซ่ง, ปร.ด. (พิษวทิยา), ม.มหิดล,  2559


	doc3-2
	doc3-2
	doc3-5

	doc3-3
	doc3-4

