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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Innovation 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะเภสัชศาสตร์  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 1311 

 ภาษาไทย  :          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร ์

 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Innovation 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์) 

 ชื่อย่อ (ไทย)  : ปร.ด. (นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Innovation) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : Ph.D. (Pharmaceutical Innovation) 

 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 4.1 แบบ 1.1 ผูเ้ข้าศกึษาส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 48(2) หนว่ยกิต 

4.2 แบบ 2.1 ผูเ้ข้าศกึษาส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 48(2) หนว่ยกิต 

 4.3 แบบ 2.2 ผูเ้ข้าศกึษาส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี จ านวนไม่น้อยกว่า 72(3) หนว่ยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ระยะเวลาศกึษา 3 ปี    

      หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ระยะเวลาศกึษา 3 ปี    
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     หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2  ระยะเวลาศกึษา 4 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 

      ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

      รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

      หลักสูตรมีความร่วมมือกับ Faculty of Advanced Science and Technology, Kumamoto 

University, Japan 

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2565 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565 

 6.2 คณะกรรมการคณะเภสัชศาสตร ์เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันที ่1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

 6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 วันที ่22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันที ่26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่............วันที่..............เดือน........................พ.ศ......................... 

 6.6 สภาวิชาชีพ........................ (ถ้ามี) รับรองหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่............วันที่..............เดือน........................พ.ศ......................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  บุคลากรทางการแพทย์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

8.2  บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 8.3  นักวิจัย นักวิชาการ ในหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 8.4 นวัตกรในสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.5 ผูป้ระกอบการ เจ้าของธุรกิจ start up ธุรกิจส่วนตัวด้านสุขภาพ 

 8.6 นักวิเคราะหแ์ละวางแผนด้านนโยบายสุขภาพ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.7 อาชีพอื่น ๆ ที่มีการสร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์หรือทางสุขภาพเพื่อใช้ในการพัฒนา

คุณภาพของสินคา้หรอืบริการ หรอืแก้ไขปัญหาในการท างานด้านสุขภาพ
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดั

บ 

 

ชื่อ – สกุล 

  

เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

  

สาขาวิชา 

  

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

 การศึกษา 

1 นายสุรศักดิ์  เสาแก้ว* 36703008XXXXX รองศาสตราจารย์ หนังสืออนุมัตแิสดง

ความรู้ความช านาญ

ในการประกอบ

วชิาชีพ 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านยา

และสุขภาพ 

วทิยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านยาและสุขภาพแหง่ประเทศ

ไทย สภาเภสัชกรรม 

2561 

ปร.ด ระบาดวทิยาคลินิก มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2557 

ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม มหาวทิยาลัยนเรศวร 2548 

ภ.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2546 

2 นางสาวสุภาวด ี บุญทา* 33499008XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2554 

ภ.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2546 

3 นางสาวปาจรีย์  มงคล* 16599001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด 

ภ.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

บริบาลเภสัชกรรม 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2563 

2554 

4 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์ปัจจุบันด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้

ปานกลาง (middle income trap) โดยการส่งเสริมการน าองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค

ชุมชน โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของ

ประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา

บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มีการส่งเสริมให้นักวิจัยหรือนักวิชาการจาก

สถาบันการศึกษาภาครัฐเข้าไปท างานให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งหวังเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของสถาบันการศึกษาในการ

วิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของประเทศ 

การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการด าเนินชีวิตในศตวรรษ 

ที่  21 จึงเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความมั่ นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน  

เป็นเป้าหมายส าคัญที่รัฐบาลมุ่งพัฒนาก าลังคนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้น าการวิจัย และนวัตกรรม มาใช้ใน

การขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม และบูรณาการ วิจัยและนวัตกรรม มาใช้ในเชิง

พาณิชย์ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนให้

ความส าคัญแก่การพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม และนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างโอกาส

ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพื่อให้มคีวามพร้อมส าหรับโลก

ยุคดิจติอล และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

อุตสาหกรรมยาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมีปัจจัยหลาย

ด้านที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยา เช่น ระบบบริการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การวิจัย 

และสร้างนวัตกรรมใหม่ บทบาทเภสัชกรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 2 1 มุ่งปรับบทบาทวิชาชีพ 

เภสัชกรรมเพื่อสังคมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันบทบาทของเภสัชกรมีความ

เปลี่ยนแปลงและกว้างขวางมากขึ้น จากเดิมที่เน้นในเรื่องผลิตภัณฑ์ การปรุงยา และผลิตยาเป็นหลัก 

ต่อมาได้เพิ่มเติมในเรื่องการดูแลผู้ป่วยด้านยา การสร้างสมุนไพรเพื่อเป็นยา การคุ้มครองผู้บริโภค

ทางด้านยา รวมถึงบทบาทเชิงธุรกิจในเรื่องอุตสาหกรรมและการตลาด ดังนั้น การเรียนรู้แนวคิดและ

กระบวนการนวัตกรรม ทางสุขภาพเป็นสิ่งจ าเป็นในยุคปัจจุบันส าหรับเภสัชกร เพื่อน าแนวคิดไปต่อยอด

ในการพัฒนา งานเภสัชกรรมและสามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการท างานด้าน 

เภสัชกรรมใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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นวัตกรรมด้านสุขภาพ จึงเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ขององค์กรสุขภาพ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการ ด้านสุขภาพ หรือการ

เปลี่ยนแปลงทางมุมมองหรือพฤติกรรมของบุคลากรด้านสุขภาพ นวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาและอาจถูกแทนที่ดว้ยนวัตกรรมใหม่เพื่อให้มคีวามพรอ้มส าหรับโลกยุคดิจติอล 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยได้เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศที่

ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การปรับตัว

เข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความ

แปรปรวนสภาพภูมิอากาศความมั่นคงทางอาหาร โรคระบาด และพลังงานของโลก ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีที่มบีทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นได้ทั้งโอกาสและ

ความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งขึ้น ในแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 กล่าวถึงการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมจะเป็นแรงขับ

เคลื่อนที่ส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของ

ประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การส่งเสริมการน าองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์มาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ของภาคการผลิต ภาค

บริการ และภาคชุมชน สนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มี

ความก้าวหน้า เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความตอ้งการทางสังคม  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งผลิตดุษฎี

บัณฑิตให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการวิจัยใน

ระดับสูงโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และสถิติ กับ

ศาสตร์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เภสัชศาสตร์ 

เครื่องส าอาง และระบบสุขภาพ เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ ที่จะ

เป็นประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายและระบบสุขภาพ สร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม สามารถด ารงชีวติได้อย่างเป็นสุขในสังคมและมีคุณภาพชีวติที่ดี  

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

      12.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศทางด้านก าลังคนที่มี

ความรู้ความเช่ียวชาญ และมีทักษะเฉพาะในการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลาย โดยการประยุกต์
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องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ร่วมกับองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

และสถิตศิาสตร์ อย่างเป็นองค์รวม 

      12.1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก เน้น

การบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ร่วมกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการวิจัย 

ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับระดับสากล และสามารถแข่งขันกับ

นานาชาติได้ 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

     12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑติ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องการการเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มี

ศักยภาพ (Talented and Skilled Human Resources) มุ่ง เน้นการสร้างดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย

หลักสูตรได้มเีป้าหมายในการผลิตดุษฎีบัณฑติที่มีคุณภาพแหง่ศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีคุณภาพตามการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

ในการเป็นบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมจากการใช้งานวิจัย

เป็นรากฐาน สร้างองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การถ่ายทอดและสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้ก้าวหน้า และ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สังคม สู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDG)   

12.2.2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เพื่อ

ยกระดับความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ระบบยา พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขอุตสาหกรรมยา และ

เครื่องส าอาง ตลอดจนการวจิัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยตอบสนอง   พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ที่ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้สามารถต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่ระดับสากล 

และมุ่งเน้นการวจิัยพืน้ฐานควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพ 

12.2.3 ด้านการบริการวิชาการ  

ให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ของประเทศ โดยการส่งเสริมการน าองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มา

พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคชุมชน สนับสนุนให้

ประเทศไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ สามารถคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความก้าวหน้า 

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความตอ้งการทางสังคม ผลักดันการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
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12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ วิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร ์เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ

พันธะกิจของสถาบันอย่างชัดเจน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์และ

เทคโนโลยีน าสมัยร่วมกับแนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้  จากการใช้ทรัพยากรในประเทศ

น าไปสู่การใช้ประโยชน์และแก้ปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และประเทศ 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อพัฒนานวัตกรรม

ชุมชน สู่สากล” ที่มุ่งเน้นการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ

ชุมชน สังคม และประเทศไทย  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

        (ถ้ามี)  

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    (ถ้ามี) 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    (ถ้ามี) 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

13.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาหรือ

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะอื่น ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาของวิชา การจัดตารางการเรียน และการ

วัดผล ประเมินผล การจัดกลุ่มนสิิตลงเรยีนรายวิชาตามระดับความรูพ้ืน้ฐาน 

13.4.2 จัดการให้มีการใช้ปัจจัยและทรัพยากรร่วมกันโดยประสานงานกับคณะหรือ

หลักสูตรต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

บูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีน าสมัย ร่วมกับแนวคิดเชิงออกแบบ น าไปสู่

การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางเภสัชศาสตร์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ที่สามารถ

แก้ปัญหาด้านเภสัชศาสตร์ หรอืปัญหาด้านนโยบายสุขภาพ น าไปสู่การแก้ไขและพัฒนาสุขภาพ 

   

1.2 ความส าคัญ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และร่างแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) และนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 

4.0)” ของรัฐบาล มีสาระส าคัญที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Value-Based Economy) เพื่อให้

ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ า และความไม่สมดุลของการ

พัฒนา โดยการสร้างความมั่งคั่งเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม และความคิด

สร้างสรรคเ์พื่อสร้างนวัตกรรม  

นวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงเป็นองค์ความรู้ส าคัญในสังคมโลกอนาคต เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และเกิดประประโยชน์ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพคนด้วยการบูรณาการ

องค์ความรู้ และทักษะขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์เพื่อใช้เป็น

ฐานของการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับศาสตร์เฉพาะทาง ด้าน

เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงมีความส าคัญที่จะท าให้เกิดการ

วิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกที่จะเป็นประโยชน์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการยกระดับชุมชน สังคม สู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายด้านการผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยผลกระทบจากการเปิดหลักสูตรนี้ จะก่อให้เกิดการ

พัฒนาและเตรียมก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์และ

สร้างองค์ความรู้ใหม ่เพื่อการยกระดับชุมชน สังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

นอกจากนี้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ สามารถตอบสนองต่อ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 

SDG3 Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุก

ช่วงอายุ  วา่ด้วย “การสรา้งหลักประกันว่าคนมีชีวติที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนใน

ทุกวัย ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่ส าคัญหลายประเด็น ตั้งแต ่การลดอัตราการตาย

ของมารดาทั่วโลก (3.1), ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิด (3.2), ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ 

วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อน (3.3), ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ (3.4), ประเด็น
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เรื่องยาเสพติดและแอลกอฮอล์ (3.5), การตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (3.6), อนามัยการ

เจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว (3.7), การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและป้องกันความเสี่ยงทาง

การเงิน (3.8) และ ลดการตายและป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษต่าง ๆ 

(3.9) ในทางนโยบาย เป้าหมายที่ 3 จะเน้นไปที่การปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลก 

โดยเฉพาะเรื่องยาสูบ (3.a), การวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน และการเข้าถึงยาและวัคซีนถ้วนหน้าผ่าน

การผ่อนปรนบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คนในประเทศก าลังพัฒนาเข้าถึงยาได้ 

(3.b), สร้างและรักษาก าลังคนด้านสุขภาพ (3.c) และเสริมขีดความสามารถในการแจ้งเตือนล่วงหน้า 

การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ (3.d)”  

ดังนัน้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาบัณฑิตที่

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เกาะติดกับการแก้โจทย์ Health Innovation 

Challenge เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นวัตกรรมด้านระบบสุขภาพ เวชปฏิบัติ

และนโยบาย วิศวกรรมชีวการแพทย์สารสนเทศ เภสัชวิทยาและสุขภาพโลก โดยการสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ท าให้ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งน าความรู้ใน

ศาสตร์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ มาชี้น าสังคมในด้านนโยบายสุขภาพ และสามารถแสดงประเด็นใน

การแก้สถานการณ์สาธารณสุขของประเทศไทย ส่งผลให้ คนไทยในทุกช่วงอายุมีสุขภาวะ 

ที่ดขีึน้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย 
 

SDG8 Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ือง

ครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า เนื่องจากประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปาน

กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมค่อนข้างน้อย โดยบริษัทส่วนใหญ่ด าเนิน

ธุรกิจโดยขาดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ภูมิภาคนี้พัฒนาได้ล่าช้ากว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

ที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมที่จะสามารถสนับสนุนบริษัท

จ านวนมากใหม้ีการน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้ และช่วยใหบ้ริษัทสามารถท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

สามารถริเริ่มโครงการที่ล้ าสมัยได้ รวมถึงสนับสนุนการใชน้วัตกรรมในภาคบริการไม่ใช่แค่ภาคการผลติ 

ดังนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มี

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ นวัตกรรมด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

นวัตกรรมด้านระบบสุขภาพ เวชปฏิบัติและนโยบาย วิศวกรรมชีวการแพทย์สารสนเทศ เภสัชวิทยาและ

สุขภาพโลก จะน าไปสู่การขยายธุกิจ ต่อยอดจากธุรกิจเดิมและธุรกิจอุบัติใหม่ สร้างฐานรายได้และการ

จา้งงานใหม่ น าไปสู่การมีผลิตภัณฑม์วลรวมที่สูงขึน้ 

 

SDG10 Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ าทั้ งภายในและระหว่างประเทศ 

เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ทั้งด้านรายได้ ความมั่งคั่ง โอกาสการเข้าถึง

สวัสดิการของรัฐ โครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จ าเป็น และการเข้าถึง
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กระบวนการยุติธรรม ซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ าเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ ในที่นี้จะ

กล่าวถึงเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 10.1 คือ การบรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่

มีรายได้ต่ าสุด อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน โดยให้มีอัตราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 

2573 ดังที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากบัณฑิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมทาง

เภสั ชศาสตร์  น วั ตกรรมด้ า นย าและผลิ ตภัณฑ์ สุ ข ภ าพ  นวั ตกรรมด้ าน ร ะบบสุ ข ภ าพ  

เวชปฏิบัติและนโยบาย วิศวกรรมชีวการแพทย์สารสนเทศ เภสัชวทิยาและสุขภาพโลก จะสามารถท าให้

เกิดการขยายธุรกิจเดิม การเกิดธุรกิจใหม่ เกิดการสร้างรายได้ การจ้างงานใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้

ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มรีายได้ต่ าสุด เพิ่มขึน้ได้ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1.3.1 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ กับเทคโนโลยีใหม่ และแนวคิดเชิง

ออกแบบ ในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม หรือสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเภสัชศาสตร์ หรือปัญหาด้านนโยบายสุขภาพ สู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่

ยั่งยืนได้  

1.3.2 สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพทางเภสัชศาสตร์ที่มคีวามซับซ้อนได้  

1.3.3 สามารถสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ดว้ยกระบวนการวิจัย 

1.3.4 สามารถถ่ายทอดการใชป้ระโยชนข์องนวัตกรรมทางเภสัชศาสตรไ์ด้  

1.3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณนักวิจัย มีเจตคติที่ดตี่อสังคม และเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคม 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO 1 บูรณาการความรู้พื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยีน าสมัย ร่วมกับแนวคิดเชิงออกแบบ 

เพื่อวางแผนการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านเภสัชศาสตร์ได้ 

PLO 2 ใช้ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมในการวิจัย เพื่อการตัดสินใจในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการวิจัย 

หรอืประเมินนวัตกรรมที่พัฒนาขึน้มา  

PLO 3 สร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ที่สามารถแก้ปัญหาด้านเภสัชศาสตร์  ปัญหาสุขภาพ หรือ

ปัญหาด้านนโยบายสุขภาพในระดับภูมภิาค ชาติหรอืนานาชาติ  

PLO 4 น าเสนอและถ่ายทอดการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ได้  

PLO 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักวิจัย ท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
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3. แผนการปรับปรุง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ มีการวางแผนในการปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มหาวิทยาลัย และ 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป

ต า มก รอบม าต ร ฐ า นคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่  อว. 

ก าหนดและสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.1 ประเมินหลักสูตรทุกปี 1.1 รายงานการประเมินหลักสูตร  

1.2 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 1.2 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ

ปรับปรุง 

2.พัฒนาระบบและกลไกในการ

จัดการเรียนการสอน และการวจิัย 

2.1 จัดการความรู้  (KM) เพื่อให้

อาจารย์และผู้เรียนเข้าใจตรงกัน

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และผลการ

เรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร  

2.1 รายงานผลการจัดการความรู

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครัง้  

 

2.2 เ ชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ

เ ช่ี ย วชาญมาบรรยายและ ให้

แ น วคิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า รท า วิ จั ย 

เ ชิ ง บู รณ า ก า ร แ ล ะ ก า ร วิ จั ย

ประยุกต์ให้กับอาจารย์และผู้เรยีน 

2.2 รายงานสรุปผลกิจกรรมการ

บรรยายเกี่ยวกับการท าวิจัยเชิง

บูรณาการ อย่างน้อยภาคการ 

ศึกษาละ 1 คร้ัง 

2.3 บรรยายและให้แนวคิดโดย

ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการวิจัยและ

การพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณา

การให้กับอาจารย์และผู้เรยีน 

2.3 รายงานสรุปผลกิจกรรมการ

บรรยายเกี่ยวกับการวิจัยและการ

พัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการ 

อย่างน้อยภาคการศึกษา                           

ละ 1 คร้ัง  

2.4 มีกิจกรรมและสถานที่ เพื่ อ

ส่งเสริมให้นิสิตแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเชิงวิชาการระหว่างกัน เช่น 

รายวิชาสัมมนา และการประชุม

วิชาการ เป็นต้น 

2.4 สรุ ปผลแลก เปลี่ ย นคว าม

คิดเห็นเชิงวิชาการ อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง 

2.5 สนับสนุนนิสิตให้ไปน าเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

2.5 การน าเสนอผลงานวิจัยของ

นิสิตในการประชุมวิชาการ อย่าง 

น้อย 1 คร้ัง (ตลอดหลักสูตร) 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

2.6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการ

ขอทุนวิจัย จากแหล่งเงินทุนทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.6 จ านวนทุนวิจัย  

 

2.7 มีระบบและกลไกการพัฒนา

อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก วิ จั ย 

รุน่ใหม่ โดยใช้นักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อให้

ค าปรกึษาและกลั่นกรองงานวิจัย  

2.7ระบบและกลไก รวมทั้งแนวทาง

การด าเนินการของหลักสูตร  

 

2.8 มีกลไกการสรรค์สร้างผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต  

2.8 จ านวนผลงานวิชาการ/ผล 

งานวิจัยตีพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  

2.9 มีกลไกเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม

การสร้างงานวิจัย นวัตกรรมให้มี

ผลกระทบเชงิบวก 

2.9 จ านวนผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้

ประโยชน์ จ านวนคร้ังที่ถูกอ้างอิง 

 3.0 มีกลไกการติดตามการพัฒนา/

การสรา้งนวัตกรรม  

3.0 ระบบและกลไกการติดตาม

การท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ร ว ม ทั้ ง เ อ ก ส า ร ชี้ วั ด รู ป แ บ บ

นวัตกรรม 

3. การปรับความรู้พื้นฐานของ

ผู้เรยีน 

3.1 ก าหนดให้ผู้ เรียนที๋ จบการ 

ศึกษาจากแต่ละสาขา ต้องลงเรียน

รายวิชาที่ระบุเพิ่มเติมเพื่อการปรับ

พื้นฐานความรู้ตามสาขาที่เลือก

เรียน 

 

 

 

 

3.1 การเรียนในรายวิชาที่ ระบุ

เ พิ่ ม เ ติ ม เพื่ อการปรับพื้ น ฐาน 

ความรู้ตามสาขาที่เลือกเรียน  ดัง

แผนภาพแสดง 

 

 
 3 . 2  ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ล ง 

เ รี ย น ใ น ร า ย วิ ช า เ อ ก เ ลื อ ก ที่

สอดคล้อง และส่งเสริมการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง

งานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่

เลือกเรยีน 

3.2 การเรียนในรายวิชาเอกเลือกที่

สอดคล้องและส่ง เสริมการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

      การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  ในแต่ละ

ภาคการศกึษาปกติตอ้งมีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาหแ์ละใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติ พ.ศ. 2561  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

      ไม่ม ี
 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

      ภาคการศกึษาต้น           เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

      ภาคการศกึษาปลาย       เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1. จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนดหรอืตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ เพราะความผดิทางความ

ประพฤติ 

2.2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

2.2.6 คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

    2.2.6.1 ผู้เข้าศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและเครื่องส าอาง (Pharmaceutical 

Sciences and Cosmetics; PSC) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการ

เรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดหรือตามระเบียบ 

ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับบัณฑติศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

  2.3.1 พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ  

 2.3.2 ขาดแคลนทุนทรัพย์ส าหรับค่าธรรมเนียมการศกึษาหรอืขาดแคลนทุนวิจัย  
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1 จัดโครงการอบรมหรอืส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 

 2.4.2 จัดหาทุนการศึกษาและทุนวิจัยให้กับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่

มหาวิทยาลัยหรือผู้ให้ทุนก าหนด 
 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

       แบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 6 7 9 11 

ช้ันปีที่ 2  5 6 7 9 

ช้ันปีที่ 3   5 6 7 

รวม 5 11 18 22 27 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 6 7 

 

       แบบ 2.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 6 7 9 11 

ช้ันปีที่ 2  5 6 7 9 

ช้ันปีที่ 3   5 6 7 

รวม 5 11 18 22 27 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 6 7 
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แบบ 2.2 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 6 7 9 11 

ช้ันปีที่ 2  5 6 7 9 

ช้ันปีที่ 3   5 6 7 

ช้ันปีที่ 4    5 6 

รวม 5 11 18 27 38 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 5 6 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

แบบ 1.1 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน   500,000   1,100,000   1,800,000   2,200,000   2,700,000  

รวมรายรับ  500,000   1,100,000   1,800,000   2,200,000   2,700,000  

 

แบบ 2.1 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน   500,000   1,100,000   1,800,000   2,200,000   2,700,000  

รวมรายรับ  500,000   1,100,000   1,800,000   2,200,000   2,700,000  

 

แบบ 2.2 
 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน  500,000   1,100,000   1,800,000   2,700,000   3,800,000  

รวมรายรับ  500,000   1,100,000   1,800,000   2,700,000   3,800,000  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร (ค่าตอบแทน) 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑท์างการศึกษา) 
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

3. งบด าเนนิการ 

     (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 
200,000 400,000 600,000 700,000 800,000 

4. งบด าเนนิการ 

    (สาธารณูปโภค) 
100,000 200,000 300,000 350,000 400,000 

รวมรายจ่าย 3,200,000 3,550,000 3,900,000 4,100,000 4,300,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 640,000 322,727 216,667 151,852 113,158 

 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรยีน  

  

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

      เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

     กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า 48(2) หนว่ยกิต 

     กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า 48(2) หนว่ยกิต 

     กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2 จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า 72(3) หนว่ยกิต 

 

 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

       โครงสรา้งหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐาน 

หลักสูตรของกระทรวงการศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม (อว.) ดังนี้ 
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หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ อว. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

1. งานรายวิชา  (Course 

work) 

 
12 24 

 
12 24 

   หมวดวิชาเฉพาะ 

   1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  

   1.2 กลุ่มวิชาเลือก 

 

  

 12 

9 

3 

24 

9 

15 

2. วิทยานิพนธ์ 48 36 48 48 36 48 

3. รายวิชาบังคับไม่นับ

หน่วยกิต 
   2 2 3  

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อย

กว่า 
48 48 72 48(2) 48(2) 72(3) 

 หมายเหตุ   การทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562   

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

        3.1.3.1  แบบ 1.1  

1) วิทยานิพนธ์     จ านวน            48 หนว่ยกิต  

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

   48 หนว่ยกิต 

โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ ซึ่งแตง่ตัง้โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

2) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต   จ านวน    2 หนว่ยกิต  

351801 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

351802 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

        3.1.3.2  แบบ 2.1  

 1) หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวนไม่น้อยกว่า  12 หนว่ยกิต  

     1.1 กลุ่มวชิาบังคับ     จ านวน     9 หนว่ยกิต  
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351811 นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์กับการพัฒนาระบบสุขภาพโลกที่ยั่งยืน  

Pharmaceutical innovation and sustainable global health system   

3 (2-2-5) 

351812 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพขั้นสูง  

Advanced research methodology for health sciences  

3 (2-2-5) 

351813 หัวข้อปัจจุบันนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

Current topics in pharmaceutical innovation  

3 (2-2-5) 

 

 

     1.2 กลุ่มวิชาเลือก     จ านวน    3 หนว่ยกิต  

ใหน้ิสติเลือกศึกษาวิชาเลือก จากรายวิชาดังต่อไปนี้  
 

 
           1.2.1 กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการบริหารเภสัชกรรมและ

เภสัชวทิยา  

 

351821 สุขภาพดิจิทัลและนวัตกรรมการบริบาลทางเภสัชกรรม 

Digital health and innovative pharmaceutical care  

3(2-2-5) 

351822 นวัตกรรมเภสัชศาสตร์การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะราย 

Pharmaceutical innovation in personal pharmaceutical care 

3(2-2-5) 

351823 หลักฐานเชงิประจักษ์ขั้นสูงส าหรับการตัดสินใจทางเภสัชศาสตร์ 

Advanced evidence-based medicine for pharmaceutical decision 

making 

3(2-2-5) 

351824 การประเมนิเทคโนโลยีสุขภาพและเศรษฐศาสตร์ทางเภสัชกรรมขั้น

สูง 

Health technology assessment and advanced economic 

evaluation  

3(2-2-5) 

351825 นวัตกรรมขั้นสูงส าหรับงานเภสัชปฐมภูม ิ

Advance innovation for primary care pharmacy 

3(2-2-5) 

352826 นวัตกรรมเภสัชพันธุศาสตร์และเวชกรรมตรงเหตุ 

Innovation in pharmacogenomics and precision medicine 

3(2-2-5) 

 

 

  

          1.2.2 กลุ่มวิชานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและ

เครื่องส าอาง  

 

351831 เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเภสัชภัณฑ ์ 

Advanced technologies in manufacturing of pharmaceutical 

products 

3(2-2-5) 
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351832 นวัตกรรมการรักษาทางเภสัชศาสตร์ระดับโมเลกุล 

Pharmaceutical innovation for molecular therapy 

3(2-2-5) 

351833 นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนายา 

Innovative drug discovery and drug design 

3(2-2-5) 

351834 นวัตกรรมเครื่องส าอางและน้ าหอม  

Cosmetic and fragrance innovation 

3(2-2-5) 

351835 เทคโนโลยีขัน้สูงในการความคุมคุณภาพทางเภสัชภัณฑ์ 

Advanced quality control technology for pharmaceutical products 

3(2-2-5) 

 

2) วิทยานิพนธ์     จ านวน            36 หนว่ยกิต  

351891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

   36 หนว่ยกิต 

โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ ซึ่งแตง่ตัง้โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

3) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต   จ านวน    2 หนว่ยกิต  

351801 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

351802 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

 

3.1.3.3 แบบ 2.2 

 1) หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต  

     1.1 กลุ่มวชิาบังคับ     จ านวน    9 หนว่ยกิต  

 

351811 นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์กับการพัฒนาระบบสุขภาพโลกที่ยั่งยืน  

Pharmaceutical innovation and sustainable global health system   

3 (2-2-5) 

351812 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพขั้นสูง  

Advanced research methodology for health sciences  

3 (2-2-5) 

351813 หัวข้อปัจจุบันนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

Current topics in pharmaceutical innovation  

3 (2-2-5) 

 
 

1.2 กลุ่มวชิาเลือก     จ านวน    15 หนว่ยกิต 



 21 

ใหน้ิสติเลือกศึกษาวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

 
           1.2.1 กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการบริหารเภสัชกรรมและ

เภสัชวทิยา  

 

351821 สุขภาพดิจิทัลและนวัตกรรมการบริบาลทางเภสัชกรรม 

Digital health and innovative pharmaceutical care  

3(2-2-5) 

351822 นวัตกรรมเภสัชศาสตร์การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะราย 

Pharmaceutical innovation in personal pharmaceutical care 

3(2-2-5) 

351823 หลักฐานเชงิประจักษ์ขั้นสูงส าหรับการตัดสินใจทางเภสัชศาสตร์ 

Advanced evidence-based medicine for pharmaceutical decision 

making 

3(2-2-5) 

351824 การประเมนิเทคโนโลยีสุขภาพและเศรษฐศาสตร์ทางเภสัชกรรมขั้น

สูง 

Health technology assessment and advanced economic 

evaluation  

3(2-2-5) 

351825 นวัตกรรมขั้นสูงส าหรับงานเภสัชปฐมภูม ิ

Advance innovation for primary care pharmacy 

3(2-2-5) 

352826 นวัตกรรมเภสัชพันธุศาสตร์และเวชกรรมตรงเหตุ 

Innovation in pharmacogenomics and precision medicine 

3(2-2-5) 

 

 

  

          1.2.2 กลุ่มวิชานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและ

เครื่องส าอาง  

 

351831 เทคโนโลยีขัน้สูงในการผลิตเภสัชภัณฑ ์ 

Advanced technologies in manufacturing of pharmaceutical 

products 

3(2-2-5) 

351832 นวัตกรรมการรักษาทางเภสัชศาสตร์ระดับโมเลกุล 

Pharmaceutical innovation for molecular therapy 

3(2-2-5) 

351833 นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนายา 

Innovative drug discovery and drug design 

3(2-2-5) 

351834 นวัตกรรมเครื่องส าอางและน้ าหอม  

Cosmetic and fragrance innovation 

3(2-2-5) 

351835 เทคโนโลยีขัน้สูงในการความคุมคุณภาพทางเภสัชภัณฑ์ 

Advanced quality control technology for pharmaceutical products 

3(2-2-5) 
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 2) วิทยานิพนธ์     จ านวน           48 หนว่ยกิต  

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

   48 หนว่ยกิต 

โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ ซึ่งแตง่ตัง้โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

 3) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต   จ านวน    3 หนว่ยกิต  

351801 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

351802 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

351803 สัมมนา 3 

Seminar III 

1(0-2-1) 

 

 

3.1.4 แผนการศึกษา 

   3.1.4.1 แบบ 1.1 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

8 หนว่ยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

351801 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

8 หนว่ยกิต 

 รวม 8(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

351802 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

8 หนว่ยกิต 

 รวม 8(1) หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

8 หนว่ยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

8 หนว่ยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

8 หนว่ยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต 
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  3.1.4.2 แบบ 2.1 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

351811 นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์กับการพัฒนาระบบสุขภาพโลกที่ยั่งยืน  

Pharmaceutical innovation and sustainable global health system   

3 (2-2-5) 

351812 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพขั้นสูง  

Advanced research methodology for health sciences 

3 (2-2-5) 

351813 หัวข้อปัจจุบันนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

Current topics in pharmaceutical innovation  

3 (2-2-5) 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

351801 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

351891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต 

3518XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 9(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

351802 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

351891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6(1) หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

351891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

351891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

351891 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.4.3 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

351811 นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์กับการพัฒนาระบบสุขภาพโลกที่ยั่งยืน

Pharmaceutical innovation and sustainable global health system   

3 (2-2-5) 

351812 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพขั้นสูง  

Advanced research methodology for health sciences 

3 (2-2-5) 

351813 หัวข้อปัจจุบันนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

Current topics in pharmaceutical innovation  

3 (2-2-5) 

3518XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

351801 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต 

3518XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

3518XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 12(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

   

351802 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต 

3518XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

3518XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

351803 สัมมนา 3 

Seminar III 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต 

   

 รวม 6(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่3 

ภาคการศึกษาต้น 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต 

  

รวม 

9 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

9 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 

 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

351892 วิทยานิพนธ์ 

Dissertation 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

351811  นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์กับการพัฒนาระบบสุขภาพโลกที่ยั่งยืน     3 (2-2-5)                            

  Pharmaceutical innovation and sustainable global health system   

    แนวโน้มและระบบสุขภาพในประเทศต่าง ๆ โรคอุบัติใหม่และการจัดการ การตัดสินใจ

เชิงนโยบายในการแก้ปัญหาสุขภาพโลกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ โรคติดต่อและโรคที่ไม่ติดต่อ โรคใน

ผูสู้งอายุ นวัตกรรมทางเภสัชศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและพัฒนาระบบสุขภาพ ความเสมอภาคใน

การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและผลิตภัณฑส์ุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี 

Trends and healthcare systems in different countries, emerging diseases and 

management, evidence-based decision-making in global health, communicable and non-

communicable diseases, disease in elderly, pharmaceutical innovations for resolving healthcare 

system challenges, health equity in healthcare and health product assessment for good health and 

well-being 

 
 

351812  ระเบียบวิธีวจิัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพขั้นสูง  3 (2-2-5) 

  Advanced research methodology for health sciences 

  กรอบแนวคิด การตั้งค าถามและสมมุติฐานงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบ

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพขั้นสูง การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติประยุกต์และสถิติขั้นสูง สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมานพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก 

แนวคิดทางคณิตศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร ตัวแบบเชิง

เส้นนัยทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลวัดซ้ า การวิเคราะห์การรอดชีพ การทบทวนวรรณกรรมขั้นสูง การ

ประยุกต์ใชใ้นการวิจัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรม 

Conceptual framework, research question and hypothesis, advanced research 

methodology and design in health science research, data collection and random sampling, applied 

and advanced statistics, descriptive statistics, parametric and nonparametric inferential statistics, 

novel mathematic concepts for data analysis, multivariate analysis, generalized linear models, 

repeated measures analysis, survival analysis, systematic review and advanced meta-analysis, 

applications in health science research and innovation 

 
 

351813  หัวข้อปัจจุบันนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 3 (2-2-5) 

Current topics in pharmaceutical innovation  
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  หัวข้อปัจจุบันนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ สุขภาพดิจิทัล ชีว

เภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ประสาทเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง และ

แนวคิดเชิงออกแบบ ผู้น าเชิงนวัตกรรมเภสัชศาสตร์ ความต้องการของผู้ใช้ การวางแผนธุรกิจ การ

น าเสนอไอเดียทางธุรกิจ การยื่นขอลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร ส าหรับนวัตกรรมทางเภสัช

ศาสตร ์ 

Current topics in pharmaceutical innovation, innovative medical devices, digital 

health, bio-pharmaceuticals and biotechnology medicines, neurotechnology industry, artificial 

Intelligence, machine learning, design thinking, pharmacy innovation leadership, user needs, business 

planning, pitching, Copyright, Petty patent and Patent application for pharmaceutical innovation 

 
 

351821  สุขภาพดิจิทัลและนวัตกรรมการบรบิาลทางเภสัชกรรม  3(2-2-5) 

  Digital health and innovative pharmaceutical care 

  เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบงานบริบาลเภสัชกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

เภสัชบ าบัด เภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชกรรมชุมชน และการขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ์ ปัญญาประดิษฐ์

และหุน่ยนต์ในการดูแลสุขภาพและเภสัชกรรม ความรูท้ี่เกี่ยวข้องและทักษะในยุคเภสัชกรรมดิจิทัล การ

พัฒนาเภสัชกรรมดจิทิัลในอนาคต 

Digital technology in pharmaceutical care system, current application of digital 

technology in pharmacotherapy, hospital pharmacy, community pharmacy, and pharmaceutical 

regulation; artificial intelligence and robotics in healthcare and pharmacy; relevant knowledge and 

skills required in the digital pharmacy era; future development in digital pharmacy 

 

351822 นวัตกรรมเภสัชศาสตร์การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะราย   3(2-2-5) 

   Pharmaceutical innovation in personal pharmaceutical care 

  แนวคิดในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการบริบาลทางเภสัชกรรม ความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยและผู้ใช้งาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา นวัตกรรมกรรมด้านเภสัชศาสตร์ใน

ผู้ป่วยกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ให้นมบุตร ผู้ป่วยโรคตับและไต ผู้ป่วยมะเร็ง เครื่องมือติดตาม

ผูป้่วย 

Concepts in applying innovation in pharmaceutical cares for patient and user care 

and safety, prevention and solving of drug-related problems, pharmaceutical innovation in special 

populations, patient monitoring devices 

 

 



 31 

351823 หลักฐานเชิงประจักษ์ขั้นสูงส าหรับการตัดสินใจทางเภสัชศาสตร์ 3 (2-2-5) 

  Advanced evidence-based medicine for pharmaceutical decision making 

  ทฤษฎีและวิธีการในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน

แบบจับคู่ การวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย การวิเคราะห์อภิมานการวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์อภิมาน

ส าหรับความชุก วิธีการขั้นสูงส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน การวิเคราะห์อภิมานถดถอย  การวิเคราะห์

ความไว ปัญหาที่พบบ่อยในการวิเคราะหอ์ภมิาน 

 Theory and methods for performing systematic reviews and pairwise meta-analysis, 

network meta- analyses, meta-analysis for diagnostic test, meta-analysis of prevalence, advanced 

methods for meta-analysis, meta-regression, sensitivity analysis, common pitfalls in meta-analysis 

 

351824 การประเมินเทคโนโลยีสุขภาพและเศรษฐศาสตร์เภสัชกรรมขั้นสูง    3 (2-2-5) 

  Health technology assessment and advanced economic evaluation 

   หลักการความเสมอภาคด้านสุขภาพและการประเมินเทคโนโลยี ขั้นสูงนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย การประเมิน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ การประเมินความเป็นไปได้ของ

นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ การประเมนิผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อความคุ้มค่า คุ้มทุนของนวัตกรรม

ผลติภัณฑ์ทางสุขภาพ 

 Advanced concept of health equity and technology assessment for innovative health 

products, systematic analysis for policy decision making, effectiveness and safety evaluation of 

innovative health products, economic evaluation for cost-effectiveness of health products 

 

351825 นวัตกรรมขั้นสูงส าหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 3 (2-2-5) 

   Advance innovation for primary care pharmacy 

  เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อทดสอบหรือวินิจฉัยโรคและความผิดปกติทางสุขภาพของผู้ป่วย ณ 

จุดที่ให้บริการผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ เทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัยแบบพกพา ชุดทดสอบแบบทราบผลทันที 

อุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์แบบพกพา อุปกรณ์ทดสอบและวินิจฉัยแบบหลายฟังก์ชันโดยใช้สมอง

กลฝังตัว 

Current point-of-care technologies for testing and diagnostic of patient’s disease or 

health problems at primary level, portable technology for diagnostic, rapid test kit, portable medical 

imaging, multifunction lab-on-a-chip technology 

 

351826 นวัตกรรมเภสัชพันธุศาสตร์และเวชกรรมตรงเหตุ 3 (2-2-5) 

 Innovation in pharmacogenomics and precision medicine  
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   นวัตกรรมเภสัชพันธุศาสตร์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างปัจเจกบุคคล การ

ท าแผนที่พันธุกรรมและเทคนิคสมัยใหม่ที่ใช้ในการศึกษาทางพันธุศาสตร์ เวชกรรมตรงเหตุในโรคธาลัส

ซีเมยี โรคปอด โรคระบบประสาท โรคพารก์ินสัน เวชกรรมตรงเหตุด้านการป้องกัน อภพิันธุศาสตร์ 

Principles in pharmacogenomics, genetic polymorphisms, genetic mapping and novel 

techniques used in genetic study, personalized medicine in thalassemia, personalized medicine in 

pulmonary disease, personalized medicine in neurological disease, personalized medicine in 

Parkinson’s disease, personalized medicine in preventive aspect, epigenetics 

 

351831  เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเภสัชภัณฑ์    3(2-2-5) 

Advanced technologies in manufacturing of pharmaceutical products 

การคิดเชิงบูรณาการด้านนวัตกรรมยา ชีววัตถุ และผลติภัณฑ์ธรรมชาติ นาโนเทคโนโลยี

ทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์ขั้นสูง วิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระดูกขั้นสูง เทคโนโลยีชะลอวัยและฟื้นฟู

สุขภาพขั้นสูง เทคโนโลยีรูปแบบวัคซีนปัจจุบัน การสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การใชเ้ครื่องมือช้ันสูงในการผลิต 

 Integrative thinking for pharmaceutical, biological and natural product innovation, 

medical and pharmaceutical nanotechnology, bone and tissue engineering, current vaccine platform 

technology, anti-ageing technology and regenerative medicine, green extraction of natural products, 

cutting-aged pharmaceutical manufacturing equipment 

 

 

351832  นวัตกรรมการรักษาทางเภสัชศาสตร์ระดับโมเลกุล    3(2-2-5)  

Pharmaceutical innovation for molecular molecular therapy 

นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ส าหรับการวินิจฉัยและการรักษาระดับโมเลกุล การรักษา

แบบเปาหมาย การคนพบตัวบงชี้ชีวภาพ ดีเอ็นเอชิป การใช้นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ในรักษาแบบ

พันธุกรรม มะเร็งวิทยาระดับโมเลกุล ภูมวิิทยาระดับโมเลกุล โรคติดเชือ้ระดับโมเลกุล  

 Pharmaceutical innovation for molecular diagnostics and therapy, targeted therapy, 

biomarker discovery, a DNA chip, gene therapy, molecular oncology, molecular immunology, and 

molecular Infectious disease 

 

351833  นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนายา               3 (2-2-5) 

Innovative drug discovery and design 

การคิดเชิงบูรณาการด้านการออกแบบและพัฒนายา ฐานขอ้มูลโครงสรา้งทางเคมี การ

ใช้ประโยชน์ข้อมูล นวัตกรรมการออกแบบยาสมัยใหม่ แบบจ าลองโมเลกุลขั้นสูง (การตรวจเอกลักษณ์
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ยาในระดับพรีคลินกิ) การคัดกรองสารเสมอืนจริงในคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง

โครงสร้างและสมบัติสาร เทคโนโลยีขั้นสูงในการหาล าดับนิวคลีโอไทด์ การทดสอบฤทธิ์ในการรักษา

ของสาร สารจากธรรมชาติ 

Integrative thinking in drug discovery and design, chemical structure databases, 

dataset utilization, drug design, advanced molecular modeling, preclinical drug characterization, 

predictive virtual screenings, QSAR applications, advanced sequencing techniques, therapeutic 

activity test of chemical substances and natural compounds 

 

351834  นวัตกรรมเคร่ืองส าอางและน้ าหอม      3(2-2-5) 

Cosmetic and fragrance innovation  

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องส าอางและน้ าหอม นวัตกรรมวิธีในการดัดแปลง

คุณภาพวัตถุดิบ เทคโนโลยีใหม่ในการน าส่งสารออกฤทธ์ของเครื่องส าอางและน้ าหอม เทคโนโลยีใหม่

ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอาง เทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและน้ าหอม 

ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีดิจิทัล การคาดการณ์เทคโนโลยี วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใน

อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง นวัตกรรมเครื่องส าอางส าหรับกลุ่มวัยพิเศษ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางจากชุมชน  

 Innovation creation in cosmetics and fragrance, innovation for raw material 

modification, novel technologies for active ingredient delivery in cosmetic and fragrance, novel 

technologies for packaging development, novel technologies for product life extension, intellectual 

property, digital technology, technology foresight, product life cycle related to cosmetic and fragrance 

industry, cosmetic innovation for special populations, cosmetic innovation from community 

 

351835  เทคโนโลยีขั้นสูงในการความคุมคุณภาพทางเภสัชภัณฑ์   3(2-2-5) 

Advanced quality control technology for pharmaceutical products  

หลักการของเทคโนโลยีเครื่องมือขั้นสูงส าหรับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และ

ผลิตภัณฑ์ทางด้านเภสัชศาสตร์และเครื่องส าอาง การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางด้านเภสัชศาสตร์

และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การแปลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การวิเคราะห์โดยปริมาตร การ

วิเคราะห์ทางเคมีและการหาโครงสร้างทางเคมีของสารโดยใช้เครื่องมือขั้นสูง การตรวจสอบความ

ถูกต้องวิธี  

 Principles of advanced instrumental technology for raw material and pharmaceutical 

products, cosmetic products,  quality control of pharmaceutical and related products, advanced 

interpretation and data analysis, volumetric analysis, advanced chemical analysis and structure 

elucidation by suitable instruments, analytical method validation 
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351801 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

การอภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นการวิจัยทางเภสัชศาสตร์บูรณาการกับเทคโนโลยีใหม่          

เพื่อน ามาพัฒนาเป็นหัวข้อการวจิัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

 Studying, collecting data, analyzing, and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing, and answering question in pharmaceutical science research integrating with new 

technologies to develop research topic(s) related to the dissertation in pharmaceutical innovation 

 

 

351802 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 

 Seminar II 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นการวิจัยทางเภสัชศาสตร์บูรณาการกับเทคโนโลยีใหม่  

เพื่อน ามาออกแบบกรอบแนวคิดการวจิัยของวิทยานิพนธ์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

 Studying, collecting data, analyzing, and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing, and answering question in pharmaceutical science research integrating with new 

technologies to design in pharmaceutical innovation dissertation proposal 

 

 

351803 สัมมนา 3 1 (0-2-1) 

 Seminar III 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

การอภิปราย ต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ และแนวคิดเชิง

ออกแบบ 

 Studying, collecting data, analyzing, and synthesizing, report writing, presenting, discussing 

to develop pharmaceutical innovation using new technologies and design thinking 

 

351891 วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การ

พัฒนาและการสร้างนวัตกรรมโดยมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสม และการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์  
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 Costructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving, 

developing and creating innovation with appropriate technology readiness levels and publishing in 

pharmaceutical innovation  

 

351892 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การ

พัฒนาและการสร้างนวัตกรรมโดยมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสม และการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์  

 Costructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving, 

developing and creating innovation with appropriate technology readiness levels and publishing in 

pharmaceutical innovation  

 

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

    1. เลขสามล าดับแรก  หมายถึง สาขาวิชา 

    2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

    3. เลขในล าดับที่ 5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

    4. เลขในล าดับที่ 6  หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 
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3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

  

เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

  

สาขาวิชา 

  

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ 

 การศึกษา 

1 นายสุรศักดิ์  เสาแก้ว* 36703008XXXXX รองศาสตราจารย์ หนังสืออนุมัตแิสดง

ความรู้ความช านาญ

ในการประกอบ

วชิาชีพ 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านยา

และสุขภาพ 

วทิยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านยาและสุขภาพแหง่ประเทศ

ไทย สภาเภสัชกรรม 

2561 

ปร.ด. ระบาดวทิยาคลินิก มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2557 

ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม มหาวทิยาลัยนเรศวร 2548 

ภ.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2546 

2 นายสาคร  เมฆรักษาวนิช 35299004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2547 

2542 

 

3 นางสาวสุภาวด ี บุญทา* 33499008XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2554 

ภ.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2546 

4 นายบันเทิง  ยานะ 55506900XXXXX อาจารย์ Ph.D 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Information Science and 

Technology 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

Osaka University, Japan 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2562 

 

2551 

2549 

5 นางสาวปาจรีย์  มงคล* 16599001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด 

ภ.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

บริบาลเภสัชกรรม 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2563 

2554 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ป ี

1 นางจารุภา วิโยชน์ ศาสตราจารย์ Doctor of Philosophy 

ภ.ม. 

ภ.บ. 

Medico-Pharmaceutical Sciences 
 

เภสัชอุสาหกรรม 

เภสัชศาสตร์ 

2545 

2539 

2536 

2 นายณธร  ชัยญาคุณาพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ Doctor of Philosophy 

ภ.บ. 

Pharmaceutical Outcomes 

เภสัชศาสตร์ 

2544 

2537 

3 นางสาววรรณธิดา ชัยญาณะ 

 

รองศาสตราจารย์ ปร.ด 

บธ.ม. 

ภ.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ 

เภสัชศาสตร์ 

2556 

2552 

2548 

4 นางสาวสุภาวดี  อรา่มวิทย์ 

 

รองศาสตราจารย์ ปศ.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2551 

2539 

2536 

37 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 ไม่ม ี

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

      ไม่ม ี

 4.2 ช่วงเวลา 

      ไม่ม ี

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

      ไม่ม ี

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

      แบบ 1.1  แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 

   ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อสังคม มีพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดี เพียงพอต่อการท างานวิจัยเชิงประยุกต์ มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะใน

การวิจัยขั้นสูง สามารถคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ทางเภสัชศาสตร์ควบคู่กับการเทคโนโลยี

สมัยใหม่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากศาสตร์อื่น เพื่อสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ระดับ

สากลน าไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงการแก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามปณิธาน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      แบบ 1.1  แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 

      5.2.1 องค์ความรู้ใหม่ระดับสากลด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

      5.2.2 ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 5.3 ช่วงเวลา 

       สามารถท างานวิจัยและค้นคว้าอิสระได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่เริ่มลงทะเบียนวิชา

วิทยานิพนธ์เป็นต้นไป 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

               แบบ 1.1    วิทยานิพนธ์ 48 หนว่ยกิต 

      แบบ 2.1    วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

      แบบ 2.2    วิทยานิพนธ์ 48 หนว่ยกิต 
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5.5  การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและผ่านการสัมภาษณ์ จะมีแนวทางการท าวิจัยตาม

หัวข้อวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ หัวข้อวิจัยตามความสนใจของนิสิต ซึ่งผ่านการ

พิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว โดยนิสิตจะต้องศึกษาค้นคว้าและวิจัย ภายใต้

ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.5.2 นิสติที่ผา่นการสอบวัดคุณสมบัติแลว้ จะมีสทิธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

5.5.3 นิสิตจะต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยวาจา (oral presentation) ต่อคณะกรรมการ 

สอบโครงรา่งวิทยานพินธ์ ซึ่งด าเนนิการแต่งตั้งโดยคณะเภสัชศาสตร ์

5.5.3 โครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ประจ าหลักสูตรฯ 

5.5.4 การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบให้สอบได้จากประธานที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

5.5.5 เมื่อนิสิตสอบปกป้องวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องจัดท าเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ 

ตามข้อก าหนดของหลักสูตรนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตรนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์

ประเมินผลความก้าวหน้าของวิทยานพินธ์ตามแบบรายงานผลของหลักสูตรทุกภาคการศกึษา 

5.6.2 ประเมินผลการน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในรายวิชาสัมมนาหรือการ

น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5.6.3 ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวชิาการระดับนานาชาติ 

5.6.4 ประเมินผลจากความส าเร็จของงานวิจัยจากรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูง ส่ง เสริมให้ผู้ เ รียน เ ชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอื เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ 

กับศาสตร์เฉพาะทาง ด้านเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เครื่องส าอาง หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อท าให้เกิด

องค์ความรู้ใหม่ผ่านการท าวิจัยสนับสนุนให้ผู้ เรียน

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

(2) มีความสามารถทางการสื่อสารและ

ใช้ภาษาต่างประเทศ 

จัดให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนาและ/หรอื

การสอบวิทยานิพนธ์ด้วยภาษาอังกฤษรวมทั้งน าเสนอ

ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(3) มคีวามสามารถในการถ่ายทอด

ความรูแ้ละเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

สนับสนุนให้ผู้ เรียนน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ สร้างเครื่องมือ 

สร้างแอพพลิเคช่ัน และด าเนินการยื่นจดอนุสิทธิบัตร

หรอืสิทธิบัตร 

(4) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ 

จรรยาบรรณนักวิจัย 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล่าวอ้างผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 

เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล  ฝึกให้

ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณนักวิจัย 
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2.การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 บูรณาการความรู้พื้นฐานทาง

เภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยีน าสมัย 

ร่วมกับแนวคิดเชิงออกแบบได้ เพื่อ

วางแผนการแก้ปัญหาและพัฒนา

งานด้านเภสัชศาสตร์ 
 

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีการ

บรรยายในช้ันเรียนและถามตอบ 

ก า ร ส า ธิ ต แ ล ะ ฝึ ก ภ า ย ใ น

หอ้งเรียนหรือห้องปฏิบัติการ  

2) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้

การสอนด้วยวิธีการสืบเสาะ 

(inquiry-based teaching) ใช้การ

สอนแบบแก้ปัญหา (problem-

based activities) จัดการเรียนรู้

โ ด ย ใ ช้ โ ค ร ง ง า น เ ป็ น ฐ า น 

(Project-based learning) การให้

งานมอบหมาย (assignment) ใช้

การสอนแบบการทดลองเป็น

ฐ า น  (Experiment-based 

learning) ใ ช้การสอนแบบวิจัย

เ ป็ น ฐ า น  (Research-based 

learning) ใช้การสอนโดยบูรณา

ก า ร กั บ ก า ร ท า ง า น  (Work-

integrate learning) ส อ น ด้ ว ย

กระบวนการแก้ปัญหา ปรับปรุง 

พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหา

ห รื อ ค ว ามต้ อ ง ก า ร  (design 

process)  

1) ก าหนดวิธีการประเมิน

ความสามารถในการใช้

ความรู้ หรือการน าความรู้

หรือการผสมผสานความรู้

ด้ า น เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์  

เทคโนโลยีน าสมัย และ

แนวคิดเชิงออกแบบ โดย

ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ง า น

มอบหมาย การน าเสนอ

ผลงาน การสอบปากเปล่า 

2) ก า ห น ด วิ ธี ก า ร

ประเมินผลงานงานตีพิมพ์ 

หรื อ วิ ทยานิพนธ์  หรื อ 

นวัตกรรมที่แสดงถึงการ

ใ ช้ความรู้  หรือการน า

ความรู้  หรือผสมผสาน

ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ 

เทคโนโลยีน าสมัย และ

แนวคิดเชงิออกแบบ 

3)  ประเมินโดยใ ช้แบบ

สั ง เ กตพฤติ ก ร รมการ

เรียนรู ้

PLO 2  ใช้ขอ้มูลทางสถิตทิี่เหมาะสม

ในการวิจัย เพื่อการตัดสินใจในการ

วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการวิจัย หรือ

ประเมินนวัตกรรมที่พัฒนาขึน้มา 

 

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีการ

บรรยายในช้ันเรียนและถามตอบ 

ก า ร ส า ธิ ต แ ล ะ ฝึ ก ภ า ย ใ น

ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ ให้

นิสิตสามารถเลือกใช้ข้อมูลและ

สถิตทิี่เหมาะสมได้ 

1) ประ เมิ นความรู้ แ ล ะ

ทักษะโดยการทดสอบ

แบบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 

สอบปากเปล่า 

2) ประเมินผลงานที่นิสิต

ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ใ น
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

 2) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้

ก า ร ส อ น ด้ ว ย ก า ร ใ ห้ ง า น

ม อ บ ห ม า ย  (assignment) 

แบบฝกึหัด หรอืแบบทดสอบการ

ใช้ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์

ข้อมูลงานวิจัยในรายวิชาระเบียบ

วิธีวิจัยฯ รายวิชาสัมมนา และ

รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ 

รายวิชาสัมมนา  

 

PLO 3 สร้างนวัตกรรมทางเภสัช

ศาสตร์ที่สามารถแก้ปัญหาด้าน

เภสัชศาสตร์  ปัญหาสุขภาพ หรือ

ปัญหาด้านนโยบายสุขภาพในระดับ

ภูมภิาค ชาติหรอืนานาชาติ 

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีการ

บรรยายในช้ันเรียนและถามตอบ 

ก า ร ส า ธิ ต แ ล ะ ฝึ ก ภ า ย ใ น

ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ 

การให้งานมอบหมาย 

2) จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน

รายวิชาการสัมมนาเพื่อติดตาม

ความก้ าวหน้ าท างวิ ช ากา ร 

ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

บูรณาการแนวคิด องค์ความรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ

เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้าง

นวัตกรรม หรอืองค์ความรูใ้หม่ 

3) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้

การสอนด้วยวิธีการสืบเสาะ 

(inquiry-based teaching) ใช้การ

สอนแบบแก้ปัญหา (problem-

based activities) จัดการเรียนรู้

โ ด ย ใ ช้ โ ค ร ง ง า น เ ป็ น ฐ า น 

(Project-based learning) การให้

งานมอบหมาย (assignment) ใช้

การสอนแบบการทดลองเป็น

ฐ า น  (Experiment-based 

1) ก าหนดวิธีการประเมิน

ความสามารถในการระบุ

ปัญหา รวบรวมข้อมูล คิด

วิเคราะห์ ออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหา และวางแผน

และด าเนินการแก้ปัญหา 

ทดสอบหรือประเมินหรือ

ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข

ปัญหาหรือชิ้นงานหรือ

นวัตกรรม 

2)  ประเมินจากผลงาน

วิทยานิพนธ์ หรือผลงาน

ตีพิมพ์  หรือนวัตกรรม 

หรือค าขอยื่นจดทรัพย์สิน

ทางปัญญา ที่ สามารถ

แ ก้ ปั ญ ห า ด้ า น เ ภ สั ช

ศาสตร์   ปัญหาสุขภาพ 

หรือปัญหาด้านนโยบาย

สุขภาพ 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

learning) ใ ช้การสอนแบบวิจัย

เ ป็ น ฐ า น  (Research-based 

learning) ใช้การสอนโดยบูรณา

ก า ร กั บ ก า ร ท า ง า น  (Work-

integrate learning) ส อ น ด้ ว ย

กระบวนการแก้ปัญหา ปรับปรุง 

พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหา

ห รื อ ค ว ามต้ อ ง ก า ร  (design 

process) 

PLO 4 น าเสนอและถ่ายทอดการใช้

ประโยชน์ของนวัตกรรมทางเภสัช

ศาสตร์ได้ 

 

1)  ใ ช้การเรียนการสอนแบบ

สัมมนา (Seminar) 

2) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยมี

การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการ

น าเสนอ 

3) จัดให้มีการน าเสนอผลงาน 

รายงานความก้ าวหน้ า ขอ ง

ศาสตร์ ผ่านกระบวนการจัดการ

เรียนรู้จากรายวิชาในหลักสูตร

และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

4) จัดให้มีการเข้าร่วมน าเสนอ

ผลงานในการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

1 )  ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก

คว ามสามารถ ใ น ก าร

สื่ อ ส า ร  วิ เ ค ร า ะ ห์  

สังเคราะห์ สรุปประเด็น

ปัญหา ทั้ งการพูด การ

เขียนและการน าเสนอจาก

การน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ และการอภิปราย 

2 )  ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก

ความสามารถในการเขียน

ผลงานตีพิมพ์ หรือค าขอ

ยื่ น จ ด ท รั พ ย์ สิ น ท า ง

ปัญญา 

PLO 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

นักวิจัย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

1 )  ส อ ด แ ท ร ก แ น ว คิ ด

จรรยาบรรณนักวิจัยในระหว่าง

ก า ร เ รี ย น ก า ร สอ น  โ ด ย ใ ช้

หลักเกณฑ์ของจรรยาบรรณ

นักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของ

สภาวิจัยแห่งชาติ  

2) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นการ

เ รี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ  (Co-

1) ประเมินผลทัศนคติด้าน

จรรยาบรรณนักวิจัยโดย

ใช้แบบสอบถามหรือแบบ

รายงานตนเอง 

2 )  ป ร ะ เ มิ น จ า ก

กระบวนการท างานเป็น

ที ม แ ล ะ แ บ บ สั ง เ ก ต

พฤติกรรม 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

operative and collaborative 

learning) 

3) ใช้การเรียนการสอนแบบเน้น

ท า ง าน เป็ นที ม  (Team-based 

learning)  
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.คุณธรรม จริยธรรม      

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม และซื่อสัตย์

สุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

     

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ

สังคม 

     

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

     

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ 

เหตุผลและค่านิยมอันดงีาม 

     

2.ความรู ้      

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ 

ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษา

ค้นคว้าในสาขาวิชา 

     

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่าง

ลึกซึง้ 

     

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการ

ประยุกต์ใชท้ี่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม 

     

3.ทักษะทางปัญญา      

(1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

แนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ

ปัญหา 

     

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือ

องค์ความรู้เดิมในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ หรือเสนอ

เป็นความรู้ใหม ่

     

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการ

วิ เ ค ร าะห์ ป ร ะ เ ด็ นห รื อปัญหาที่ ซั บซ้ อน  และ ใ ห้

ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจาก

การวางแผนและด าเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

     

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

     

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง      

(2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นใน

การจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

     

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ ์

     

(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง 

     

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อ

ใช้ในการศกึษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

     

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

ทั้งในวงการวชิาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

     

6. สุนทรยีภาพ      

(1)มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่

ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

     

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ      

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ      

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวน

รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
      

กลุ่มวิชา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

351811 นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์กับการพัฒนา

ระบบสุขภาพโลกที่ยั่งยืน 
     

351812 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพขั้น

สูง  
     

351813 หัวข้อปัจจุบันนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์      

351821  สุขภาพดิจิทัลและนวัตกรรมการบริบาลทาง

เภสัชกรรม 
     

351822 นวัตกรรมเภสัชศาสตร์การบริบาลเภสัช

กรรมเฉพาะราย 
    

351823 หลักฐานเชิงประจักษ์ขั้นสูงส าหรับการ

ตัดสินใจทางเภสัชศาสตร์ 
    

351824 การป ร ะ เ มิ น เ ทค โ น โ ลยี สุ ข ภ าพ แล ะ

เศรษฐศาสตร์เภสัชกรรมขั้นสูง 
    

351825 นวัตกรรมขั้นสูงส าหรับงานเภสัชกรรมปฐม

ภูม ิ               
     

351826 นวัตกรรมเภสัชพันธุศาสตร์และเวชกรรม

ตรงเหตุ 
     

351831 เทคโนโลยีขัน้สูงในการผลิตเภสัชภัณฑ ์     

351832 นวัตกรรมการรักษาทางเภสัชศาสตร์ระดับ

โมเลกุล 
    

351833 นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนายา     

351834 นวัตกรรมเครื่องส าอาง และน้ าหอม     

351835 เทคโนโลยีขัน้สูงในการความคุมคุณภาพ 

ทางเภสัชภัณฑ์ 
    

351801 สัมมนา 1      

351802 สัมมนา 2     

351803 สัมมนา 3     
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กลุ่มวิชา/

รหัสวิขา 

ชื่อวิชา 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

351891 วิทยานิพนธ์     

351892 วิทยานิพนธ์     
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

 (2) มีวนิัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

 (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
 

 2. ความรู้ 

(1) มีความเข้าใจอย่างลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่น  ในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่  

(4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด

ริเริ่ม สร้างสรรค ์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ในการสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนา

ความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค ์

(3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและ

ด าเนนิการวิจัย 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

(2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

หรอืวิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไข

ปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

(2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและชุมชน 

ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

          6. สุนทรียภาพ 

มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑติ พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 4 โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติอย่างนอ้ย 3 คน 

2.1.2 มีคณะกรรมการร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติ พ.ศ. 2561 

          2.2 การทวนสอบความสามารถในการพัฒนาหรอืการสร้างนวัตกรรม 

2.2.1 มีการประเมินความสามารถในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมของนิสิตในระหว่างการศึกษา

และตอนส าเร็จการศึกษา 

 2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษาและจากผู้ใชดุ้ษฎีบัณฑติ 

           

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาเอก แบบ 1  

1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

3) สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

6) เสนอวิทยานิพนธ์ สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

ปริญญาเอก แบบ 2 

1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
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3) สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4) ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 

5) มีผลการศกึษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

6) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

8) เสนอวิทยานิพนธ์ สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ พี่เลี้ยงนักวิจัยทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2  จัดการสัมมนา ให้อาจารย์ใหม่ พี่เลี้ยงนักวิจัยเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าใน

หลักสูตร โดยมุ่งเนน้ในท าวิจัยแบบบูรณาการเป็นส าคัญ 

 1.3 ก าหนดให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับนักวิจัยอาวุโส เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ 

ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการวิจัยใหม้ีประสิทธิภาพ         

 1.4  อาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากหลักสูตรเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

      2.1.1 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) ด้านการเรียนการสอนการวัด/

ประเมินผล 

      2.1.2 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

      2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ท าเอกสารประกอบการสอน ต ารา สื่อ สิ่งพิมพ์ หรอื นวัตกรรม

ทางการศึกษาประกอบการจัดการเรียนการสอน  

      2.2.2 สง่เสริมให้อาจารย์มคีวามรว่มมอืในการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ 

      2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการในวารสารที่มีความเข้มแข็ง

ทางวิชาการในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี 

      2.2.4 ส่งเสริมการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรมีการประกันคุณภาพบัณฑติ ดังนี้ 

 2.1 จัดระบบและด าเนนิการประเมนิผลจากผูใ้ช้บัณฑิต 

 2.2 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหา 

 2.3 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

       คณะเภสัชศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตพร้อมก าหนดบทบาท

และหนา้ที่อย่างชัดเจน 

 3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

       กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

       มีระบบและด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่หลักสูตรก าหนด 
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

       มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

การเยี่ยมสอน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

       มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทาง

วิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  อย่างน้อย  

1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผูร้ับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

 5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

 5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรและคณะก าหนด 

 5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนสิิต 

 5.6 จัดระบบและด าเนนิการประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอน 

 5.7 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

 5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบรหิารงบประมาณ 

       งบประมาณด าเนินการหลักสูตร จากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ

รายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

       6.2.1 ห้องเรียนพร้อมโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ 

       6.2.2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยามีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน

การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการสั่งซื้อหนังสือต ารา และ

วารสารทุกปี ท าให้นสิิตสามารถค้นคว้าหาความรูเ้กี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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       6.2.3 หอ้งท างาน และหอ้งปฏิบัติการเพื่อท าวจิัยส าหรับอาจารย์บุคลากรและนิสิต 

       6.2.4 แหล่งบริการอินเทอร์เน็ตตามคณะและอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่นิสิต

สามารถใช้บริการได้โดยสะดวก 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

       คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันวางแผนและประเมินความจ าเป็นในการจัดหาทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑติศึกษา 

เชน่ ครุภัณฑว์ิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หอ้งปฏิบัติการวิจัย เป็นต้น 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

       มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ นิสิต 

พนักงานสายสนับสนุน และผูบ้ริหาร เป็นประจ าทุกปี 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ .5 และ มคอ .6 

ภายใน 30 วัน   หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ  มคอ .7 ภาย ใน  60 วั น  หลั งสิ้ นสุ ดปี

การศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

 
 

    

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิ ชาการและ /หรือวิ ชาชีพ ไม่ น้ อยกว่ า 

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
 

13.จ า น วนนวั ต ก ร รมที่ เ ป็ น ผล ง าน ขอ ง นิ สิ ต

ครอบคลุมถึงการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 

อย่างนอ้ยคนละหนึ่งชิน้เมื่อส าเร็จการศกึษา 

     
 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 13 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผา่นรวม (ข้อ) 7 8 8 9 10 
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เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

      1.1.1 อาจารย์ผู้สอนน าเสนอกลยุทธ์และแผนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัย 

      1.1.2 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน 

      1.1.3 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

ทั้ง 5 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมนิโดยนิสติรวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเ้รียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา 

      1.1.4 จัดระบบการประเมินผลประจ าภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลกัสูตรอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมสี่วนรว่ม 

      1.1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1  นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

      1.2.2  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอน  ร่วมกันสรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมมีกระบวนการ ได้แก่ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศกึษา นักศึกษาที่จบแล้ว ผูใ้ช้บัณฑิต และการประเมนิจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ในการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเสนอ

ต่อคณะ เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรยีน  

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

  



 87 

 



 88 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

สรุปผลการพจิารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 
 

ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ การด าเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ศ. ดร. ภญ. จารุภา วิโยชน์ 

ข้อสังเกต อาจจะไม่ทันส าหรับการ

เรียนการสอนในเทอม 1/2564 

ปรับการเปิดสอนเป็น ภาคตน้ 2565 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

ข้อ  1. ชื่ อหลักสูตรภาษาอั งกฤษและ

ภาษาไทยไม่สอดคล้องกัน ในสว่นภาษาไทย

ตอ้งมีค าว่า วิชา หรือไม่ 

ข้อ 3. สาขา 3.1 ส่วนของเวชปฎบัิต ิควรจะ

ไปรวมกับสาขา 3.4 นา่จะเหมาะสมกว่า 

 

 

 

ข้อ 4. จ านวนหน่วยกิต แบบ 2.1 มี 48 

หนว่ยกิต (เรียน 3 ปี) แบบ 2.2 ม ี72 หนว่ย

กิต (เรียน 4 ปี) โดยระยะเวลาเรียนต่างกัน 

1 ปี  มี หน่ ว ยกิ ตต่ า ง กั น  24 หน่ ว ยกิ ต 

(หลักสูตร ป.  โท 2 ปี  มี  36 หน่วยกิต        

ต่างจาก ป.เอก แบบ 2.1 เรียน 3 ปี เพียง 

12หนว่ยกิต 

 

ข้อ 5. ควรหาความรว่มมือจากสถาบันอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะต่างประเทศ เพราะมีส่วน 

outcome ท่ีเขียนไว้ต้องการพัฒนาสู่ระดับ

สากล 

 

 

 

 

 

 

1. ปรับแก้ตามค าแนะน า โดยตัดค าว่า 

สาขาวิชา ออก 

 

3. คงเดิม ไม่ปรับ เนื่องจากคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรเห็นว่า 2 สาขาวิชานี้ มี

ความแตกต่างกันอยู่ในเร่ืองของเนื้อหา จึง

ขอยืนยันการแบ่งกลุม่ตามเดิม 

 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเปิดสอนในหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาท้ัง 2 หลักสูตรนั้น หน่วยกิต

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ สกอ.  

 

 

 

 

 

5. ปรับเพิ่มข้อมูล ดังท่ีระบุใน 5.4 ความ

ร่วมมอืกับสถาบันอื่น (หน้า 2) 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ท้ังทางด้าน

การเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากับ 

Faculty of Advanced Science and 

Technology, Kumamoto University, Japan. 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ การด าเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

ข้อ 6. การเปิดสอน ไมน่า่จะทันปี 2564 

 

ข้อ 8. อาชีพ วชิาเอกท่ีระบุไว้ม ี4 สาขา การ

ส าเร็จการศึกษาอาจจะประกอบอาชพีได้

กว้างกว่าท่ีเขียนไว ้

 

ข้อ 11. ให้พิจารณาประเด็นการระบาดของ

โ ค วิ ด -19 ท่ี ต้ อ ง เ รี ย น  online ห รื อ

สถานการณ์อื่นๆ เหล่านี้จะมีผลกระทบใน

เชงิบวก หรือ เชงิลบ กับหลักสูตรท่ีต้องการ

จะเปิดอยา่งไร 

ข้อ 6 ปรับการเปิดสอนเป็น ภาคตน้ 2565 

 

ข้อ 8 ได้มีการปรับเพิ่มอาชีพท่ีสามารถ

ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาเพิ่มเติม

ตามค าแนะน า       

                                       

ข้อ 11 ปรับแก้ตามค าแนะน า 

แบบชัน้เรียน และแบบออนไลน์ (หน้า 16) 

 

รศ. ดร. สุภาวดี  อร่ามวิทย์ 

ข้อ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   พิมพ์ผิด 

ชื่อย่อ(ไทย) สลับกับ ชื่อเต็ม(อังกฤษ)  

 

ปรับแก้ตามค าแนะน า 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 1.2 ความส าคัญ 

1.3 วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง

หลักสูตร 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

ข้อ 1. ปรัชญา สั้นเกินไป มองไม่เห็น

ความเชื่อมโยงของท้ัง 4 สาขา หรือเหตุผล

ท่ีต้องแยกเป็น 4 สาขา  

และควรเพิ่มเตมิค าอธิบายของค าว่า 

"นวัตกรรม" ให้ชัดเจน ครอบคลมุอะไรบ้าง 

 

  ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์  เขียนค่อนข้าง

กลางๆ ไม่เห็นความเด่นชัดของหลักสูตร 

และยังเขียนเหมอืนหลักสูตร ป โท ท าให้ไม่

เห็นความแตกต่างของท้ัง 2 หลักสูตร 

 

 

ปรับแก้ไขปรัชญาของหลักสูตรและเพิ่ม

ค าอธิบายความหมายของนวัตกรรมตาม

ค าแนะน า 

 

 

 

ปรับแก้วัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนและมี

ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามค าแนะน า

ของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวัตถุประสงค์ของท้ัง

สองหลักสูตรได้มีการปรับแก้ให้มีความ

แตกต่างกันตามระดับการเรียนรู้และความ

คาดหวังของหลักสูตร 

2.ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

ของหลักสูตร 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

หลักสูตร ป.เอก น่าจะมีผลการเรียนรู้

ท่ีแตกต่างจากหลักสูตร  ป. โท นอกจากนี้

ท้ัง 4 สาขา ควรมีผลการเรียนรู้อะไร เป็น

พิเศษเพิ่มเติมท่ีท าให้บัณฑิตท่ีจบออกไป

แตกตา่งกันหรือไม ่

 

ปรับแก้ผลการเรียนรู้ (PLO) ของหลักสูตร

ให้มีความชัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจง

มากขึ้นตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

และปรับผลการเรียนรู้ของ ป.โท ให้มีความ
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ การด าเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

 แตกต่างจาก ป. เอก พร้อมท้ังมีการเพิ่ม 

Sub PLOs ของแต่ละสาขาตามค าแนะน า  

รศ. ดร. สุภาวดี  อร่ามวิทย์ 

ข้อ  1.3 วั ตถุประสงค์ ท่ี เ ขี ยน เ ป็นแบบ

ภาพรวม ควรจะของหลักสูตร ควรจะมกีาร

เ น้ น จุ ด เ ด่ น ขอ งหลั กสู ต ร ท่ี เ ป็ น แบบ

นวัตกรรมเภสัชศาสตร์ 

 

ปรับแก้วัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนและมี

ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามค าแนะน า

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.แผนพัฒนาปรับปรุง รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

แผนการปรับปรุงระบบและกลไก 

ยังคงเน้นภายในประเทศ แต่ยังไม่เห็น

ระบบท่ีจะเพิ่มอาจารย์ท่ีมีศักยภาพหรือ

จ านวนนักศกึษา หรือ facility อื่นๆ ท่ีจ าเป็น

ตอ่การเรียนการสอนในอนาคต 

 

 

ปรับแก้ตามค าแนะน าโดยคณะเภสั ช

ศาสตร์ มีแผนในการจัดหาสิ่งอ านวยความ

สะดวก เค ร่ืองมือวิทยาศาสตร์  และ

แผนการพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับ

สาขาท่ีเปิดรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

รวมท้ังสร้างความร่วมมอืกับตา่งประเทศใน

ด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้และ

บุคลากร วางแผนการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร (ดังเอกสารแนบ) 

หมวดที่ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

1. ระบบการจัดการศกึษา   

2. การด าเนนิการหลักสูตร ศ. ดร. ภญ. จารุภา วิโยชน์ 

ข้อ 2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา เสนอให้

มกีารก าหนดสาขาที่จบใน ป.ตรี หรือ ป.โท 

การท่ีรับนสิิตท่ีไม่ม ี background ทาง

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยหีรือวทิยาศาสตร์

สุขภาพ อาจส่งผลกระทบท าให้ระยะเวลา

การศึกษาของนสิิตไมเ่ป็นไปตามแผนและ

การพัฒนาให้นิสติมคีวามรู้ ความเข้าใจ ใน

องคค์วามรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวชิาอยา่ง

ลึกซึ้ง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ไม่

บรรลุ 

 

 

 

 

ปรับแก้ให้มกีารก าหนด คุณสมบัตขิองผู้เข้า

ศึกษาส าหรับวิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัช

กรรมและเครื่องส าอาง 

ปรับแก้ตามค าแนะน า 

2.2.1. จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดี

มาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี

ผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดหรือ

ตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของ

มหาวทิยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ การด าเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อ 2.7 ระบบการศึกษา เสนอให้มีท้ัง

แบบชั้น เ รียน และแบบ online  เพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

(หน้า 13) 

*** หมายเหตุ: ยกเวน้คุณสมบัตขิองผู้เข้า

ศึกษา วิชาเอก วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

และ เครื่ อ งส าอาง  (Pharmaceutical 

Sciences and Cosmetics; PSC) 

       จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดี

มาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์

สุขภาพ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้

ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนดหรือตามระเบียบ ประกาศ และแนว

ปฏบัิตขิองมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าโดยมีรูปแบบการ

เรียนท้ังแบบชั้นเรียนและแบบ online ตาม

ความเหมาะสม 

ศ. ดร. ภญ. วิจิตรา ทัศนียกุล 

คุณสมบัติของผู้เรียนไม่ได้ระบุถึงสาขาว่า

ต้องจบตรีหรือโทสาขาใด แสดงว่าเปิด

กว้างทุกสาขาใข่ ไหม ในกรณีนี้ถ้าพื้น

ความรู้ไม่เท่ากันจะมีการแก้ไขอย่างไร          

 

 

ปรับแก้ให้มกีารก าหนด คุณสมบัตขิองผู้เข้า

ศึกษาส าหรับวิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัช

กรรมและเคร่ืองส าอาง ดังท่ีชี้แจงข้างต้น 

นอกจากนั้น หลักสูตรมีการปรับพื้นความรู้

ของนักศกึษาท่ีจะเขา้มาเรียน โดยผู้ท่ีเข้ามา

เรียนในหลักสูตรทุกคน ไม่ว่าจะเรียนใน

สาขาใดก็ตาม 4 สาขา จ าเป็นต้องมีการ

ปรับพื้นฐานความรู้ โดยต้องเรียนวิชา 3 

รายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนด ได้แก่ 1. เภสัช

ศาสตร์และระบบสุขภาพท่ีย่ังยนื 2. แนวคิด

เชิงนวัตกรรม วิศวกรรมชีวการแพทย์ และ

สุขภาพดิจิทัล และ 3. ระเบียบวิธีวิจัยและ

สถิต ิ
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รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

ข้อ 2. คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา อาจจะ

ไม่ใช่เภสัชกร ดังอาชีพท่ีจบออกไปตาม

หมวด 1 อาจจะไมใ่ชแ่วดวงด้านเภสัชกรรม 

 

ข้อ 2.6 งบประมาณ ปี 2567 แบบ2.1 

ท าไมจึงแตกต่างจาก แบบ 2.2 ในปีเดียวกัน 

 

 

ปรับอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จ

การศึกษาเพิ่ม เติมตามค าแนะน าของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 3) 

 

 

ปรับแก้ ไขงบประมาณให้ถูกต้องและ

สอดคล้องกันตามค าแนะน า 

รศ. ดร. สุภาวดี  อร่ามวิทย์ 

ข้ อ  2.2.1 ค ว ร มี ก า ร ก า ห น ด วุ ฒิ

การศึกษาให้ชัดเจนไม่ใช่สาขาใดก็ได้ วุฒิ

การศึกษาควรก าหนดเจาะจง ควรต้องเป็น

สายวทิยาศาสตร์, เภสัชศาสตร์, เทคโนโลยี

สารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์ การรับเข้า

แบบเปิดกว้างให้หลากหลายสาขาเข้ามา

เรียนได้จะมีการประเมินศักยภาพของ

ผู้สมัครอย่างไรกับวิชาท่ีเปิดสอนรองรับ

พื้นฐานท่ีขาดไปของนิสิตได้อย่างไร และมี

เกณฑ์อย่างไร ผลการเรียนดีมาก ควร

ก าหนด GPA  

 

ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ถ้าไมม่ี

การก าหนดข้อ 2.1.2 ให้ชัดเจน ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นได้ คือ ต้องมีการปรับพื้นฐานของ

นสิิตให้สามารถเรียนได้ 

 

ข้อ 2.4 ถ้ามีปัญหาเร่ืองการปรับพื้นฐาน 

ตอ้งมีการเพิ่มกลยุทธ์แกไ้ขด้วย 

 

 

 

ข้อ 2.5 การวางแผนการรับเข้าจ านวนนสิิต

ท่ีรับเข้านอ้ยเกินไป 

 

2.2.1 ปรับแก้ให้มีการก าหนด คุณสมบัติ

ของผู้เข้าศึกษาส าหรับวชิาเอกวทิยาศาสตร์

เภสัชกรรมและเคร่ืองส าอางดังนี้ (ปรับแก้ 

ดังข้างต้น หน้า 13) 

 

 

 

 

 

 
 

2.3 ปรับแก้ให้มีการก าหนด คุณสมบัติของ

ผู้เข้าศึกษาส าหรับวิชาเอกวิทยาศาสตร์

เภสัชกรรมและเคร่ืองส าอางดังนี้ (ปรับแก้ 

ดังข้างต้น) 

 

2.4 ปรับเพิ่มกลยุทธ์เพื่อปรับพื้นฐาน ดัง

เอกสารแนบท้าย และระบุในเล่มหลักสูตร

ดังตาราง ข้อ 3 หน้า 12 

 

2.5 ปรับจ านวนรับเพิ่มร้อยละ 20 ในแตล่ะ

ปี (หน้า 14-15) 
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ข้อ 2.6 ค่าลงทะเบียนคิดตามค่าเทอมของ

มหาวทิยาลัยพะเยาหรือเป็นหลักสูตรพเิศษ 

 

2 .6  ค่ าล งทะ เ บียนคิ ดตามประกาศ

มหาวทิยาลัย 

3. หลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอน 

ศ. ดร. ภญ. จารุภา วโิยชน ์

ข้ อ  3.1.4.1 แบบ  2.1 (โ ทต่ อ เ อ ก ) 

ข้อสังเกตคือ แผนการศึกษาให้ลงวิชา 

(เอก) เลือก จ านวน 1 รายวิชา (3 หน่วย

กิต) อาจไม่พอเพียงในการท าให้นิสิตมี

ความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ท่ีเป็น

แก่นในสาขาวิชาอย่างลึกซึ้ง และเสนอให้มี

การตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชา

สัมมนาที่ระบุในแผนการศกึษา 

ข้อ 3.1.4.2 แบบ 2.2 (ตรีตอ่เอก) 

ข้อสังเกต คือ แผนการศึกษาให้ลงวชิา 

(เอก) เลอืก จ านวน 3 รายวชิา (9 หนว่ย

กิต) แตไ่มไ่ด้ก าหนดให้ต้องลงในกลุ่ม

วชิาเอกเดียวกัน 

 

อธิบาย 3.1.4.1 

- เป็นการก าหนดตามแผนการศึกษา

ตามข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตร ทั้ง

ผู้ เ รี ยนสามารถลงทะ เบี ย นร าย

วิชาเอกเลือกเพิ่มเพื่อให้นิสิตมีความรู้ 

ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ที่เป็นแก่น

ในสาขาวิชาอย่างลกึซึ้ง ขึน้อยู่กับดุลย

พิ นิ จ ของอาจารย์ ที่ ป รึ กษา ช่ วย

พิจารณาขึ้นกับความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้

ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ของ

ผู้เรียนและได้ตรวจสอบความถูกต้อง

ของรายวิชาสัมมนาที่ระบุในแผนการ

ศกึษาแล้ว ดังนี้ 

  - แบบ 2.1 (โทต่อเอก ) เรียน รายวิชา

สัมนา 1-3 

  - แบบ 2.2 (ตรีต่อเอก) เรียน รายวิชา

สัมนา 1-4 

อธิบาย 3.1.4.2 

- การเลือกวิชาเอกเลือก ไม่ได้ก าหนดให้

ต้องลงในกลุ่มวิชาเอกเดียวกัน ขึ้นอยู่กับ

ดุ ลยพิ นิ จ ของอาจารย์ ท่ี ป รึกษาช่ วย

พิจารณาขึ้นกับความรู้ ท่ีจ าเป็นต้องใช้

ประกอบการท าวิทยานพินธ์ของผู้เรียน 
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โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

ศ. ดร. ภญ. วิจิตรา ทัศนียกุล 

รายวชิาบางรายวชิา เชน่ Machine learning 

process ค าอธิบายรายวิชาท่ีแปลมาไม่สื่อ

ว่าคืออะไร เช่น การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ 

การเรียนรู้ของเบย์ ขั้นตอนวิธีการเพื่อน

บ้านใกล้ท่ีสุด ท่ีส าคัญควรต้องระบุว่าวิชา

นี้ จ ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง  concept ของ  machine 

learning ท่ีเกี่ยวกับ เภสัชศาสตร์อยา่งไร 

ด้ วย  เ ช่ น เดี ย วกั นกั บวิ ช า  internet of 

Medical things วิชานี้ เ ป็นบรรยายอย่าง

เดียวหรือมกีารปฏบัิตดิ้วย ซึ่งถ้ามีจะดีมาก

โดยเฉพาะการน าข้อมูล big data ของฝ่าย

เภสัชกรรมมาใช้ในการวจิัยตา่งๆ 

ส าหรับอาจารย์ผู้สอนสามารถเชิญ

อาจารย์พิเศษท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

เร่ืองนั้นๆมาสอนได้ ควรระบุชื่ออาจารย์

พิ เศษในหน้า  51 เพื่ อแสดงให้ เห็นว่ า

รายวิชาต่างๆมีอาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญ

เร่ืองนัน้ๆมาร่วมมสอนจริง 

 

ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาตามค าแนะน า 

(ระบุหน้าท่ีท าการแก้ไข)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับเพิ่มตามค าแนะน า 

 

 

 



 97 

ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ การด าเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

หลักสูตร ป.เอก และ ป.โท มีรายวิชา 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชาท่ีเหมือนกัน ท า

ให้ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างหลักสูตร 

 

ลักษณะของหลักสูตร ต้องการให้

นักศึกษาเรียนวิชาบังคับท่ีเหมือนกัน (9 

หน่วยกิต) โดยพยายามใส่เนื้อหาของท้ัง 4 

สาขาแล้วไปแยกในส่วนของวิชาเลือก 

ประเด็นท่ีควรพิจารณาคือ หลักสูตรแบบ 

2.1 มีหน่วยกิตวิชาเลอืก 3 หน่วย (เลือกได้

เพียง 1 วิชา ) เมื่อจบแล้ว มีคุณสมบัติ

พอท่ีจะเป็นผู้ เชี่ยวชาญในสาขาท่ีจบได้

หรือไม ่

 

จ านวนวิชาท่ีอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก สาขา 

1 ควรจะเพิ่มวิชาท่ีเกี่ยวกับ นโยบายด้าน

สุขภาพ/ยา และควรเรียนท้ังของประเทศ

ไทยและต่างประเทศ การจัดการกับ

นโยบาย หรือ การขับเคลื่อนนโยบายตา่งๆ 

ของประเทศ ประเด็นวัคซีน NLEM UCBP 

การจัดการด้านการเงินการคลังในระบบ

สุขภาพ เป็นต้น ส่วนวิชาเวชปฏิบัติ เชน 

ADR, Pharmaceutical care clerkship ควร

ไปรวมกับเภสัชวิทยา หรือ กลุ่มวิชาคลินิก 

ซึ่งต้องเน้น aging population ให้มากขึ้น 

และ cancer สาขาวิศวกรรมชีวแพทย์และ

สุ ข ภ า พดิ จิ ทั ล  ค ว ร มี วิ ช า  database 

management แ ล ะ วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ชี ว

การแพทย์ ไม่ควรจะมีเฉพาะวิชา บทน าสู่

วิศวกรรมชีวการแพทย์ เท่านั้น เนื่องจาก

เป็นหลักสูตร ป.เอก ไม่ใช่ ป.ตรี ถ้าจะมี

สาขานีค้วรจะมรีายวชิาให้มากขึ้น 

 

- ใช้รายวิชาเดียวกันในหลักสูตรท้ัง ป. โท 

และ ป. เอก  

 

 

- เป็นการก าหนดตามแผนการศึกษาตาม

ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตร ท้ังผู้เรียน

สามารถลงทะเบียนรายวิชาเอกเลือกเพิ่ม

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์

ความรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวิชาอย่างลึกซึ้ง 

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษา

ช่วยพิจารณาขึ้นกับความรู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้

ประกอบการท าวิทยานพินธ์ของผู้เรียน 

 

 

-ด าเนนิการปรับเพิ่มรายวชิาตามค าแนะน า 
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รศ. ดร. สุภาวดี  อร่ามวิทย์ 

ข้อ 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตรตามแผน 

ก แบบ ก 2 

หมวดวชิาเอกเลอืก ความสัมพันธ์/คาบ

เกี่ยวของกลุ่มวิชาเอก 4 กลุ่มเป็นอย่างไร 

นิสิตสามารถเลือกเรียน 2 วิชาเอกได้

หรือไม ่ 

ข าดวิ ช า เลื อกทาง  AI ห รือ  Deep 

learning  (ไม่ครอบคลุมใน 343753) และ 

Image signal processing (ไม่ครอบคลุมใน 

343752) 

ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา วิทยานิพนธ์ 

(Dissertation) ในระดับปริญญาโท ควรใช้ 

Thesis 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา  

รายวิชา 343712 แนวคิดเชิงนวัตกรรม 

วิศวกรรมชีวการแพทย์และสุขภาพดิจิทัล 

วิ ช า นี้ ค ว ร เ น้ น  Innovative and design 

thinking โดยยกตัวอย่าง product / Service 

หรือ system ต่าง ๆ แต่หัวข้อ Al, ML, NN, 

image} signal processing ดูลึกเกินไป และ

ไมน่า่สามารถควบคุมเนื้อหาได้หมดภายใน 

1 ภาคการศึกษาได้ และในวิชาเลือกขาด 

Al, NN และ image} signal processing ไป 

- การเลือกวิชาเอกเลือก ไม่ได้ก าหนดให้

ต้องลงในกลุ่มวิชาเอกเดียวกัน ขึ้นอยู่กับ

ดุ ลยพิ นิ จ ของอาจารย์ ท่ี ป รึกษาช่ วย

พิจารณาขึ้นกับความรู้ ท่ีจ าเป็นต้องใช้

ประกอบการท าวิทยานพินธ์ของผู้เรียน 

 

- ปรับตามค าแนะน า โดยสาขาวิชาสาขา

วิศวกรรมชีวแพทย์และสุขภาพดิจิทัล ได้

ปรับเพิ่มรายวชิาดังต่อไปนี้ 

1. สุขภาพดิจิทัล Digital health 

2. ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ Artificial 

intelligent in medicine 

3. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการ 

แพทย ์Healthcare electronic commerse 

4. การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ 

Medical Signal Processing 

5. การประมวลผลภาพทางการแพทย์  

Medical Image Processing (หนา้ 35-38) 

 

-ปรับแก้ตามค าแนะน า ดังอธิบายข้างต้น 

 

 

 

 

4. องค์ประกอบเกี่ ยวกับ

ประสบการณ์ภาคสนาม  
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โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

5.ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท า

โครงงานหรือวจิัย 

ศ. ดร. ภญ. จารุภา วิโยชน์ 

ข้อ 5.6 กระบวนการประเมินผล เสนอ

ให้พิจารณาการใช้ภาษาอังกฤษในการ

น าเสนอในรายวิชาสัมมนา และ/หรือการ

สอบวทิยานพินธ์ 

 

 

 

ปรับแก้ 

- จัดให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานในรายวิชา

สัมมนาและ/หรือการสอบวิทยานิพนธ์ด้วย

ภาษาอังกฤษรวมท้ังน าเสนอผลงานวิจัยใน

ท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (หมวดท่ี 

4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการ

ประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ

ของนิสิต (2) มีความสามารถทางการ

สื่อสารและใชภ้าษาต่างประเทศ หน้า 47) 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะ

พเิศษของนิสติ 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

ข้อ 1. คุณลักษณะพิเศษของนิสิต ใน

หั ว ข้ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้

ภาษาต่างประเทศ กลยุทธน าเสนอในท่ี

ประชุมอย่างเดียว น่าจะไม่เพยีงพอท่ีจะท า

ให้เกิดคุณลักษณะตามท่ีต้องการ อาจจะ

ต้องพิจารณากลยุทธต่างๆ ให้มากขึ้น 

เพราะปัญหาแรกเข้า (ข้อ 2.3) ระบุปัญหา

ด้านภาษาอังกฤษ 

 

-จัดให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานในรายวิชา

สัมมนาและ/หรือการสอบวิทยานิพนธ์ด้วย

ภาษาอังกฤษรวมท้ังน าเสนอผลงานวิจัยใน

ท่ี ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  

นอกจากนี้นิสิตยังสามารถลงเรียนรายวิชา 

English for communication เพื่อเสริมทักษะ

ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้

ในแต่ละดา้น 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

1. ผลลัพธ์ท่ีต้องการของหลักสูตร 

เน้นการน าเสนอผลงานและการตีพิมพ์

ผลงานวิจัย ซึ่งชื่อหลักสูตรเกี่ยวข้องกับ

นวัตกรรม ควรจะเน้นการน าเสนอผลงาน

ในดา้นอื่นๆ ด้วย เช่น การจดสทิธิบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับแก้ 1 

-สนับสนุนให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานวิจัยใน

ท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติ สร้างเคร่ืองมือ 

ส ร้างแอพพลิ เคชั่ น  ยื่ นขอเพื่ อจดอนุ

สิทธิบัตรและจดสิทธิบัตร                  

(หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 

และการประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษของนิสิต (3) มีความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสม (หนา้ 47) 
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โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

2. ข้อ 2. PLO4 กล่าวถึงภาวะผู้น า 

แ ต่ ไ ม่ มี เ นื้ อ ห า ห รื อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า ท่ี

สอดแทรกหัวข้อดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

3. PLO ท่ีต้ังไว้ค่อนขา้ง general มาก 

นา่จะแยก sub PLO ของแต่ละสาขา ซึ่งเมื่อ

เรียนจบแล้วผู้ เรียนควรมีความช านาญ

เฉพาะทางท่ีแตกต่างกันไป 

 

อธิบาย 2 

ในรายวิชาสัมนาและวิทยานิพนธ์นั้นเป็น

การท างานร่วมกันของนิสิตและอาจารย์ท่ี

ปรึกษาซึ่งในกระบวนการของรายวชิามีการ

สลับ บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามไป

กระบวนการท าวิจัยและการแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบ จนได้ความรู้ใหม่ และหรือ

นวัตกรรมตา่งๆ 

 

ปรับแก้  3 หมวดท่ี  2 ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสูตร (หนา้ 10)  

ป รั บ แ ก้  PLOs ต า ม ค า แ น ะ น า  โ ด ย

ประกอบด้วย 4 PLOs หลัก และมี sPLO 

จ าเพาะเพ่ือความแตกตา่งของแต่ละสาขา 

 

รศ. ดร. สุภาวดี  อร่ามวิทย์ 

ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นิสิต หลักสูตรท่ีเป็นนวัตกรรมควรมีการ

เสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของนิสิตให้

เป็นนวัตกรรม 

 

 

 

มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาพื้นฐานโดย

สอดแทรกเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างน

วัตกรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตให้

ต รงกั บความต้ อ งการของหลั กสู ต ร 

นอกจากนี้มีการปรับเพิ่ม KPI ของหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับหลักสูตนวัตกรรมทาง

เภสัชศาสตร์ 

3.แผนท่ีแสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 

(PLO) สู่กระบวนการรายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 

1. กฏระ เ บี ยบห รือหลั ก 

เ ก ณฑ์ ใ น ก า ร ใ ห้ ร ะ ดั บ

คะแนน 
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โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

2. กระบวนการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ

นสิิต 

 

 

 

3. เ ก ณ ฑ์ ก า ร ส า เ ร็ จ

การศึกษาตามหลักสูตร 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

ปริญญาเอก แบบ 2.1 เรียน 3 ปี มี

แนวโน้มสูงมากท่ีนักศึกษาไม่สามารถจบ

การศึกษาได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

ควรมรีะบบหรือกลไก ท่ีช่วยเหลอืให้ชัดเจน 

อธิบาย 

ระบบการประเมินผลก าหนดให้มีการ

ติดตามและรายงานความก้าวหน้าทุกภาค

การศึกษา ส่วนนี้จะช่วยให้อาจารย์ ท่ี

ปรึกษาและนิสติร่วมกันวางแผนให้สามารถ

จบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ไว้ในหลักสูตรได้ รวมท้ังได้ก าหนด ELO 

ของแต่ละปีตามแผนการศึกษาเพื่อเป็น

กรอบในการด า เนินงานให้ผู้ เ รียนจบ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การ เต รียมการส าห รับ

อาจารย์ใหม ่

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

-ควรสร้าง networking ให้อาจารย์ตา่ง

สถาบันเข้ามาร่วมเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

-ค ว ร เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ คณะอื่ น ๆ  ใ น

มหาวิทยาลัย  ใน เ ร่ือง บุคลากร ห รือ 

resources อื่นๆ 

 

 

 

-ควรสร้างทีมวิจัยในคณะฯ ท่ีเข้มแข็ง 

เพื่ อ ให้ อาจารย์มีประสบการณ์  และ

สามารถเป็นท่ีปรึกษาวิจัยในอนาคต 

 

 

-ปรับเพิ่ มชื่ ออาจารย์พิ เศษ ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในเล่มหลักสูตร  

 

- ห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสต ร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย (นอกมหาวิทยาลัย) 

 

- คณะเภสัชศาสตร์มีหน่วยวิจัยเป็นเลิศ 

(Unit of excellence) ในดา้นตา่ง ๆ ดังนี้ 

- UNICORN 

- Unit of Excellence of Herbal in 

Medicine 

- หนว่ยวจิัยเพื่อความเป็นเลิศเภสัช

พันธุศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ 

และเภสัชบ าบัด 
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โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

- หนว่ยวจิัยเพื่อความเป็นเลิศด้าน

เภสัชวทิยาและการพัฒนาวัคซนี

โดยใชแ้บบจ าลองสัตว์ทดลอง 

- Unit of Excellence on Research 

in Health Outcomes and Patient 

Safety in Elderly 

- ศูนยว์จิัยนวัตกรรมเครื่องส าอาง

และผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 

ซึ่งหนว่ยวจิัยดังกล่าวประกอบด้วยอาจารย์

ท้ังภายนอก ภายในคณะเภสัชศาสตร์ และ

ภายนอกมหาวทิยาลัยพะเยา ซึ่งจะเป็นสว่น

ช่วยส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในคณะ/

หลักสูตร และสามารถเป็นท่ีปรึกษาวิจัยใน

อนาคต 

2. การพัฒนาความรู้และ

ทักษะให้แก่คณาจารย์ 

ศ. ดร. ภญ. จารุภา วิโยชน์ 

แผนพัฒนาอาจารย์ระดับคณะ เพื่อให้

อาจารย์ของคณะมีผลงานวิชาการท่ี

ต่อเนื่อง และคงคุณสมบัติในการเ ป็น 

adviser นสิิตบัณฑิตศกึษาได้ 

 

ปรับแก้ 

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่

บทความทางวิชาการในวารสารท่ีมีความ

เข้มแข็งทางวิชาการในระดับนานาชาติ

อย่างต่อเนื่องทุกปี (หมวดท่ี 6 การพัฒนา

คณาจารย์ หน้า 58) 

     รวมท้ังในแผนการพัฒนาคณะเภสัช

ศาสตร์ มีการจัดท าโครงการ Super KPIs ท่ี

ใช้จ านวนผลงานตีพมิพ์เป็นตัวชี้วัดเป็นสว่น

ท่ีกระตุ้นให้คณาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์

มีผลงานตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่องและ

คงคุณสมบัติ ในการเ ป็น adviser นิสิต

บัณฑิตศกึษาได้ 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐานหลัก 

สูตร 

 

 

 

2. บัณฑิต 
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3. นสิิต 
 

 
 

4. คณาจารย์ รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

- ควรมีระบบและกลไกในการรับ

อาจารย์ใหม่ให้ชัดเจน 

- ควรมี ก า รวา งแผนและจั ดสรร

ทรัพยากรต่างๆ อย่างเพียงพอและเป็น

รูปธรรม 

- ควรมีการวางแผนประชาสัมพันธ์

หลักสูตร เพื่อหานักศกึษาเข้ามาเรียน 

 

- คณะเภสัชศาสตร์มีแผนด าเนนิงานเพื่อ

รองรับการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศกึษาดัง

ค าอธิบายข้างต้น (รายละเอยีดดังเอกสาร

แนบ) 

 

 

 

5. หลักสูตรการเรียนการ

สอนการประเมินผู้เรียน 

 

 

 

 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ศ. ดร. ภญ. จารุภา วิโยชน์ 

-แผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 

เพื่อมี facility/เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ให้

พร้อมกับการผลิตวิจัย/นวัตกรรม รวมท้ัง

สอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฏหมาย เช่น 

พรบ. สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ พรบ.เชื้อ

โรคและพิษจากสัตว ์เป็นต้น 

 

 

- คณะเภสัชศาสตร์มีแผนด าเนนิงานเพื่อ

รองรับการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศกึษาดัง

ค าอธิบายข้างต้น (รายละเอยีดดังเอกสาร

แนบ) 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(KPI) 

ศ. ดร. ภญ. จารุภา วิโยชน์ 

-Key Performance Indicators นอกจาก 

12 ข้อ ตามท่ี สป.อว. ก าหนด ควรมี KPI ท่ี

เป็นสิ่งบ่งบอกความส าเร็จของหลักสูตร 

เช่น จ านวนผลงานนวัตกรรม จ านวน

ผลงานท่ีจดทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน

ผลงานท่ีถ่ายทอด 

 

 

-KPI ด าเนนิการปรับแก้ตามเสนอ โดยไม่ได้

ระบุว่าเป็นเงื่อนไขในการจบการศึกษา 

ปรับแก้ 

เ พิ่ ม  Key Performance Indicators ข้ อ  13 

จ านวนนวัตกรรมท่ีเป็นผลงานของนิสิต 

ครอบคลุมถึงการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและ

สิทธิบัตร อย่างน้อยคนละหนึ่ งชิ้นเมื่อ

ส าเร็จการศึกษา  (หนา้ 62) 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ การด าเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผล

การสอน 

 

 

 

2. การประเมินหลักสูตรใน

ภาพรวม 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

-การประเมินหลักสูตร อาจจะตอ้งเพิ่ม

นักศึกษาท่ีจบแล้ว หรือผู้ใช้บัณฑิต เป็นผู้

ประเมิน 

 

-ปรับเพิ่ มตามค าแนะน า  โดย ได้ เพิ่ม

นักศึกษาท่ีจบแล้ว หรือผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้

ประเมินตามค าแนะน า 

3. ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร

ด าเนินงานตามรายละเอียด

หลักสูตร 

 

 

 

 

4. ก า ร ท บ ท ว น ผ ล ก า ร

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ว า ง แ ผ น

ปรับปรุง 

 

 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 

 

 

 

ศ. ดร. ภญ. จารุภา วิโยชน์ 

-ควรมีข้อมูลความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต หรือความต้องการของผู้เรียนใน

อนาคต ในแง่รายวิชาหรือหัวข้อท่ีควร

บรรจุในหลักสูตร   

 

-ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต หรือความต้องการของผู้เรียนใน

อนาคตไวใ้นเล่มหลักสูตรตามค าแนะน า 

  

ศ. ดร. ภญ. วิจิตรา ทัศนียกุล 

-ชื่อสาขาท้าทายดี แต่ในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนยังไม่สามารถท าให้

มองเห็นความชัดเจนว่าผู้เรียนจะสามารถ

สร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตรืได้ต่าง

จากสาขาอื่นๆได้อย่าไรบ้าง ท าอย่างไรจุึง

จะท าให้ได้บัณฑิตท่ีมีความสามารถตรง

ตามช่ือหลักสูตรได้ 

 

-ได้ท าการปรับ PLOs ของหลักสูตรตาม

ข้อเสนอแนะ 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

หลักสูตร ป โท และ ป เอก เขียน

เหมือนกัน ท าให้ไม่เห็นความแตกต่างหรือ

เด่นชัดของหลักสูตร คณะฯ อาจต้อง

พจิารณาเลือกหลักสูตรเดียวหรือไม่ 

 

-ได้ท าการปรับหลักสูตร ป โท และ ป เอก 

ให้มีความแตกต่างกันได้ด้าน PLOs และ 

KPIs  

นอกจากนี้ หลักสูตร ป โท สร้างมาเพื่อ

รองรับนิสิตท่ีมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้

วิธีการท าวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรม

ทางเภสัชศาสตร์ในเบื้องต้น โดยใช้ใน
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ การด าเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ในขณะท่ีหลักสูตร 

ป  เอก  เน้น ให้ บัณฑิตมีความ รู้ความ 

สามารถท่ีลึกซึ้งในการผลิตนวัตกรรมหรือ

องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการยื่นขอจดอนุ

สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ซึ่งความแตกต่าง

ดังกล่าว ได้ถูกบรรจุไว้ใน PLO ของแต่ละ

หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

รศ. ดร. สุภาวดี  อร่ามวิทย์ 

โดยภาพรวมยังไม่เห็นความโดดเด่น

ชัดเจนของหลักสูตรท่ีชื่อเน้นนวัตกรรม ยัง

มองวา่เป็นหลกัสูตรเนน้วจิัยเชงิประยุกต์ 

 

-ได้ท าการปรับหลักสูตร ป โท และ ป เอก 

ให้มีความแตกต่างกันได้ด้าน PLOs และ 

KPIs และท าให้แต่ละหลักสูตรมีความ

ชัดเจนขึน้ตามค าแนะน า 

      นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ 

แนะน าการสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Design 

thinking (มี ค ว า ม ค ล้ า ย กั บ  innovation 

thinking แตไ่มเ่หมอืนกันท้ังหมด) 

แนะน ากระบวนการการสร้างนวัตกรรม 

เชน่ Scrum technique 

แนะน าเร่ืองการกระบวนการ collaboration 

เนื่องจากการสร้างนวัตกรรม ต้องมีการ

ท างานกับหลายภาคส่วน 

แนะน าแยก innovation อันได้แก่ product 

innovation, process innovation แ ล ะ 

business model innovation  

 

ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเตมิ (ต่อ) 

ประเด็น ท่ีส าคัญมากคืออยากให้

อาจารย์ผู้สอน มีประสบการณ์ในการท า

นวัตกรรม 

 

-ปรับเพิ่มเนื้อหาในรายวิชา Innovation 

และการจัดการเรียนการสอนเน้นการ

ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม

และความเป็นผู้ประกอบการผ่านรายวิชา

และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

-หลั ก สู ต ร จั ด ห า อ า จ า ร ย์ ผู้ มี ค ว า ม

เ ชี่ ย ว ช าญจากอาจ า รย์ ต่ า ง คณะ ใน

มหาวิทยาลัยพะเยา และต่างสถาบันท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศตามข้อตกลงด้าน

ความร่วมมือทางวิจัยและการแลกเปลี่ยน

บุคลากร รวมท้ังคณะเภสัชศาสตร์ ม.

พะ เยา  มีแผนเพื่ อพัฒนาบุคลากรให้

เชี่ยวชาญตามสาขาท่ีเปิดในหลักสูตร

บัณฑิตศกึษา 
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เอกสารแนบ 

การปรับพื้นฐานในกรณีที่ผู้เรียนส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรหีรือเทียบเท่าทางด้าน 

 

สาขาวิชา HSPP BPID PPH 

เภสัชศาสตร์ x พื้นฐานวิศวกรรมส าหรับ

วศิวกรรมชีวการแพทย์ 

x 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น พยาบาล

ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สห

เวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ 

x พื้นฐานวิศวกรรมส าหรับ

วศิวกรรมชีวการแพทย์ 

x 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 

วศิวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เภสัชระบาด

วทิยาเบือ้งต้น 

พื้นฐานวิศวกรรมส าหรับ

วศิวกรรมชีวการแพทย์ 

** ยกเวน้ สาขา

วศิวกรรมศาสตร์ไม่ต้องปรับ 

 เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 

สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เช่น 

นติศิาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

เภสัชระบาด

วทิยาเบือ้งต้น 

พื้นฐานวิศวกรรมส าหรับ

วศิวกรรมชีวการแพทย์ 

 เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 

หมายเหตุ: ท้ังน้ีการพจิารณารายวชิาเพิ่มเตมินอกเหนอืจากข้อก าหนดน้ันขึน้กับความเห็นของประธานหลักสูตรฯ 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ เสาแก้ว 

Associate Professor Surasak Saokaew, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสุรศักดิ์ เสาแก้ว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36703008XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา       

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3299 

Email surasak.sa@up.ac.th, saokaew@gmail.com    

ประวัติการศึกษา  

      2561 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

(คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ) 

วิทยาลัยการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย 

สภาเภสัชกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่  

2548 เภสัชศาสตรมหาบัณฑติ (บริบาลเภสัชกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

2546 เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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Pajaree Mongkhon, PhD. 
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รหัสประจ าตัวประชาชน 16599001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 
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พ.ศ. 2554 เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ภาคผนวก ช 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

  

เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 

คุณวุฒิ 

  

สาขาวิชา 

  

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ 

 การศึกษา 

ภาระงานสอนชั่วโมง/ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นายสุรศักดิ ์ เสาแก้ว* 36703008XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. ระบาดวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2557 คณบดี 

ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 
450 450 450 450 

ภ.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 

2 นายสาคร  เมฆรักษาวนิช 35299004XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2555 

2547 
2542 

 

400 400 400 400 

3 นางสาวสุภาวดี  บุญทา* 33499008XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 
450 450 450 450 

ภ.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 

4 นายบันเทิง  ยานะ 55506900XXXXX อาจารย์ Ph.D 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

 

Information Science and 

Technology 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

Osaka University, Japan 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2562 

 

2551 

2549 

600 600 600 600 

5 นางสาวปาจรีย์  มงคล* 16599001XXXXX อาจารย์ ปร.ด 

ภ.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

บรบิาลเภสัชกรรม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2563 

2554 
700 700 700 700 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 

รายนามคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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รายนามคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา 

1 นายณัฐกรณ์ ใบแสง ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. Natural Sciences 

2 นางสาวอดิณัฐ อ านวยพรเลิศ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. เภสัชศาสตร์ 

3 นางสาวคณาทิพย์ สิงหส์าย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. เภสัชวทิยา 

4 นางสาวนทพร ชัยพิชิต ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ 

5 นายยุทธนา วงศาลาภ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วุฒิบัตรแสดงความรูค้วามช านาญใน

การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

เภสัชบ าบัด 

6 นายณัฐ นาเอก - Ph.D. Clinical Epidemiology 

7 นางสาวนภเกตน์ สิงหค์ า - ปร.ด. เภสัชศาสตร์ 

8 นายนิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ - ปร.ด. เภสัชวทิยา 

9 นางสาวสุธิดา บุญสม - ปร.ด. เภสัชวทิยา 

10 นายกิตตภิัค เจ็งฮั้ว - ปร.ด. เภสัชศาสตร์ 

11 นายจักรินทร์ ศรวีิไล - วท.ด. เภสัชศาสตร์ 

12 นางสาวลภัสรดา มุ่งหมาย - วท.ด. เภสัชศาสตร์ 

13 นางสาวสนธยา สุขยิ่ง - วท.ด. เภสัชศาสตร์ 

14 นายนวพงษ์ ช าหา - วท.ด. เคมี 
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ภาคผนวก ฌ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 
 

แผนการศึกษาแบบ 1.1 
 

ล าดับท่ี ผลลัพธ์การเรยีนรู้ท่ีคาดหวงัของหลักสูตร ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 

PLO 1 บูรณาการความรู้พื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยีน า

สมัย ร่วมกับแนวคิดเชงิออกแบบได้ เพื่อวางแผนการแก้ปัญหา

และพัฒนางานด้านเภสัชศาสตร์ 

   

PLO 2 ใช้ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมในการวิจัย เพื่อการตัดสินใจใน

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการวิจัย หรือประเมินนวัตกรรมที่

พัฒนาขึ้นมา 

   

PLO 3 สร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตรท์ี่สามารถแก้ปัญหาด้านเภสัช

ศาสตร์  ปัญหาสุขภาพ หรือปัญหาด้านนโยบายสุขภาพใน

ระดับภูมภิาค ชาติหรอืนานาชาติ 

   

PLO 4 น าเสนอและถ่ายทอดการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมทางเภสัช

ศาสตร์ได้  

   

PLO 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักวิจัย ท างานรว่มกับผู้อื่นได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   

 

 แผนการศึกษาแบบ 2.1 
 

ล าดับท่ี ผลลัพธ์การเรยีนรู้ท่ีคาดหวงัของหลักสูตร ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 

PLO 1 บูรณาการความรู้พื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยีน า

สมัย ร่วมกับแนวคิดเชงิออกแบบได้ เพื่อวางแผนการแก้ปัญหา

และพัฒนางานด้านเภสัชศาสตร์ 

   

PLO 2 ใช้ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมในการวิจัย เพื่อการตัดสินใจใน

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการวิจัย หรือประเมินนวัตกรรมที่

พัฒนาขึ้นมา 

   

PLO 3 สร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตรท์ี่สามารถแก้ปัญหาด้านเภสัช

ศาสตร์  ปัญหาสุขภาพ หรือปัญหาด้านนโยบายสุขภาพใน

ระดับภูมภิาค ชาติหรอืนานาชาติ 
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PLO 4 น าเสนอและถ่ายทอดการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมทางเภสัช

ศาสตร์ได้  

   

PLO 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักวิจัย ท างานรว่มกับผู้อื่นได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   

 

 แผนการศึกษาแบบ 2.2 

 

ล าดับท่ี ผลลัพธ์การเรยีนรู้ท่ีคาดหวงัของหลักสูตร ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 

PLO 1 บูรณาการความรู้พื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยีน า

สมัย ร่วมกับแนวคิดเชงิออกแบบได้ เพื่อวางแผนการแก้ปัญหา

และพัฒนางานด้านเภสัชศาสตร์ 

   

PLO 2 ใช้ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมในการวิจัย เพื่อการตัดสินใจใน

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการวิจัย หรือประเมินนวัตกรรมที่

พัฒนาขึ้นมา 

   

PLO 3 สร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตรท์ี่สามารถแก้ปัญหาด้านเภสัช

ศาสตร์  ปัญหาสุขภาพ หรือปัญหาด้านนโยบายสุขภาพใน

ระดับภูมภิาค ชาติหรอืนานาชาติ 

   

PLO 4 น าเสนอและถ่ายทอดการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมทางเภสัช

ศาสตร์ได้  

   

PLO 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักวิจัย ท างานรว่มกับผู้อื่นได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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