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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

Master of Science Program in Pharmaceutical Innovation 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะเภสัชศาสตร์  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 1310  

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Pharmaceutical Innovation 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์) 

 ชื่อย่อ (ไทย)  : วท.ม. (นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์)  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science Program (Pharmaceutical Innovation) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : M.Sc. (Pharmaceutical Innovation) 

 

3. วิชาเอก 

ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก2  จำนวนไม่น้อยกว่า 36 (5) หน่วยกิต 

  

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

    5.2 ภาษาที่ใช้ 

      หลักสูตรภาษาไทย 



 2 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

      รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

     หลักสูตรมีความร่วมมือกับ Faculty of Advanced Science and Technology, Kumamoto 

University, Japan 

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 

ปีการศกึษา 2565 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565 

 6.2 คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร  

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

 6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 6/2565 วันที ่15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา 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 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 8.1 บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 8.2 บุคลากรทางการแพทย์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.3 นักวิจัย นักวิชาการ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 8.4 นักวิเคราะห์และวางแผนด้านนโยบายสุขภาพ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 



 3 

8.5 นวัตกรทางการแพทย์ นวัตกรทางเภสัชกรรม นวัตกรทางสุขภาพ และนวัตกรในสถาบัน

 ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 8.6 ผูป้ระกอบการ เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจส่วนตัวด้านสุขภาพ 

8.7 อาชีพอื่น ๆ ที่มีการสร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์หรือทางสุขภาพเพื่อใช้ในการพัฒนา

 คุณภาพของสินคา้หรอืบริการ หรอืแก้ไขปัญหาในการทำงานด้านสุขภาพ
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

  

เลขบัตรประจำตวั 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

  

สาขาวิชา 

  

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ปีที่สำเร็จ 

 การศึกษา 

1 นายสุรศักดิ์ เสาแก้ว* 36703008XXXXX รองศาสตราจารย์ หนังสืออนุมัติ

แสดงความรู้ความ

ชำนาญในการ

ประกอบวิชาชพี 

คุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ยาและสุขภาพ 

วทิยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นยา

และสุขภาพแห่งประเทศไทย  

สภาเภสัชกรรม 

2561 

ปร.ด. ระบาดวทิยาคลินิก มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2557 

ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม มหาวทิยาลัยนเรศวร 2548 

ภ.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2546 

2 นางสาวปาจรีย์ มงคล* 16599001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด 

ภ.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

บริบาลเภสัชกรรม 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2563 

2554 

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

ภ.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 2546 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์ปัจจุบันด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้

ปานกลาง (middle income trap) โดยการส่งเสริมการนำองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค

ชุมชน โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และ

ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มีการส่งเสริมให้นักวิจัยหรือนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา

ภาครัฐเข้าไปทำงานให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

ภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของสถาบันการศึกษาในการวิจัยและพัฒนา  

ที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของประเทศ 

การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในศตวรรษ 

ที ่ 21 จึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศให้มีความมั ่นคงมั ่งคั ่งอย่างยั ่งยืน  

เป็นเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งพัฒนากำลังคนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้นำการวิจัย และนวัตกรรม มาใช้ใน

การขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม และบูรณาการ วิจัยและนวัตกรรม มาใช้ในเชิง

พาณิชย์ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจน  

ให้ความสำคัญแก่การพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม และนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาและสร้าง

โอกาสไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อให้มีความพร้อม

สำหรับโลกยุคดิจติอล และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน เศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยา เช่น ระบบบริการ

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ บทบาทเภสัชกรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 

มุ่งปรับบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อสังคมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันบทบาทของ

เภสัชกรมีความเปลี่ยนแปลงและกว้างขวางมากขึ้น จากเดิมที่เน้นในเรื่องผลิตภัณฑ์ การปรุงยา และ

ผลิตยาเป็นหลัก ต่อมาได้เพิ่มเติมในเรื่องการดูแลผู้ป่วยด้านยา การสร้างสมุน ไพรเพื่อเป็นยา การ

คุ้มครองผู้บริโภคทางด้านยา รวมถึงบทบาทเชิงธุรกิจในเรื่องอุตสาหกรรมและการตลาด  ดังนั้น การ

เรียนรู้แนวคิดและกระบวนการนวัตกรรม ทางสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันสำหรับเภสัชกร เพื่อนำ

แนวคิดไปต่อยอดในการพัฒนา งานเภสัชกรรมและสามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการ

ทำงานด้านเภสัชกรรมใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
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นวัตกรรมด้านสุขภาพ จึงเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ขององค์กรสุขภาพ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการ ด้านสุขภาพ หรือการ

เปลี่ยนแปลงทางมุมมองหรือพฤติกรรมของบุคลากรด้านสุขภาพ นวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาและอาจถูกแทนที่ดว้ยนวัตกรรมใหม่เพื่อใหม้ีความพร้อมสำหรับโลกยุคดิจติอล 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยได้เผชิญกับกระแสการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

ที ่ปรับเปลี ่ยนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ ่งขึ ้น เช่น การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความมั่นคงด้านสุขภาพ 

ความแปรปรวนสภาพภูม ิอากาศความมั ่นคงทางอาหาร  โรคระบาด พลังงานของโลก และ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้

เป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนีเ้พื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสทิธิภาพ จำเป็นต้องพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งขึ้น ใน

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 กล่าวถึงการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมจะเป็นแรงขับ

เคลื่อนที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของ

ประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมการนำองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์มาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ของภาคการผลิต ภาค

บริการ และภาคชุมชน สนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มี

ความก้าวหน้า เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความตอ้งการทางสังคม  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึง

มุ ่งผลิตมหาบัณฑิตให้ม ีศ ักยภาพและมีความพร้อมในการดำเนินชีว ิตในศตวรรษที ่  21 ผ่าน

กระบวนการวิจัยโดยบูรณาการศาสตร์เฉพาะทางด้านเภสัชศาสตร์ กับเทคโนโลยีนำสมัยร่วมกับแนวคิด

เชิงออกแบบ เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัยหรือนวัตกรรม เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการบริการสุขภาพ

หรอืแก้ไขปัญหาดา้นสุขภาพ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายและระบบสุขภาพ สร้างมหาบัณฑิตที่

มีภาวะเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขในสังคมและมีคุณภาพ

ชีวติที่ดี  

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

      12.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศทางด้านกำลังคนที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะเฉพาะในการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลาย โดยการประยุกต์
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องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ร่วมกับองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนำสมัยร่วมกับแนวคิดเชิงออกแบบ 

อย่างเป็นองค์รวม 

      12.1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก เน้น

การบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ร่วมกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและแนวคิดเชิงออกแบบที่

จำเป็นต่อการวิจัย ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู ้ใหม่ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและ

นานาชาติได้ 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

      12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องการการเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วย

บุคลากรที ่มีศักยภาพ (Talented and Skilled Human Resources) มุ ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตให้มี

คุณธรรม จรยิธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผดิชอบ มีความรู้ 

มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยหลักสูตรได้มีเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีคุณภาพตามการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อาเซียน ในการเป็นบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมจากการใช้

งานวิจัยเป็นรากฐาน พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนานวัตกรรมให้

ก้าวหน้า และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDG)   

12.2.2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เน้น

การศึกษาค้นคว้า วิจ ัย พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื ่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ เพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ยกระดับความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ระบบยา พัฒนาระบบบริการด้าน

สาธารณสุขอุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม โดยตอบสนอง   

พันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้สามารถต่อยอด

ผลงานวิจัยไปสู่ระดับสากล และมุ่งเนน้การวิจัยพืน้ฐานควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ 

12.2.3 ด้านการบริการวิชาการ  

ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม ที่เช่ือมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ของประเทศ โดยการส่งเสริมการนำองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มา

พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคชุมชน สนับสนุนให้

ประเทศไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ สามารถคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความก้าวหน้า 
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เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการทางสังคม รวมถึงช่วยผลักดันการขับเคลื่อนทาง

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 

 

12.2.4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่

ตอบสนองต่อพันธะกิจของสถาบันอย่างชัดเจน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทาง

เภสัชศาสตร์ และบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้  จากการใช้

ทรัพยากรในประเทศนำไปสู่การใช้ประโยชน์และแก้ปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม 

และประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อพัฒนา

นวัตกรรมชุมชน สู่สากล” ที่มุ่งเน้นการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม 

รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ

และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความ

ยั่งยืนของชุมชน และสังคม 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

    Intensive English for Graduate Studies 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

  (ถ้ามี) 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   (ถ้ามี) 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

13.4.1 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู ้สอนในกลุ่มวิชาหรือ

รายวิชาที่เปิดสอนในคณะอื่น ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาของวิชา การจัดตารางการเรียน และการ

วัดผล ประเมินผล การจัดกลุ่มนิสติลงเรียนรายวิชาตามระดับความรูพ้ืน้ฐาน 

13.4.2 จัดการให้มีการใช้ปัจจัยและทรัพยากรร่วมกันโดยประสานงานกับคณะหรือ

หลักสูตรต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 



 9 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

บูรณาการความรู้ดา้นเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีนำสมัยร่วมกับแนวคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมและงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ สำหรับการแก้ไขปัญหาด้านเภสัชศาสตร์ ปัญหาสุขภาพ หรือ

พัฒนาศักยภาพในระดับชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

1.2 ความสำคัญ 

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

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

4.0)” ของรัฐบาล มีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Value-Based Economy) เพื่อให้

ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่สมดุลของการ

พัฒนา โดยการสร้างความมั่งคั่งเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม และความคิด

สร้างสรรค์เพื่อสรา้งนวัตกรรม  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีจ ึงเป ็นองค์ความรู ้สำคัญในสังคมโลกอนาคต เพื ่อเพิ ่มข ีด

ความสามารถในการแข่งขัน และเกิดประประโยชน์ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพคนด้วยการบูรณาการ

องค์ความรู้ และทักษะขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์เพื่อใช้เป็น

ฐานของการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ากับศาสตร์เฉพาะทาง ด้าน

เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงมีความสำคัญที่ จะทำให้เกิดการ

วิจัยทีม่ีผลกระทบเชิงบวกที่จะเป็นประโยชน์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการยกระดับชุมชน สังคม สู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายด้านการผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยผลกระทบจากการเปิดหลักสูตรนี้ จะก่อให้เกิดการ

พัฒนาและเตรียมกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์และ

สร้างองค์ความรูใ้หม่ เพื่อการยกระดับชุมชน สังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เป็น

หลักสูตรที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 SDG3 Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

ทุกช่วงอายุ  

 การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย 

ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่สำคัญหลายประเด็น ตั้งแต่ การลดอัตราการตายของ

มารดาทั่วโลก (3.1), ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิด (3.2), ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณ

โรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อน (3.3), ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ (3.4), ประเด็นเรื่อง

ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ (3.5), การตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (3.6), อนามัยการเจริญ
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พันธุ์และการวางแผนครอบครัว (3.7), การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน 

(3.8) และ ลดการตายและป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษต่าง ๆ (3.9) 

ในทางนโยบาย เป้าหมายที่ 3 จะเน้นไปที่การปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลก 

โดยเฉพาะเรื่องยาสูบ (3.a), การวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน และการเข้าถึงยาและวัคซีนถ้วนหน้าผ่าน

การผ่อนปรนบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คนในประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงยาได้ 

(3.b), สร้างและรักษากำลังคนด้านสุขภาพ (3.c) และเสริมขีดความสามารถในการแจ้งเตือนล่วงหน้า 

การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ (3.d)  

 ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นในการ

พัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เกาะติดกับการแก้โจทย์ Health 

Innovation Challenge เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นวัตกรรมด้านระบบสุขภาพ 

เวชปฏิบัติและนโยบาย วิศวกรรมชีวการแพทย์สารสนเทศ เภสัชวิทยาและสุขภาพโลก โดยการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทำให้ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งนำ

ความรู้ในศาสตร์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ มาชี้นำสังคมในด้านนโยบายสุขภาพ และสามารถแสดง

ประเด็นในการแก้สถานการณ์สาธารณสุขของประเทศไทย ส่งผลให้คนไทยในทุกช่วงอายุมีสุขภาวะที่ดี

ขึน้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

 SDG8 Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื ่อง

ครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า  

 ประเทศไทยจัดอยู ่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ ่งมีการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมค่อนข้างน้อย โดยบริษัทส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจโดยขาดความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ทำให้ภูมิภาคนี้พัฒนาได้ล่าช้ากว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ดังนั้น

จงึมคีวามจำเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมที่จะสามารถสนับสนุนบริษัทจำนวนมากใหม้ีการนำเทคโนโลยีใหม่ 

ๆ มาใช้ และช่วยให้บริษัทสามารถทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สามารถริเริ่มโครงการที่ล้ำสมัยได้ 

รวมถึงสนับสนุนการใช้นวัตกรรมในภาคบริการ ไม่ใช่แค่ภาคการผลิต ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ นวัตกรรมด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นวัตกรรมด้านระบบสุขภาพ 

เวชปฏิบัติและนโยบาย วิศวกรรมชีวการแพทย์สารสนเทศ เภสัชวิทยาและสุขภาพโลก จะนำไปสู่การ

ขยายธุกิจ ต่อยอดจากธุรกิจเดิมและธุรกิจอุบัติใหม่ สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ นำไปสู่การมี

ผลติภัณฑ์มวลรวมที่สูงขึน้ 

 SDG10 Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ  

 ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ทั้งด้านรายได้ ความมั่งคั่ง โอกาสการเข้าถึง

สวัสดิการของรัฐ โครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็น และการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม ซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในที่นี้จะ

กล่าวถึงเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 10.1 คือ การบรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่
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มีรายได้ต่ำสุด อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน โดยให้มีอัตราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 

2573 ดังที่กล่าวข้างตน้ ดังนัน้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ นวัตกรรมด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นวัตกรรมด้านระบบสุขภาพ เวช

ปฏิบัติและนโยบาย วิศวกรรมชีวการแพทย์สารสนเทศ เภสัชวทิยาและสุขภาพโลก จะสามารถทำให้เกิด

การขยายธุรกิจเดิม การเกิดธุรกิจใหม่ เกิดการสร้างรายได้ การจ้างงานใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ราย ได้ของ

กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มรีายได้ต่ำสุด เพิ่มขึน้ได้ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตทีคุ่ณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.3.1 มอีงค์ความรูแ้ละความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมด้านเภสัชศาสตร์  

1.3.2 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง

นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ สำหรับพัฒนางานด้านเภสัชศาสตร์ แก้ไขปัญหาสุขภาพ หรือตอบสนอง

ความตอ้งการชุมชนได้  

1.3.3 มีทักษะในการพัฒนากระบวนการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาทาง

สุขภาพนโยบายสุขภาพ และยกระดับศักยภาพของชุมชนตามหลักจรรยาบรรณนักวิจัย 

1.3.4 มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ด้วย

ตนเอง มีทักษะระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นำ สื่อสารได้ดี แสวงหาความรู ้และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง  

1.3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณนักวิจัย เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 

มีเจตคติที่ดีต่อสังคม และเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO 1 อธิบายองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนสร้างนวัตกรรมทาง

เภสัชศาสตร ์

PLO 2 วางแผนสร้างนวัตกรรมและดำเนินการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาด้านเภสัช

ศาสตร์ ปัญหาสุขภาพหรือเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนโดยบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์

และเทคโนโลยีนำสมัย ร่วมกับแนวคิดเชงิออกแบบ 

PLO 3 วิเคราะห์ข้อมูลด้านเภสัชศาสตร์หรือข้อมูลสุขภาพโดยใช้สถิติที่เหมาะสม เพื่อการวิจัย พัฒนา

งาน หรอืแก้ปัญหาด้านสุขภาพในระดับชุมชน 

PLO 4 นำเสนอความรูด้้านนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ได้อย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักวิจัย ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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3. แผนการปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ มีการวางแผนในการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ประเทศ 

มหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตร

ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม ก ร อ บ

ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ 

อว. กำหนดและสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

1.1 ประเมนิหลักสูตรทุกปี  

 

1.1 รายงานการประเมนิหลักสูตร  

 

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

ปรับปรุง 

2.พัฒนาระบบและกลไกใน

การจัดการเรียนการสอน 

และการวิจัย 

2.1 จ ัดการความร ู ้  (KM) เพ ื ่อให้

อาจารย์และผู ้เร ียนเข้าใจตรงกัน

เกี ่ยวกับวัตถุประสงค์และผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

2.1 รายงานผลการจัดการความรู้ 

อย่างน้อยปีการศกึษาละ 1 ครั้ง  

 

2.2 เช ิญผู ้ทรงค ุณว ุฒิท ี ่ม ีความ

เชี่ยวชาญมาบรรยายและให้แนวคิด

เกี ่ยวกับการทำวิจัยเชิงบูรณาการ

และการวิจัยประยุกต์ให้กับอาจารย์

และผูเ้รียน 

2.2 รายงานสรุปผลกิจกรรมการ

บรรยายเกี่ยวกับการทำวิจัยเชิง

บ ู รณาการ  อย ่ า งน ้ อ ย ภ าค

การศกึษาละ 1 ครั้ง  

2.3 บรรยายและให ้แนวค ิดโดย

ผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิจัยและการ

พัฒนานว ัตกรรมเช ิงบ ูรณาการ

ให้กับอาจารย์และผูเ้รียน  

 

2.3 รายงานสรุปผลกิจกรรมการ

บรรยายเกี่ยวกับการวิจัยและการ

พัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการ 

อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง  

2.4 ม ีก ิจกรรมและสถานท ี ่ เพ ื่อ

ส่งเสริมให้นิสิตแลกเปลี ่ยนความ

คิดเห็นเชิงวิชาการระหว่างกัน เช่น 

รายวิชาสัมมนา และการประชุม

วิชาการ เป็นต้น  

2.4 สร ุปผลแลกเปลี ่ยนความ

คิดเห็นเชงิวิชาการ อย่างน้อยภาค

การศกึษาละ 1 ครั้ง  
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 2.5 สนับสนุนนิส ิตให้ไปนำเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ  

 

2.5 การนำเสนอผลงานวิจัยของ

นิสิตในการประชุมวิชาการ อย่าง

น้อย 1 ครั้ง (ตลอดหลักสูตร)  

2.6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการ 

ขอท ุนว ิจ ัยจากแหล ่งเง ินท ุนท ั ้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

2.6 จำนวนทุนวิจัย  

 

2.7 ม ีระบบและกลไกการพัฒนา

อาจารย์และนักวิจัยรุ ่นใหม่โดยใช้

นักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาและ

กลั่นกรองงานวิจัย  

2.7 ระบบและกลไก รวมท ั ้ ง

แนวทางการดำเน ินการของ

หลักสูตร  

 

2.8 มีกลไกการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์และนิสติ  

2 .8 จำนวนผลงานว ิชาการ /

ผลงานวิจัยตีพิมพ์  

 

2.9 มีกลไกการพัฒนางานวิจัยสู่การ

นำไปใช้ประโยชน์ 

2.9 จำนวนผลงานว ิจ ัยท ี ่ถูก

นำไปใช้ประโยชน์ จำนวนครั้งที่

ถูกอ้างองิ 

3.0 มีกลไกการติดตามการพัฒนา/

การสรา้งนวัตกรรม 

3.0 ระบบและกลไกการติดตาม

การทำว ิ จ ั ย และการพ ัฒ น า

นวัตกรรม รวมถึงเอกสารชี ้วัด

รูปแบบนวัตกรรม 

3. การปรับความรู้พื้นฐาน

ของผู้เรยีน 

3.1 กำหนดให้ผู้เรียนที่จบการศึกษา

จากแต่ละสาขา ต้องลงเรียนรายวิชา

ท ี ่ระบ ุ เพ ิ ่มเต ิมเพ ื ่อการปร ับพื ้น

ฐานความรูต้ามสาขาที่เลือกเรียน 

3.1 การเรียนในรายวิชาที ่ระบุ

เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม เ พ ื ่ อ ก า ร ป ร ั บ พ ื ้ น

ฐานความรูต้ามสาขาที่เลือกเรียน  

 

 3.2 สนับสนุนให้ผู ้เรียนลงเรียนใน

รายวิชาเอกเลือกที่สอดคล้องและ

ส่งเสริมการนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์

ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

ในสาขาที่เลือกเรียน 

3.2 การเรียนในรายวิชาเอกเลือก

ที่สอดคล้องและส่งเสริมการนำ

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

      การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละ

ภาคการศกึษาปกติตอ้งมีระยะเวลาการศกึษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์และใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติ พ.ศ. 2561  
  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

      ไม่มี 
 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

      ภาคการศกึษาต้น           เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

      ภาคการศกึษาปลาย        เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน

คณะกรรมการอ ุดมศ ึกษาให ้การร ับรอง  ยกเว ้นค ุณสมบ ัต ิ ของผ ู ้ เ ข ้ าศ ึกษา ว ิ ชา เอก 

วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและเครื ่องสำอาง (Pharmaceutical Sciences and Cosmetics; PSC) 

จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือวิทยา 

ศาสตร์สุขภาพที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศกึษาใหก้ารรับรอง 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ ในกรณีความผิดอันได้

กระทำโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

2.2.4 เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับบัณฑติศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 2.3.1 พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ  

 2.3.2 ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับค่าธรรมเนียมการศกึษาหรอืขาดแคลนทุนวิจัย 

 2.3.3 พืน้ฐานความรูไ้ม่เท่ากันเนื่องจากการรับเข้าเปิดกว้างให้หลากหลายสาขาเข้ามาเรียน 

  

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1 จัดโครงการอบรมหรอืส่งเสริมการใชภ้าษาอังกฤษ 

 2.4.2 จัดให้มกีารเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มระดับบัณฑติศกึษา 

 2.4.3 จัดหาทุนการศึกษาให้กับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยหรือ

ผูใ้ห้ทุนกำหนด 

 2.4.4 ปรับพืน้ฐานความรู ้โดยนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรจำเป็นต้องเรียน 3 รายวิชาที่หลักสูตร

กำหนดเพื่อปรับพื้นฐาน ได้แก่ 1. เภสัชศาสตร์และระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 2. แนวคิดเชิงนวัตกรรมและ

การจัดการนวัตกรรมเภสัชศาสตร์ และ 3. ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสถิตปิระยุกต์ 

 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

       แผน ก แบบ ก2 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 6 7 9 11 

ช้ันปีที่ 2  5 6 7 9 

รวม 5 11 13 16 20 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 5 6 7 9 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน  250,000 550,000 650,000 800,000 1,000,000 

รวมรายรับ 250,000 550,000 650,000 800,000 1,000,000 
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      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร (ค่าตอบแทน) 300,000 300,000 300,000 400,000 500,000 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑท์างการศึกษา) 
3,500,000 3,500,000 - - - 

3. งบดำเนนิการ 

     (ค่าใชส้อยและค่าวัสดุ) 
260,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

4. งบดำเนนิการ 

    (สาธารณูปโภค) 
70,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

รวมรายจ่าย 4,130,000 4,450,000 950,000 1,050,000 1,150,000 

ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี 826,000 404,545 73,076 65,625 57,500 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรยีน  

  

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

      เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(5) หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ดังนี้ 

 

ลำดบั รายการ 

เกณฑ์ สกอ . หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

แผน ก 

แบบ ก 1 
แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 
แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1 งานรายวชิา (Course work)                      - 24 - - 24 - 

 

1.1 หมวดวชิาพื้นฐาน 

1.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

วชิาเอกบังคับ 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

6 

 

3 

- 

 

- 
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วชิาเอกเลอืก       - - - - 15 - 

2 วทิยานพินธ์ ไม่นอ้ยกว่า 36 12 - - 12 - 

3 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง - - 36 - - - 

4 รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - - - 5 - 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    

ไม่น้อยกว่า 
36 36 36 - 36(5) - 

 

 หมายเหตุ   การทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562  

  

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2 

1) หมวดวิชาพืน้ฐาน               จำนวน    6 หน่วยกิต  

351711 เภสัชศาสตร์และระบบสุขภาพที่ยั่งยืน  

Pharmaceutical sciences and sustainable health systems 

3(2-2-5) 

351712 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสถิตปิระยุกต์  

Research methodology in health sciences and applied statistics 

3(2-2-5) 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน      จำนวน    3 หน่วยกิต  

   (ก) วิชาเอกบังคับ 

351713 แนวคิดเชงินวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

Innovative thinking and pharmaceutical innovation management 

3(2-2-5) 

 

     (ข) วิชาเอกเลือก        จำนวน 15 หน่วยกิต  

ให้นิสิตเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วย

กิตหรือนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และนิสิต

สามารถเลือกศกึษาวิชาในกลุ่มวิชาที่นิสติเลือกเรียนเพิ่มได้ โดยคละกับกลุ่มวิชาที่เหลือรวมกันไม่น้อย

กว่า 15 หน่วยกิต 

 1.2.1 รายวิชาระบบสุขภาพ เวชปฏิบัติและนโยบาย   

351721 นวัตกรรมทางการบริบาลเภสัชกรรม 

Pharmaceutical care innovation 

3(2-2-5) 

351722 การตดิตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้าและนวัตกรรมความ

ปลอดภัยด้านยา 

3(2-2-5) 
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Adverse drug reaction monitoring and medication safety 

innovation 

351723 การประเมนิผลลัพธ์ทางสุขภาพและการใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ทาง

เภสัชศาสตร์ 

Health outcome evaluation and evidence-based medicine for 

pharmaceutical research 

3 (2-2-5) 

 351724  การพัฒนานวัตกรรมสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

 Innovation development for primary care 

3 (2-2-5) 

351725 การจัดการสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์เพื่องานเภสัชกรรม 

เชงินวัตกรรม  

Pharmaceutical information management for innovative pharmacy 

practice  

3 (2-2-5) 

   

 1.2.2 รายวิชาเภสัชวิทยาและสุขภาพโลก  

351731 การทำวิจัยในสัตว์ทดลองและในคนทางเภสัชศาสตร์  

Pre-clinical and clinical pharmaceutical studies 

3(2-2-5) 

351732 เภสัชวทิยาคลินกิและปัญหาสุขภาพ 

Clinical Pharmacology and health challenges 

3(2-2-5) 

351733 เภสัชวทิยาระบบประสาทและปัญหาสุขภาพ 

Neuropharmacology and health challenges 

3(2-2-5) 

351734 เทคนิคการทดลองทางเภสัชวิทยาและชีวโมเลกุล  

Laboratory techniques in pharmacology and biomolecular science 

research 

3(2-2-5) 

  

1.2.3 รายวิชาวิศวกรรมสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์และสุขภาพ

ดิจทิัล  

 

351741 สุขภาพดิจทิัลและสารสนเทศการดูแลสุขภาพ 

Digital health and healthcare informatics 

3(2-2-5) 

351742 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางเภสัชศาสตร์ 

Artificial intelligent and Internet of things (IoT) in pharmaceutical 

sciences 

3(2-2-5) 

351743 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ 

Healthcare electronic commerse 

3(2-2-5) 
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351744 การประมวลผลสัญญาณและภาพทางเภสัชศาสตร์  

Pharmaceutical signal and image processing 

3(2-2-5) 

    

 1.2.4 รายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและเครื่องสำอาง   

351751 เทคนิคการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์สุขภาพ 

Techniques for research and development of health products 3 (2-2-5) 

351752 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ชีววัตถุ และเครื่องสำอาง  

Development of pharmaceutical products, biologics and cosmetics 3 (1-6-5) 

351753 เภสัชพฤกษเคมีและผลติภัณฑ์จากธรรมชาติ     

Phytochemicals and natural products 3 (2-2-5) 

351754 การออกแบบยาและพิสูจน์เอกลักษณ์ยา 

Drug Design and Drug Identification 

 

3 (2-2-5) 
 

 

3) วิทยานิพนธ์              จำนวน    12 หน่วยกิต  

351791  วิทยานิพนธ์ 

 Thesis 

   12 หน่วยกิต 

 โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                       จำนวน   5 หน่วยกิต 
  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มระดับบัณฑติศกึษา  

Intensive English for graduate studies 

3 (3-0-6) 

351701 สัมมนา 1 

Seminar I 

1 (0-2-1) 

351702 สัมมนา 2 

Seminar II 

1 (0-2-1) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

     3.1.4.1 แผน ก แบบ ก2 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มระดับบัณฑติศกึษา  

Intensive English for graduate studies 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

351711 เภสัชศาสตร์และระบบสุขภาพที่ยั่งยืน  

Pharmaceutical sciences and sustainable health systems 

3(2-2-5) 

351712 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพและสถิตปิระยุกต์  

Research methodology in health sciences and applied statistics 

3(2-2-5) 

351713 แนวคิดเชงินวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์  

Innovative thinking and pharmaceutical innovation management   

3(2-2-5) 

3517XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต 

   

 

ภาคการศึกษาปลาย 

3517XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

3517XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

3517XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

351791 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

3 หน่วยกิต 

351701 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 12(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

3517XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

351791 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

3 หน่วยกิต 

351702 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 6(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

351791 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

351711 เภสัชศาสตร์และระบบสุขภาพท่ียั่งยืน 3 (2-2-5) 

 Pharmaceutical sciences and sustainable health systems   

 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดทางด้านเภสัชศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนายา ระบบสุขภาพ 

สุขภาพดิจิตัล วิศวกรรมชีวการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง เภสัชวิทยา ในสถานการณ์

ปัจจุบัน บริบทด้านสุขภาพของโลกและเป้าหมายการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

 Major theories and frameworks of pharmaceutical sciences, research and drug 

development, healthcare system, digital health, medical engineering, health products and cosmetics; 

pharmacology in current situation, planetary health context, and sustainable developmental goals for 

community health systems 

 

351712 ระเบียบวิธีวจิัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพและสถิติประยุกต ์ 3 (2-2-5) 

  Research methodology in health sciences and applied statistics 

 กรอบแนวคิด การตั้งคำถามและสมมุติฐานงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบ

งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล

และสถิติประยุกต์ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมานพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การวิเคราะห์

ถดถอย แบบจำลองความเสี่ยง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การแปลผลข้อมูล จริยธรรมในการวิจัย การ

ตีพมิพ์และการนำเสนอผลงานวิจัย 

 Conceptual framework, research question and hypothesis, research methodology and 

design in health sciences, data collection and random sampling, data analysis and applied statistics, 

descriptive statistics, parametric and nonparametric inferential statistics, regression analysis, risk 

prediction model with an emphasis on using statistical package; interpretation of results, research 

ethics, research publishing and presentation 

 

351713 แนวคดิเชิงนวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 3 (2-2-5) 

  Innovative thinking and pharmaceutical innovation management   

  ความหมาย หลักการ แนวคิด การคิดเชิงนวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้าน

เภสัชศาสตร์ การออกแบบและการสรา้งต้นแบบ เครื่องมือเพื่อพัฒนาการสร้างนวัตกรรม การวิเคราะห์

โอกาสและความเป็นไปได้ การจัดการนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ วิธีการจัดการโครงการ กลยุทธ์ทาง

การตลาด การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การวางแผนธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา ข้อบังคับระบบคุณภาพขององค์การอาหารและยา แนวทางปฏิบัติดา้นการผลิตที่ดี  
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            Definition, principles, and ideas of innovative thinking, innovation process in 

pharmaceutical sciences, idea and concept generation, prototype design and development, 

innovative development tools, opportunity and feasibility analysis, pharmaceutical innovation 

management, project management, marketing strategy project, product strategy development, 

business planning, intellectual properties, protection of intellectual properties, FDA quality systems 

regulations, and good manufacturing practices (GMP/PICs) 

 

351721 นวัตกรรมทางการบริบาลเภสัชกรรม 3 (2-2-5) 

   Pharmaceutical care innovation 

  แนวคิดในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับการดูแลผู้ป่วย 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา นวัตกรรมกรรมการใช้ยาใน

ผูป้่วยกลุ่มพิเศษ  

Concepts in applying innovation in pharmaceutical cares for patient care, patient 

safety, prevention and problem-solving in drug-related problems, innovation in special populations 

 

351722 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 3 (2-2-5) 

 และนวัตกรรมความปลอดภัยด้านยา  

 Adverse drug reaction monitoring and medication safety innovation  

   นิยาม ประเภทและกลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การประเมิน 

ติดตาม และแก้ไขการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้า นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยด้านยา 

   Definitions, types, and mechanisms of adverse drug reactions (ADRs), assessment 

and monitoring of ADRs, innovation for medication safety 

 

351723 การประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3 (2-2-5) 

 ทางเภสัชศาสตร์  

Health outcome evaluation and evidence-based medicine for 

pharmaceutical research 

 หลักการพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ การประยุกต์ใช้หลักฐาน

ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและแนวทางเวชปฏิบัติ ทฤษฎีและวิธีการในการทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานแบบจับคู่ การประเมินนโยบายทางสุขภาพอย่างเป็นระบบ 

ความรูด้้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
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 Basic concepts of evidence-based medicine (EBM), application of EBM to patient care 

and practice guideline, theory and methods for performing systematic reviews and pairwise meta- 

analyses, the systematic assessment of health policy, knowledge of health economics 

 

351724  การพัฒนานวัตกรรมสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ   3 (2-2-5) 

   Innovation development for primary care 

   หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริบาลเภสัชกรรมในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางสุขภาพที่ใชใ้นชุมชนและงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดูแล

สุขภาพของชุมชน แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิและชุมชน

ที่ยั่งยืน 

   Principle of pharmaceutical care in primary care, health technology and innovation in 

community and primary care, application of innovation in primary health care, guideline for 

technology or innovation development for primary care and sustainable community 

 

351725 การจัดการสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์เพื่องานเภสัชกรรม  3 (2-2-5) 

   เชิงนวัตกรรม 

  Pharmaceutical information management for innovative pharmacy practice  

  การจัดการ การใช ้และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ เพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสมเหตุผลในการใชย้า 

 Management, utilization, and analysis of pharmaceutical information in developing 

pharmaceutical innovation for enhancing efficacy, safety, and rational in medication use 

 

351731 การทำวิจัยในสัตว์ทดลองและในคนทางเภสัชศาสตร์ 3 (2-2-5) 

   Pre-clinical and clinical pharmaceutical studies 

   วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางเภสัชวิทยา การวิเคราะห์และประเมินผลในหลอด

ทดลองและในสิ่งมชีีวติ แบบจำลองในสัตว์ทดลองเพื่อศกึษาประสิทธิภาพและพิษของยา จรยิธรรม การ

ทดลองในมนุษย์และสัตว์ มาตรฐานที่ดใีนห้องปฏิบัติการ  

 Methods and techniques for pharmacology research, data analysis and evaluation in 

vitro and in vivo; animal models for drug efficacy and toxicity testing, ethical considerations for 

researching in humans and animals, good laboratory 
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351732 เภสัชวิทยาคลินิกและปัญหาสุขภาพ 3 (2-2-5) 

   Clinical Pharmacology and health challenges  

   ทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของยากับการ

ตอบสนองของยา ผลของเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ และเภสัชพันธุศาสตร์ ต่อการออกฤทธิ์ของ

ยา อาการไม่พึงประสงค์ และอันตรกิรยิาระหว่างยา การใชย้าบำบัดรักษาโรคโดยเน้นเรื่องการใช้ยาและ

การประยุกต์ใช้ความรูท้างเภสัชวิทยาคลินิกในการแก้ปัญหาสุขภาพ 

   Theories of mechanisms of drugs action; dose-response relationship; 

pharmacokinetic pharmacodynamics and pharmacogenomic effects on drug action; adverse drug 

reaction and drug interaction; clinical pharmacology emphasized on drug use and the application of 

clinical pharmacology in health challenges 

 

351733 เภสัชวิทยาระบบประสาทและปัญหาสุขภาพ 3 (2-2-5) 

   Neuropharmacology and health challenges 

  โครงสร้างและการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย 

ประเภทของสารสื่อประสาท การสังเคราะห์ การหลั่ง กลไกการออกฤทธิ์ การทำลายสารสื่อประสาท 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ประโยชน์ทางการรักษาและอาการไม่พึงประสงค์ของยา การ

นำเภสัชวทิยาระบบประสาทในการแก้ปัญหาสุขภาพ 

   Structure and function of central and peripheral nervous system, type of 

neurotransmitters, synthesis, release, mechanism of action, neurotransmitters degradation, 

pharmacological properties, mechanism of drug action, clinical uses and adverse drug reactions, 

neuropharmacology in health challenges 

 

351734 เทคนิคการทดลองทางเภสัชวิทยา และชีวโมเลกุล 3 (2-2-5) 

  Laboratory Techniques in pharmacology and biomolecular science  

  research 

   หลักการ เทคนิคปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติ ในการจัดการ และวิเคราะห์ตัวอย่าง ชิ้นเนื้อ 

เซลล์ เลือด การย้อมชิ้นเนื้อ การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม การวิเคราะห์โปรตีน และ

การประยุกต์ในการแก้ปัญหาสุขภาพ 

   Laboratory concept and analytical technique and practicing for biological sample 

management analysis including biopsy, cell, blood sample, genetic polymorphism, phenotype, 

protein, application of laboratory technique in health challenges   
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351741 สุขภาพดิจิทัลและสารสนเทศการดูแลสุขภาพ 3 (2-2-5) 

 Digital health and Healthcare informatics  

   หลักการสุขภาพดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล 

สารสนเทศทางสุขภาพ การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล นโยบายสาธารณะ และแนวโน้มปัจจุบันของ

สารสนเทศทางสุขภาพ การเก็บข้อมูล การจัดเก็บ การค้นคืนและการวิเคราะห์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ 

วิธีการเบิกจ่าย การจัดการด้านความปลอดภัย เทคโนโลยีอุบัติใหม่ในเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนด้าน

สุขภาพ   

   Fundamentals of digital heath, computer information, data analytics, health 

informatics, database applications, public policy and current trends in health informatics. Data 

collection, storage, retrieval, analyzing, reimbursement methodologies, security arrangement, 

emerging technologies in health exchanges 

 

351742 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางเภสัชศาสตร์ 3 (2-2-5) 

 Artificial intelligent and Internet of things (IoT) in pharmaceutical sciences  

 ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการดูแลสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์

ขนาดใหญ่ ประเภทของการเรียนรู้ของเครื่อง ข้อมูลการเรียนรู้แบบเส้นตรง การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ 

การเรียนรู้ของเบย์ เครือข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล

แบบเคมีน การวิเคราะห์กลุ่มแบบลำดับช้ัน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง แอพพลิเคชั่นของการเรียนรู้ของ

เครื่อง การเฝ้าสังเกตสุขภาพระยะไกล อิเล็กทรอนิกส์ทางเภสัชศาสตร์ ในการจัดการปัญหาด้าน

สุขภาพ 

 Artificial intelligence and IoT in healthcare, medical big data, Types of machine 

learning, data, linear learning, decision tree learning, Bayesian learning, artificial neural networks, 

K-nearest neighbors, K-means, hierarchical clustering, reinforcement learning, application of 

machine learning, remote health monitoring, pharmaceutical electronics for health challenge 

management 

 

351743 การพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ    3 (2-2-5) 

 Healthcare electronic commerse  

   หลักการและวิธีการที่เกี ่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตใน

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การพัฒนาของอินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางใน

การทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตลักษณะของเว็บไซต์ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บนเว็บไซต์ การตลาด วิธีการชำระเงิน ข้อมูลดา้นความปลอดภัยและการดูแลลูกค้า 
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   Concepts and procedures associated with E-Commerce and the Internet in 

healthcare industry. Development of the Internet and E-Commerce, options available for doing 

business on the Internet, features of Web sites and the tools used to build an E-Commerce web site, 

marketing issues, payment options, security issues, and customer service 

 

351744 การประมวลผลสัญญาณและภาพทางเภสัชศาสตร์ 3 (2-2-5) 

 Pharmaceutical signal and image processing  

   พื้นฐานของสัญญาณทางสรีรวิทยา สเปคตรัมและการได้มาซึ่งสัญญาณ การรบกวน 

กรณีศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณ การบีบอัดข้อมูล อัลกอริทึมในการสร้างภาพตัดขวาง อัลกอริทึม

ฟิลเตอร์แบ็คโปรเจ็คชัน อัลกอริทึมอาร์ท อัลกอริทึมฟูรเิยร์ การทำทะเบียนภาพ และการสรา้งรูป 3 มิติ

จากภาพตัดขวางทางการแพทย์ การประยุกต์ใช้ในการสรา้งภาพทางเภสัชศาสตร์ 

   Basic physiological signals, their spectrum and acquisition methods, noise and 

interference on the signal, case studies on signal analysis, data compression, algorithms in image 

reconstruction, algorithms filtered-backprojection, ART algorithms, Fourier algorithms, image 

registration and 3-D modeling from medical slices, and applications in pharmaceutical sciences 

 

351751 เทคนิคการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 (2-2-5) 

 Techniques for research and development of health products  

   ทฤษฎี แนวคิด วิธีการวิเคราะห์ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี สเปก

โตรสโกปีและโครมาโทรกราฟี กลวิธานของปฏิกิริยาในระดับโมเลกุล อัตราการเกิดปฏิกิริยา การสลายตัว

ของยา หลักการพลศาสตร์ทางเคมีจลนศาสตร์ของส่วนประกอบในยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

   Theories, concepts, stability analysis of drugs, cosmetics, health products by 

electrochemical method. spectroscopy and chromatography, molecular reaction mechanics, reaction rate, 

degradation of the drug, principles of kinetic chemistry of components in pharmaceuticals, cosmetics, health 

products 

 

351752 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ชีววัตถุ และเคร่ืองสำอาง 3 (1-6-5) 

 Development of pharmaceutical products, biologics and cosmetics  

   ทฤษฎี หลักการ กระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ ชีววัตถุ ชีวเภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอาง  

เทคนิคและเครื่องมือในกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ ชีววัตถุ ชีวเภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอาง 
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   Theories, principles, pharmaceutical manufacturing processes, biologics, 

biopharmaceuticals, cosmetics, techniques and tools in pharmaceutical production processes, 

biologics, biopharmaceuticals, cosmetics 

 

351753 เภสัชพฤกษเคมีและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 3 (2-2-5) 

 Phytochemicals and natural products  

   ทฤษฎี หลักการ พฤกษเคมีของสมุนไพร ชีวสังเคราะห์ การสลายตัว แหล่งกำเนิดทาง

ธรรมชาติ การจำแนก หมวดหมู่ทางพฤกษเคมีที่มีคุณค่าเป็นเภสัชสาร ผลติภัณฑ์จากธรรมชาติ การใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์ เภสัชกรรม  

   Theories, principles, photochemistry of herbal, biosynthesis, degradation, natural 

sources, phytochemical classification of pharmaceutical compounds, natural products for medicinal, 

pharmaceutical uses 

 

351754 การออกแบบยาและพิสูจน์เอกลักษณ์ยา 3 (2-2-5) 

 Drug Design and Drug Identification 

  ทฤษฎี หลักการ การออกแบบยา การพิสูจน์เอกลักษณ์ยา ความสัมพันธ์ระหว่าง

โครงสร้าง การออกฤทธิ์ การออกแบบยาโดยใช้คอมพิวเตอร์ เทคนิคการพิสูจน์เอกลักษณ์ การหา

โครงสรา้งทางเคมีของสาร สารจากธรรมชาติ 

 Theories, principles in drug design, drug identification, structure-activity relationship, 

computer-based drug design techniques, methods for structure elucidation, identification of chemical 

substances and natural compounds 

 

351701 สัมมนา 1 1 (0-2-1) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นการวิจัยทางเภสัชศาสตร์บูรณาการกับเทคโนโลยีใหม่ ที่

เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์เพื่อสร้างหัวข้องานวิจัย 

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

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

technologies related to the dissertation in order to generate research topic 
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351702 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 

 Seminar II 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นการวิจัยทางเภสัชศาสตร์บูรณาการกับเทคโนโลยีใหม่ ที่

เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์เพื่อสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัยและกระบวนการวิจัย 

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

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

technologies related to the dissertation in order to create research framework and research 

methodology 

 

 

351791 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนางาน

ด้านสุขภาพ การพัฒนานวัตกรรมโดยมีความพร้อมของเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสม และการตีพิมพ์

เผยแพร่ โดยใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์บูรณาการกับเทคโนโลยีใหม่ 

 Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving, 

innovating, innovation development with appropriate technology readiness levels, and publishing by 

integrating pharmaceutical science knowledge and new technologies 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1. เลขสามลำดับแรก หมายถึง  สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถึง  ระดับบัณฑติศกึษา 

 3. เลขในลำดับที่ 5  หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

 4. เลขในลำดับที่ 6  หมายถึง  อนุกรมของรายวิชา 
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3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ 

 

ช่ือ – สกุล 

  

เลขบัตรประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหนง่ 

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ

  

สาขาวิชา 

  

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ปีที่สำเร็จ 

 การศกึษา 

1 นายสุรศักด์ิ  เสาแกว้* 36703008XXXXX รองศาสตราจารย ์ หนังสอือนุมัติแสดง

ความรู้ความชำนาญใน

การประกอบวชิาชีพ 

คุม้ครองผูบ้รโิภคด้านยาและ

สุขภาพ 

วิทยาลัยการคุม้ครองผูบ้รโิภค

ด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศ

ไทย สภาเภสัชกรรม 

2561 

ปร.ด. ระบาดวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2557 

ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

ภ.บ. เภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 

2 นางสาวปาจรยี์  มงคล* 16599001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด 

ภ.บ. 

เภสัชศาสตร ์

บริบาลเภสัชกรรม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2563 

2554 

3 นายสาคร  เมฆรักษาวนชิ 35299004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2555 

2547 

2542 

 

4 นางสาวสุภาวด ี บุญทา* 33499008XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. เภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 

ภ.บ. เภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 

5 นายบันเทงิ  ยานะ 55506900XXXXX อาจารย ์ Ph.D 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Information Science and 

Technology 

วิศวกรรมไฟฟา้ 

วศิวกรรมไฟฟา้ 

Osaka University, Japan 

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2562 

 

2551 

2549 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

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  อร่ามวิทย์ 

 

รองศาสตราจารย์ ปศ.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2544 

2539 

2536 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 ไม่มี 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

      ไม่มี 

 4.2 ช่วงเวลา 

      ไม่มี 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

      ไม่มี 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

       แผน ก แบบ 2 

    นิสิตต้องทำวิทยานิพนธ์ โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การให้คำปรึกษาของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หัวข้อวจิัยเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ โดยมีการรายงานความก้าวหน้า

ของวิทยานิพนธ์ ทุก ๆ ภาคการศึกษา และทำการเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

และต้องตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      5.2.1 องค์ความรู้ใหม่ระดับสากลด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ และตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่อยู่ในฐานที่กำหนด 

      5.2.2 ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

 5.3 ช่วงเวลา 

    สามารถทำงานวิจัยและค้นคว้าอิสระได้ตั้งแต่ภาคการศกึษาที่เริ่มลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์

เป็นต้นไป 

 5.4 จำนวนหน่วยกิต 

      วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรยีมการ 

        มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา การประเมินความ  

ก้าวหน้าการศกึษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

      มีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา มีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษา 

การสอบปากเปล่า การจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน และตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมผีล         จัดให้มนีำเสนอ การอภปิรายในรายวิชาสัมมนา 

(2) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกล่าวอ้างผลงานทางวิชาการของ

ผูอ้ื่น เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วน

บุคคล ฝกึให้ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณนักวิจัย 

(3) มีความสามารถทางการสื่อสารและใช้

ภาษาต่างประเทศ 

จัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ และจัดใหผู้เ้รียน

นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ

หรอืนานาชาติ 

(4) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

สนับสนุนให้ผูเ้รียนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติ 

 

2.การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 อธิบายองค์ความรู ้ทาง

เภสัชศาสตร์และองค์ความร ู้

เก ี ่ ยวก ับการวางแผนสร ้ าง

นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี

องค์ความรู ้ผ่านรายวิชาพื้นฐาน

และวิชาเฉพาะด้านในสาขาวิชา

ของหลักส ูตร โดยจัดให ้ม ีการ

บรรยายในชั ้นเรียนและถามตอบ 

หรือมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติใน

หอ้งเรียนหรือห้องปฏิบัติการ  

ประเม ินผลจากงานมอบ 

หมาย การนำเสนอผลงาน 

หรอืการทดสอบวัดความรู้ 

 

PLO 2 วางแผนสร้างนวัตกรรม

และดำเนินการวิจัยทางเภสัช

ศาสตร์ เพื่อการแก้ไขปัญหาด้าน

เภสัชศาสตร์ ปัญหาสุขภาพหรือ

เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนโดย

บูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

มีองค์ความรู้ผ่านรายวิชาพื้นฐาน

และวิชาเฉพาะด้านในสาขาวิชา

ของหลักสูตร ร่วมกับการทำงาน

วิจัยในรายวิชาวิทยานิพนธ์  

2) เน ้นให้ผ ู ้ เร ียนศึกษาค้นคว้า

เก ี ่ ยวก ับนว ัตกรรมทางเภสัช

ศาสตร์ แล้วนำเสนอในชั้นเรียนให้

1) ประเมินผลจากงานมอบ 

หมายการนำเสนอผลงาน 

หรอืการทดสอบวัดความรู้ 

2) ผลงานวิทยานิพนธ์ 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีนำ

สมัย ร่วมกับแนวคิดเชงิออกแบบ 

ผู้สนใจรับฟัง และโต้ตอบภายใต้

หลักวิชาการ 

3)  จ ัดการเร ียนการสอนเน ้น

ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ล ุ ่ ม  ( group 

discussion) หรือ ใช้การสอนแบบ

แ ก ้ ป ั ญ ห า  ( problem-based 

activities) หร ือใช ้การสอนแบบ

ว ิจ ัยเป ็นฐาน (Research-based 

learning) โดยให้มีส่วนร่วมในการ

คิด ว ิ เคราะห์และอภ ิปรายผล

ข้อมูลจากกระบวนการทำวิจัยของ

ตนเองและผูอ้ื่น 

PLO 3 วิเคราะห์ข้อมูลด้านเภสัช

ศาสตร์หรอืข้อมูลสุขภาพโดยใช้

สถิตทิี่เหมาะสม เพื่อการวิจัย 

พัฒนางาน หรอืแก้ปัญหาด้าน

สุขภาพในระดับชุมชน 

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีการ

บรรยายในชั ้นเรียนและถามตอบ 

การสาธิตและฝึกภายในห้องเรียน

หรือห้องปฏิบ ัต ิการ ให้ผ ู ้ เร ียน

สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสถิติที่

เหมาะสมได้ 

2) จัดกระบวนการเรียนรู ้โดยใช้

การสอนด้วยการให้งานมอบหมาย 

(assignment) แบบฝ ึกห ัด  หร ือ

แบบทดสอบการใช้ข้อมูลทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข ้อมูลงานวิจ ัยใน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ รายวิชา

สัมมนา และรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

1) ประเมินผลจากงานมอบ 

หมายการนำเสนอผลงาน 

หรอืการทดสอบวัดความรู้ 

2) ผลงานวิทยานิพนธ์ 

PLO 4 นำ เสนอความร ู ้ ด ้ า น

นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ได้

อย่างมีจรรยาบรรณทางวชิาการ 

1 )  ใช ้การ เร ี ยนการสอนแบบ

สัมมนา (Seminar) 

2) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีการ

สาธ ิตและการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการ

นำเสนอ 

1 )  ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล จ า ก

ความสามารถในการสื่อสาร 

ทั ้งการพูด การเขียนและ

ก า ร น ำ เ ส น อ จ า ก ก า ร

นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

และการอภิปราย 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

3) จ ัดให ้ม ีการนำเสนอผลงาน 

รายงานความก้าวหน้าของศาสตร์ 

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้

จากรายว ิชาในหล ักส ูตรและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

4) จัดให้มีการเข ้าร ่วมนำเสนอ

ผลงานในการประช ุมว ิชาการ 

ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

2 )  ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล จ า ก

ความสามารถในการเขียน

ผลงานตีพมิพ์  

PLO 5  ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต น ต า ม

จรรยาบรรณ ทำงานร่วมกับผูอ้ื่น

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1) สอดแทรกแนวคิดจรรยาบรรณ

นักวิจัยในระหว่างการเรียนการ

สอน  โดย ใช ้ หล ั ก เกณฑ ์ ข อ ง

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทาง

ปฏิบัติ ของสภาวิจัยแห่งชาติ  

2) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative 

and collaborative learning) 

3) ใช้การเรียนการสอนแบบเน้น

ท ำ ง าน เ ป ็ น ท ี ม  ( Team-based 

learning) 

ประเมินจากการมีส่วนร่วม

ในการทำงานร่วมกับผู ้อื่น 

ส ั ง เ กตพฤต ิกรรม  การ

ผล ิตผลงานทางว ิชาการ 

ก า ร น ำ เ ส น อ  แ ล ะ ก า ร

อภปิราย 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.คุณธรรม จริยธรรม      

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม 

และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวชิาการ

และวิชาชีพ 

    ✓ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

    ✓ 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 

    ✓ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตาม

หลักการ เหตุผลและค่านยิมอันดีงาม 
 ✓   ✓ 

2.ความรู ้      

(1) มีความรู ้และความเข ้าใจอย่างถ่องแท้

เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ

นำมาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 
✓ ✓ ✓   

(2) มีความเข ้าใจทฤษฎี การวิจ ัยและการ

ปฏิบัติอย่างลกึซึง้ 
✓ ✓ ✓   

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 

และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อ

สังคม 
✓ ✓ ✓   

3.ทักษะทางปัญญา      

(1) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาแนวคิดร ิเร ิ ่ม สร้างสรรค์ เพ ื่อ

ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

 ✓ ✓   

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงาน

วิชาการหรือองค์ความรู ้เด ิมในการพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

 ✓ ✓   
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะ

ทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่

ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

 ✓ ✓   

(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการ

ปฏิบัติจากการวางแผนและดำเนินการวิจัยหรือ

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 ✓ ✓   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
     

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้

ด้วยตนเอง 
 ✓ ✓   

(2) มีความรับผดิชอบในการทำงานและร่วมมือ

กับผูอ้ื่นในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
✓ ✓ ✓  ✓ 

(3) มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู้ตามได้อย่าง

เหมาะสมตามสถานการณ ์
 ✓   ✓ 

(4) มีความร ับผ ิดชอบและวางแผนในการ

พ ัฒนาตนเองให ้ม ีประส ิทธ ิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์

และสถ ิต ิ เพ ื ่อใช ้ในการศึกษาค้นคว ้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  ✓   

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ

เหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและ

ชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

   ✓  

6. สุนทรยีภาพ      

(1)มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่า

ของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 
     

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

(1) มีส ุขนิส ัยท ี ่ส ่งเสริมต่อการด ูแลร ักษา

สุขภาพ 
     

(2 ) สามารถพ ัฒนาบ ุคล ิกภาพได ้อย ่ าง

เหมาะสม 
   ✓  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO)  

สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
      

กลุ่มวิชา/

รหัสวชิา 

ชื่อวิชา PLO  

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

351711 เภสัชศาสตร์และระบบสุขภาพที่ยั่งยืน     


351712 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์สุขภาพและสถิติ

ประยุกต์ 
    



351713 แนวคิดเชงินวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมทาง

เภสัชศาสตร์ 
    

351721 นวัตกรรมทางการบริบาลเภสัชกรรม     

351722 การตดิตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้าและ

นวัตกรรมความปลอดภัยด้านยา 
    

351723 การประเมนิผลลัพธ์ทางสุขภาพและการใช้หลักฐาน

เชงิประจักษ์ทางเภสัชศาสตร์ 
    

351724  การพัฒนานวัตกรรมสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ     

351725  การจัดการสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์เพื่องาน

เภสัชกรรมเชิงนวัตกรรม 
    

351731 การทำวิจัยในสัตว์ทดลองและในคนทางเภสัช

ศาสตร์ 
     

351732 เภสัชวทิยาคลินกิและปัญหาสุขภาพ      

351733 เภสัชวทิยาระบบประสาทและปัญหาสุขภาพ      

351734 เทคนิคการทดลองทางเภสัชวิทยาและชีวโมเลกุล     

351741 สุขภาพดิจทิัลและสารสนเทศการดูแลสุขภาพ      

351742 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทาง

เภสัชศาสตร์ 
     

351743 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ      

351744 การประมวลผลสัญญาณและภาพทางเภสัชศาสตร์      

351751 เทคนิคการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์สุขภาพ      

351752 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ชีววัตถุ และเครื่องสำอาง      

351753  เภสัชพฤกษเคมีและผลติภัณฑ์จากธรรมชาติ      

351754 การออกแบบยาและพิสูจน์เอกลักษณ์ยา     

351701 สัมมนา 1     
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กลุ่มวิชา/

รหัสวชิา 

ชื่อวิชา PLO  

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

351701 สัมมนา 2     

351791 วิทยานิพนธ์     
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 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) มีความรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถนำมา

ประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึงผลกระทบ

ต่อสังคม 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

  (2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู ้เดิมในการพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

  (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่

ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

 (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดำเนินการวิจัย

หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

 (2) มีความรับผิดชอบในการทำงานและร่วมมือกับผู ้อื ่นในการจัดการปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ระดับสูง 
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  5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศกึษาค้นคว้า และเสนอแนะ 

แก้ไขปัญหา 

 (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและ

ชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

          6. สุนทรียภาพ 

     มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษาศลิปะและวัฒนธรรม 

  7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

       (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑติ พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

2.1.1 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามผลการเรียนรู ้ที ่กำหนดไว้ในหมวดที่ 4 โดยแต่งตั ้ง

คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติอย่างนอ้ย 3 คน 

2.1.2 มีคณะกรรมการร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าดว้ย การศกึษาระดับบัณฑติ พ.ศ. 2561 

 2.2 การทวนสอบความสามารถในการพัฒนาหรอืการสร้างนวัตกรรม 

มีการประเมินความสามารถในการพัฒนาหรือการสร้างนวัตกรรมของนิสิตระหว่างการศึกษา

และตอนสำเร็จการศึกษา 

 2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากมหาบัณฑติที่สำเร็จการศกึษาและจากผู้ใช้มหาบัณฑติ 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลีย่ไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน   

การสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศกึษานั้นแต่งตัง้และตอ้งเป็นระบบเปิดให้

ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ    

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทาง

วิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ     

การตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องผ่านการปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 

 1.2  จัดการสัมมนา ให้อาจารย์ใหม่ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจำในหลักสูตร  

โดยมุ่งเน้นในทำวิจัยแบบบูรณาการเป็นสำคัญ 

 1.3 กำหนดให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับนักวิจัยอาวุโส เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ 

ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการวิจัยใหม้ีประสิทธิภาพ         

 1.4  อาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากหลักสูตรเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

      2.1.1 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนแบบ

เน้นผลลัพธ์ การวัด/ประเมินผล 

      2.1.2 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่

เกี่ยวข้องกับการเสริมสรา้งทักษะการสรา้งสรรค์นวัตกรรม เช่น design thinking, health innovation 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

      2.2.1 สนับสนุนใหอ้าจารย์ทำเอกสารประกอบการสอนหรอืตำรา 

      2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีความร่วมมอืในการทำวิจัย สร้างองค์ความรูแ้บบบูรณาการ 

      2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารที่มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี 

      2.2.4 ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

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

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรมีการประกันคุณภาพบัณฑติ ดังนี้ 

 2.1 จัดระบบและดำเนนิการประเมนิผลจากผูใ้ช้บัณฑติ 

 2.2 กำกับ ตดิตาม และแก้ปัญหา 

 2.3 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

3. นิสิต 

 3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

       คณะเภสัชศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตพร้อมกำหนดบทบาท

และหนา้ที่อย่างชัดเจน 

 3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

       กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องขอดู

กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

       มีระบบและดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ ้นไปและ/หรือมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่หลักสูตรกำหนด 
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

       มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร

และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

การเยี่ยมสอน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

      มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทาง

วิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  อย่างน้อย  

1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

       ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำ

เป็นผู้รับผดิชอบรายวิชานั้น 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

 5.3 จัดอาจารย์ผูร้ับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผูส้อน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

 5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรและคณะกำหนด 

 5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนสิิต 

 5.6 จัดระบบและดำเนนิการประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอน 

 5.7 กำกับ ตดิตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

 5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบรหิารงบประมาณ 

       งบประมาณดำเนินการหลักสูตร จากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ

รายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

       6.2.1 ห้องเรียนพร้อมโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ 
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       6.2.2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยามีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน

การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการสั่งซื้อหนังสือตำรา และ

วารสารทุกปี ทำให้นสิิตสามารถค้นคว้าหาความรูเ้กี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

       6.2.3 หอ้งทำงาน และหอ้งปฏิบัติการเพื่อทำวจิัยสำหรับอาจารย์บุคลากรและนิสิต 

       6.2.4 แหล่งบริการอินเทอร์เน็ตตามคณะและอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่นิสิต

สามารถใช้บริการได้โดยสะดวก 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

       คณะกรรมการผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันวางแผนและประเมินความจำเป็นในการจัดหาทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

เช่น ครุภัณฑ์วจิัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หอ้งปฏิบัติการวิจัย เป็นต้น 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

      มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ นิสิต 

พนักงานสายสนับสนุน และผูบ้ริหาร เป็นประจำทุกปี 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ดำเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการ 

ศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

5. จ ัดทำรายงานผลการดำเน ินการของหล ักส ูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเร ียนการสอน  

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แลว้ 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

 
 

    

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. จำนวนผลงานนวัตกรรมของนิสิตครอบคลุมถึงการ

ยื่นจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร หรือจำนวนผลงานที่

ถ่ายทอด 

    

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 12 13 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 10 11 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที ่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที ่มีผลดำเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

      1.1.1 อาจารย์ผูส้อนนำเสนอกลยุทธ์และแผนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัย 

      1.1.2 มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน 

      1.1.3 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

ทั้ง 5 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมนิโดยนิสติรวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเ้รียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่กำหนดในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา 

      1.1.4 จัดระบบการประเมินผลประจำภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรอาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผูส้อนมีส่วนร่วม 

      1.1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศกึษาต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1  นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

      1.2.2  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอน ร่วมกันสรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศกึษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมมีกระบวนการ ได้แก่ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศกึษา นิสติในหลักสูตรที่กำลังเรียนและนิสติที่สำเร็จการศกึษาแล้ว และการประเมินจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคณะกำหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ในการ

ประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทำเป็นรายงานเสนอ

ต่อคณะ เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2561 

  



 52 

 
 



 53 

 



 54 

 
 

 



 55 

 



 56 

 



 57 

 
 



 58 

 



 59 

 



 60 

 

 



 61 

 



 62 

 



 63 

 



 64 

 



 65 

 

 



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

  



 77 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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สรุปผลการพจิารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ศ .ดร. ภญ.จารุภา  วิโยชน์ 

ข้อ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของชื ่อปริญญา

ภาษาอังกฤษ 

 

ข้อสังเกต อาจจะไม่ทันสำหรับการเรียนการสอน

ในเทอม 1/2564 

ปรับแก้ไขชื่อปริญญาให้ถูกต้องตามคำแนะนำ 

(ร่าง มคอ 2 หมวดที่ 1 ข้อ 2 ชื่อปริญญา และ 

สาขาวิชา) 

 

ปรับการเปิดสอนเป็นภาคการศึกษาต้นปีการ 

ศึกษา 2565 (ร ่าง มคอ 2 หมวดที ่  1 ข ้อ 6 

สถานภาพ ของหลักส ูตรและการพิจารณา

อนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร) 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

ข้อ 1. ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่

สอดคล้องกัน ในส่วนภาษาไทยต้องมีคำว่า วิชา 

หรือไม่ 

 

 

ข้อ 3. สาขา 3.1 ส่วนของเวชปฎิบัติ ควรจะไปรวม

กับสาขา 3.4 น่าจะเหมาะสมกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 4. จำนวนหน่วยกิต แบบ 2.1 มี 48 หน่วยกิต 

(เรียน 3 ปี) แบบ 2.2 มี 72 หน่วยกิต (เรียน 4 ปี) 

โดยระยะเวลาเรียนต่างกัน 1 ปี มีหน่วยกิตต่างกัน 

24 หน่วยกิต (หลักสูตรป โท 2 ปี มี 36 หน่วยกิต 

ต่างจาก ป.เอก แบบ 2.1 เรียน 3 ป ีเพียง 12  

หน่วยกิต 

 

ปรับแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษา 

อังกฤษให้สอดคลอ้งกันตามคำแนะนำ 

(ร่าง มคอ 2 หมวดท่ี 1 ข้อ 2 ชื่อปริญญา 

และสาขาวิชา) 

 

เน ื ่ องจากว ิชา เอกข ้อ  3 . 1  ระบบส ุขภาพ 

เวชปฏบัิตแิละนโยบาย (Health System, Practice 

and Policy; HSPP) มลีักษณะ เนื้อ หา ท่ี แตกต่าง 

จากวิชาเอกข้อ 3.4 เภสัชวิทยาและสุขภาพโลก 

(Pharmacology and Planetary Health; PPH) 

ด้วยเหตุนี ้ คณะกรรม การ พัฒนา หลักสูตร 

จึงเห็นควรยึดการแบ่งกลุ่มตามเนื้อหาและแบ่งเ

ป็นวิชา เอกเป็น 4 วิชาเหมือนเดิม ไม่มีการ

ปรับแก้ไข 

 

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรกำหนด

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

 

ข ้อ 5. ควรหาความร่วมมือจากสถาบันอ ื ่นๆ 

โดยเฉพาะต่างประเทศ เพราะมีส่วน outcome ที่

เขียนไว้ตอ้งการพัฒนาสู่ระดับสากล 

 

 

 

 

 

ข้อ 6. การเปิดสอน ไม่น่าจะทันปี 2564 

 

 

 

 

ข้อ 8. อาชีพ วชิาเอกท่ีระบุไว้ม ี4 สาขา การสำเร็จ

การศึกษาอาจจะประกอบอาชีพได้กว้างกว่าที่

เขียนไว้ 

 

 

ข ้อ 11. ให ้พ ิจารณาประเด ็นการระบาดของ 

โควิด-19 ที่ต้องเรียน online หรือสถานการณอ์ื่นๆ 

เหล่านี้จะมีผลกระทบในเชิงบวก หรือ เชิงลบ กับ

หลักสูตรท่ีต้องการจะเปิดอย่างไร 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการด้านการแลกเปลี ่ยนอาจารย์ทั ้ง

ทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัยกับ 

Faculty of Advanced Science and Technology, 

Kumamoto University, Japan และได้ใส่ข้อตกลง

นี้ในร่าง มคอ 2 หมวดที่ 1 ข้อ 5.4 ความร่วมมือ

กับสถาบันอ่ืน 

 

ปร ับการเป ิดสอนเป ็นภาคกา รศ ึกษาต ้น   

ปีการศึกษา 2565 (ร่าง มคอ 2 หมวดที่ 1 ข้อ 6 

สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/

เห็นชอบหลักสูตร) 

 

ปรับเพิ่มอาชพีท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จ 

การศึกษาตามคำแนะนำ รายละเอียดสามารถ 

ดูได้จากเล่มหลักสูตร หมวดที่ 1 ข้อ 8. อาชีพที่

สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 

ปรับแก้วธีิการเรียนการสอนให้เป็นได้ท้ัง 

ระบบแบบชัน้เรียน หรือแบบออนไลน์ 

รศ. ดร. สุภาวดี  อร่ามวิทย์ 

ข้อ 2 ชื ่อปริญญาและสาขาวิชาพิมพ์ผิด ชื ่อย่อ

(ไทย) สลับกับ ชื่อเต็ม(อังกฤษ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับแก้ไขชื่อปริญญาให้ถูกตอ้งตามคำ 

แนะนำ (ร่างมคอ 2 หมวดท่ี 1 

ข้อชื่อปริญญาและสาขาวิชา) 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความ 

สำคัญ และวัตถุ 

ประสงค์ของ

หลักสูตร 

 1 . 1  ป ร ั ชญา ขอ ง

หลักสูตร 

 1.2 ความสำคัญ 

1.3 วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

ศ. ดร. ภญ. วจิิตรา ทัศนียกุล 

ข้อ 1.3.6 วัดได้อย่างไรว่านักศึกษาซาบซึ ้งใน

คุณค่าของศาสตร์ท่ีศึกษา 

 

ปรับวัตถุประสงค์ใหม่เพื่อให้เห็นภาพของ 

คุณลักษณะของมหาบัณฑิตท่ีต้องการจากหลักสู

ตรให้ชัดเจนขึ้น (ร่าง มคอ 2 หมวดที่ 2 ข้อ 1.3 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร) 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

ข้อ 1. ปรัชญา สั้นเกินไป มองไม่เห็นความเชื่อมโยง

ของท้ัง 4 สาขา หรือเหตุผลท่ีต้องแยกเป็น 4 สาขา 

และควรเพิ่มเติมคำอธิบายของคำว่า "นวัตกรรม" 

ให้ชัดเจน ครอบคลุมอะไรบ้าง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ เขียนค่อนข้างกลางๆ ไม่เห็น

ความเด่นชัดของหลักสูตร และยังเขียนเหมือน

หลักสูตร ป โท ทำให้ไม่เห็นความแตกต่างของทั้ง 

2 หลักสูตร 

 

 

ปรับปรัชญาของหลักสูตรเพื่อให้มีความชัดเจน

มากขึ้น โดยปรับปรัชญาของหลักสูตรเป็นดังนี้ 

“ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน

วชิาการและวิจัยเกี่ยวกับการสร้างงานนวัตกรรม

ใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ สู่การใช้ประโยชน์และ

การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยบูรณาการศาสตร์

เฉพาะทางด้านเภสัชศาสตร์ ก ับเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิศวกรรมชีวการแพทย์”  และได้

อธิบายความหมายของคำว่านวัตกรรม โดยมี

ความหมายดังนี้ “นวัตกรรม” หมายถึง สิ่งใหม่

ทางเภสัชศาสตร์ที ่เกิดจากการใช้ความรู ้และ

ความคิดสร้างสรรค์ แบ่งเป็นดา้นผลิตภัณฑ์ ด้าน

การผลิตหรือการดำเนินงาน และด้านธุรกิจ 

ได้แก่ ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระบบยาและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนาระบบบริการด้าน

ส ุ ข ภ า พ  ส า ธา รณส ุ ข  อ ุ ตส า หก รรม ย า 

เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น 

 

ปรับแก้วัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนและมีความ

เฉพาะเจาะจงมากข ึ ้ นตามคำแนะนำของ

ผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยวัตถุประสงค์ของทั ้งสอง

หลักสูตรได้มีการปรับแก้ให้มีความแตกต่างกัน

ตามระดับการเรียนรู ้และความคาดหวังของ

หลักส ูตร (ร ่าง มคอ 2 หมวดที ่  2 ข ้อ 1.3 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร) 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

รศ. ดร. สุภาวดี  อร่ามวิทย์ 

ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ที่เขียนเป็นแบบภาพรวม ควร

จะของหลักสูตร ควรจะมีการเน้นจุดเด่นของ

หลักสูตรท่ีเป็นแบบนวัตกรรมเภสัชศาสตร์ 

 

 

ปรับแก้วัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนและมีความ

เฉพาะเจาะจงมากข ึ ้ นตามคำแนะนำของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่าง มคอ 2 หมวดที่ 2 ข้อ 1.3 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร) 

 

2.ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวังของ

หลักสูตร 

 

 

 

3.แผนพัฒนา

ปรับปรุง 

 

 

 

หมวดที่ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

1. ระบบการจัด

การศึกษา 

 

 

 

2. การดำเนนิ 

การหลักสูตร 

ศ. ดร. ภญ.จารุภา วิโยชน์ 

ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เสนอให้มีการ

กำหนดสาขาที่จบใน ป.ตรี การที่รับนิสิตที่ไม่มี 

background ทางว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีหร ือ

วิทยาศาสตร์ส ุขภาพ อาจส่งผลกระทบทำให้

ระยะเวลาการศึกษาของนสิิตไม่เป็นไปตามแผน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 2.7 ระบบการศึกษา เสนอให้มีทั้งแบบชั้นเรียน 

และแบบ online  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ในปัจจุบัน 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับแก้คุณสมบัติ

ของผู้เข้าศึกษา โดยกำหนด คุณสมบัติ ของผู้ 

เข้า ศึกษาดังนี้ 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

2.2.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที ่กระทรวง 

ศึกษาธิการรับรองหรือที ่สภามหาวิทยาลัย

รับรองยกเวน้ คุณสมบัต ิของผู้เข้าศึกษา วชิาเอก 

วทิยาศาสตร์ 

เภสัชกรรม และเครื่องสำอาง (Pharmaceutical 

Sciences and Cosmetics; PSC) จะต้องเป็นผู  ้

สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบ 

เท่าในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยหีรือ 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ  

 

ปรับแก้วิธีการเรียนการสอนให้เป็นได้ทั้งระบบแ

บบชัน้เรียนหรือแบบออนไลน์  
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

ศ. ดร. ภญ. วจิิตรา ทัศนียกุล 

-คุณสมบัติของผู้เรียนไม่ได้ระบุถึงสาขาว่าต้องจบ

ตรีหรือโทสาขาใด แสดงว่าเปิดกว้างทุกสาขาใข่

ไหม ในกรณีน้ีถ้าพื้นความรู้ไม่เท่ากันจะมีการแก้ไข

อย่างไร          

               

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับแก้คุณสมบัติ

ของผู ้ เข ้าศึกษา โดยกำหนด คุณสมบัติของ 

ผู้เข้า ศึกษาดังนี้ 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

2.2.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที ่กระทรวง 

ศึกษาธิการรับรองหรือที ่สภามหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเว้น คุณสมบัติ ของผู้เข้าศึกษาวิชา 

เอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และเครื่องสำอาง 

(Pharmaceutical Sciences and Cosmetics; PSC) 

จะต้องเป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ตร ีหร ือ เท ียบเท ่ า  ในสาขา  ว ิทยาศาสตร์  

เทคโนโลย ีหร ือว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ และ 

ผู้ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรทุกคนไม่ว่าจะเรียน

ในสาขาใดก็ตาม 4 สาขา จำเป็นต้อง มีการปรับ 

พื้นฐานความรู ้ โดยต้องเรียนวิชา 3 รายวิชา 

ท่ีหลักสูตรกำหนด ได้แก่ 

 1. เภสัชศาสตร์ และ ระบบสุขภาพท่ีย่ังยนื 

 2. แนวคิด เชงินวัตกรรม วศิวกรรมชีวการแพทย์ 

และสุขภาพดจิิทัล และ 

 3. ระเบียบ วธีิวิจัยและสถิต ิ

 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา อาจจะไม่ใช่

เภสัชกร ดังอาชีพที่จบออกไปตามหมวด 1 อาจจะ

ไม่ใช่แวดวงด้านเภสัชกรรม 

 

 

ข้อ 2.6 งบประมาณ ปี 2567 แบบ2.1 ทำไมจึง

แตกต่างจาก แบบ2.2 ในปีเดียวกันขอ้  

 

ปรับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการ 

ศึกษาเป็นอาชีพที่กว้างขึ้นไม่จำกัดเฉพาะด้าน 

เภสัชกรรม (ร่างหลักสูตร หมวดท่ี 1 ข้อ 8. อาชีพ

ท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา) 

 

ปรับแก้ไขงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้อง

กันตามคำแนะนำ 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

รศ. ดร. สุภาวดี  อร่ามวิทย์ 

 ข ้อ 2.2.1 ควรมีการกำหนดวุฒิการศึกษาให้

ชัดเจนไม่ใช่สาขาใดก็ได้ วุฒิการศึกษาควรกำหนด

เจาะจง ควรต้องเป็นสายวิทยาศาสตร์ , เภสัช

ศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์ 

การรับเข้าแบบเปิดกวา้งให้หลากหลายสาขาเขา้มา

เรียนได้จะมีการประเมินศักยภาพของผู ้สมัคร

อย่างไรกับวิชาที่เปิดสอนรองรับพื้นฐานที่ขาดไป

ของนิสิตได้อย่างไร และมีเกณฑ์อย่างไร ผลการ

เรียนดมีาก ควรกำหนด GPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ถ้าไม่มีการ

กำหนดข้อ 2.1.2 ให้ชัดเจน ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ คือ 

ตอ้งมีการปรับพื้นฐานของนสิิตให้สามารถเรียนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับแก้คุณสมบัติ

ของผู้เข้าศึกษา โดยกำหนด คุณสมบัติของผู้เข้า 

ศกึษาดังนี ้

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

2.2.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทีกระทรวง 

ศึกษาธิการรับรองหรือที ่สภามหาวิทยาลัญ

รับรอง ยกเวน้คุณสมบัตขิอง ผู้เข้าศึกษา วชิาเอก 

วิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม และเครื ่องสำอาง 

(Pharmaceutical Sciences and Cosmetics; PSC) 

จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่าในสาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

หรือ วิทยาศาสตร์ สุขภาพและผู้ที่เข้ามาเรียนใน 

หลักสูตร ทุกคน ไม่ว่าจะเรียน ในสาขาใดก็ตาม 

4 สาขา จำเป็นต้องมี การปรับพื้นฐานความรู้ 

โดยต้องเรียนวิชา 3 รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด 

ได้แก่  

1. เภสัชศาสตร์ และระบบสุขภาพท่ีย่ังยนื  

2. แนวคิดเชิงนวัตกรรม วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

และสุขภาพดจิิทัล  

และ 3. ระเบียบวธีิวิจัและสถิติ 

 

ทำการกำหนดข้อ 2.1.2 ให้ชัดเจนดังคำชี้แจง

ด้านบน และมีการปรับ พื้นฐาน ความรู้ โดยต้อง 

เรียนวชิา 3 รายวิชาที่ หลักสูตรกำหนด ได้แก่ 

 1. เภสัชศาสตร์ และระบบสุขภาพท่ีย่ังยนื 

 2. แนวคิด เชงินวัตกรรม วศิวกรรมชีวการแพทย์ 

และสุขภาพดจิิทัล  

และ 3. ระเบียบวธีิวจิัยและสถิติ 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

ข้อ 2.4 ถ้ามีปัญหาเรื่องการปรับพื้นฐาน ต้องมี

การเพิ่มกลยุทธ์แก้ไขด้วย 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 2.5 การวางแผนการรับเข้าจำนวนนิสติท่ีรับเข้า

นอ้ยเกินไป 

 

ข ้อ 2.6 ค ่าลงทะเบ ียนค ิดตามค ่าเทอมของ

มหาวทิยาลัยพะเยาหรือเป็นหลักสูตรพเิศษ 

เพิ ่มกลยทธ์แก้ไขเร ื ่องการปรับพื ้นฐานโดย

กำหนดให้นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรจำเป็นต้อง

เรียน 3 รายวิชาที ่หลักสูตรกำหนดเพื ่อปรับ

พื้นฐาน ได้แก่ 1. เภสัชศาสตร์และระบบสุขภาพ

ที่ยั ่งยืน 2. แนวคิดเชิงนวัตกรรม วิศวกรรมชีว

การแพทย์ และสุขภาพดจิิทัล และ 3. ระเบียบวิธี

วจิัยและสถิติ 

 

ปรับจำนวนนสิิตรับเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 

 

 

ค่าลงทะเบียนกำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา 

3 . หล ั ก ส ู ต รและ

อาจารย์ผู้สอน 

ศ. ดร. ภญ. จารุภา วิโยชน์ 

ข้อ 3.1.3 ข้อสังเกต-ชื ่อรายวิชาและคำอธิบาย

รายวิชาของหลายวิชา เหมือนในระดับ ป.เอก แต่

ต่างกันแค่รหัสวิชา ควรตรวจสอบระเบียบว่าทำได้

หรือไม่   

 

ข้อ 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก2 ข้อสังเกต คือ แผนการ

ศกึษาให้ลงวชิา (เอก) เลอืก จำนวน 5 รายวิชา (15 

หน่วยกิต) แต่ไม่ได้กำหนดให้ต้องลงในกลุ่มวิชาเอก

เดียวกัน 

 

ข้อ 3.1.5 เสนอให้ม ีการตรวจสอบคำอธิบาย

รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง

กัน และพิจารณาคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง

ก ั บช ื ่ อ ร ายว ิ ช า  ( เ ช ่ น  รายว ิ ช าท ี ่ ร ะบ ุ ช ื่ อ 

Advanced……) 

 

 

กำหนดให้แต่ละรายวิชาสำหรับระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกใช ้รห ัสว ิชาเด ียว โดยเป็น

รายวชิาสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญา

เอก สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

 

ไม่ได้กำหนดว่าให้นักศึกษาต้องเลือกเฉพาะวิชา

ในกลุ่มเอกเดียวกัน นักศึกษาสามารถเลือกลง

วิชาเลือกใดก็ได้ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับ

การเรียนและการทำวิทยานพินธ์ 

 

ปรับอธิบายรายวชิาตามคำแนะนำ 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

ศ. ดร. ภญ. วิจิตรา ทัศนียกุล 

-รายว ิชาบางรายว ิชา เช ่น Machine learning 

process คำอธิบายรายวิชาที่แปลมาไม่สื ่อว่าคือ

อะไร เช่น การเรียนรู้ต้นไมต้ัดสนิใจ การเรียนรู้ของ

เบย์ ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ที่สำคัญ

ความต้องระบุว่าวิชานี้จะเชื่อมโยง concept ของ 

machine learning ที่เกี่ยวกับเภสัชศาสตร์อย่างไร

ด้วย 

 

-เช่นเดียวกันกับวิชา internet of Medical things 

วิชานี้เป็นบรรยายอย่างเดียวหรือมีการปฏิบัติด้วย 

ซึ่งถ้ามีจะดีมากโดยเฉพาะการนำข้อมูล big data 

ของฝ่ายเภสัชกรรมมาใช้ในการวจิัยต่างๆ 

-สำหรับอาจารย์ผู้สอนสามารถเชญิอาจารย์พิเศษ

ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเร่ืองนัน้ๆมาสอนได้ ควร

ระบุชื่ออาจารย์พิเศษในหน้า 44 เพื่อแสดงให้เห็น

ว่ารายวิชาต่างๆมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง

นัน้ๆมาร่วมมสอนจรงิ 

 

 

 

 

 

ปรับรายวิชา และคำอธิบายในรายวิชาวิศวกรรม

ชวีการแพทย์และสุขภาพดจิิทัล ให้มีความชัดเจน

มากขึ้น 

 

 

 

 

 

เป็นรายวชิาท่ีมีท้ังบรรยายและปฏบัิตกิาร  

 

 

 

เพิ่มรายช่ืออาจารย์พเิศษตามคำแนะนำ 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

รายวชิาในหลักสูตร 

  -หลักสูตร ป เอก และ ปโท มีรายวิชา ชื่อและ

คำอธิบายรายวิชาที่เหมือนกัน ทำให้ไม่เห็นความ

แตกต่างระหว่างหลักสูตร 

 

 

 

 -ลักษณะของหลักสูตร ต้องการให้นักศึกษาเรียน

วิชาบังคับที่เหมือนกัน (9 หน่วยกิต) โดยพยายาม

ใส่เนื้อหาของทั้ง 4 สาขาแล้วไปแยกในส่วนของ

วิชาเลือก ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ หลักสูตร

แบบ 2.1 มีหน่วยกิตวิชาเลือก 3 หน่วย (เลือกได้

เพียง 1 วิชา) เมื่อจบแล้ว มีคุณสมบัติพอที่จะเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จบได้หรือไม่ 

 

-จำนวนวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาเลือก สาขา 1 ควรจะ

เพิ่มวิชาที่เกี ่ยวกับ นโยบายด้านสุขภาพ/ยา และ

ควรเรียนทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ การ

จัดการกับนโยบาย หรือการขับเคลื ่อนนโยบาย

ต่างๆ ของประเทศ ประเด็นวัคซีน NLEM UCBP 

การจัดการด้านการเงินการคลังในระบบสุขภาพ 

เ ป ็ น ต ้ น  ส ่ ว น ว ิ ช า เ ว ช ป ฏ ิ บ ั ต ิ  เ ช น  ADR, 

Pharmaceutical care clerkship ควรไปรวมกับเภสัช

วิทยา หรือ กลุ ่มวิชาคลินิก ซึ ่งต้องเน้น aging 

population ให้มากขึ้น และ cancer  สาขาวิศวกรรม

ชีวแพทย์และสุขภาพดิจิทัล ควรมีวิชา database 

management และวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ไม่

ควรจะมเีฉพาะวิชา บทนำ.... เท่านั้น เนื่องจากเป็น

หลักสูตร ป เอก ไม่ใช่ ป ตรี ถ้าจะมีสาขานี้ควรจะ

มรีายวชิาให้มากขึ้น 

 

 

 

 

กำหนดให้แต่ละรายวิชาสำหรับระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกใช ้รห ัสว ิชาเด ียว โดยเป็น

รายวชิาสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญา

เอก สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

 

 

(ข้อเสนอแนะสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก) 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาเกี่ยวนโยบายด้านสุขภาพ/ยา ทั้งของไทย

และต่างประเทศ การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ 

ของประเทศ ได้ถูกจัดอยู่ในรายวชิาเลอืกสาขา  

1 ตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว โดยจัดอยู่ในวิชา 

การประเมินผลลัพธ์และนโยบายทางสุขภาพ 

(Health outcome and policy evaluation) สำหรับ

เนื ้อหาที ่ เก ี ่ยวข้องก ับ aging population และ 

cancer ถูกจัดอยู่ในรายวิชา การใช้ยาอย่างสม

เหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ (Rational drug use in 

Special Patient Populations) และเนื ้อหาทีเกี่ยว 

ข ้องก ับ database management ถ ูกจ ัดอยู ่ ใน

รายวิชา การจัดการสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์

เพื่องานเภสัชกรรมเชงินวัตกรรม  

(Pharmaceutical information management for 

innovative pharmacy practice) 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

ข้อ 3.1.2 เช็คขอ้มูลในตาราง รวมแล้วไม่ได้หน่วยกิ

ตครบ 36 หน่วย (แบบ ก2 สกอ) นอกจากนี้ แผน 

ก แบบ ก2 24 หน่วยกิต เป็นหน่วยกิตวิชาเอก

บังคับเท่าใด? 

 

ข้อ 3.1.3 รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย ไม่น่าจะจัดเป็น

หมวดวชิาเฉพาะด้าน ควรจะเป็นหมวดวชิาพื้นฐาน 

นอกจากนี ้หมวดเฉพาะด้านมี 2 กระบวนวิชา 

น่าจะไม่ได้ครอบคลุมทั้ง 4 สาขาวิชาที่จัดไว้ และ

หมวดวชิาพื้นฐานอาจมมีากกว่า 3 หน่วยกิต 

 

รศ. ดร. สุภาวดี  อร่ามวิทย์ 

-ข้อ 3.1.3 รายวชิาในหลักสูตรตามแผน ก แบบ  

ก 2 

หมวดวิชาเอกเลือก ความสัมพันธ์/คาบเกี่ยวของ

กลุ ่มวิชาเอก 4 กลุ ่มเป็นอย่างไร นิสิตสามารถ

เลอืกเรียน 2 วชิาเอกได้หรือไม ่

 

 

 

ขาดว ิชาเลือกทาง AI หรือ Deep learning  (ไม่

ค ร อ บ ค ล ุ ม ใ น  343753) แ ล ะ  Image signal 

processing (ไม่ครอบคลุมใน 343752) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนหน่วยกิตที ่เปิดสอนในหลักสูตรเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ สกอ.  

 

 

 

ปรับรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเป็นวิชาในหมวดวิชา

พื้นฐาน และยังคงรายวิชาแนวคิดเชิงนวัตกรรม 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ และสุขภาพดิจิทัล เป็น

หมวดวชิาเฉพาะด้านเอกบังคับ  

 

 

 

ปรับตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว 

 

การเลอืกวชิาเอกเลือก ไม่ได้กำหนดให้ต้องลงใน

กลุ่มวิชาเอกเดียวกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยพิจารณาขึ้นกับความรู ้ที่

จำเป็นต้องใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ของ

ผู้เรียน 

 

ปรับตามคำแนะนำ โดยสาขาวิชาสาขาวศิวกรรม

ชีวแพทย์และสุขภาพดิจิทัล ได้ปรับเพิ่มรายวิชา

ดังต่อไปนี้ 

1. สุขภาพดิจิทัล Digital health 

2. ปัญญาประด ิษฐ ์ทางการแพทย ์  Artificial 

intelligent in medicine 

3. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์ 

Healthcare electronic commerce 

4. การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์  

Medical Signal Processing 

5. การประมวลผลภาพทางการแพทย์ Medical 

Image Processing 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

 ข้อ 3.1.4 แผนการศกึษา 

วิทยานิพนธ์ (Dissertation) ในระดับปริญญาโท 

ควรใช ้Thesis 

- ข้อ 3.1.5 คำอธิบายรายวชิา  

รายวิชา 343712 แนวคิดเชิงนวัตกรรม วิศวกรรม

ชีวการแพทย์และสุขภาพดิจิทัล วิชานี ้ควรเน้น 

Innovative and design thinking โดยยกต ัวอย ่าง 

product / Service หรือ system  

ต ่ า ง  ๆ  แต ่ ห ั ว ข ้ อ  Al, ML, NN, image} signal 

processing ดูลึกเกินไป และไม่น่าสามารถควบคุม

เนื้อหาได้หมดภายใน 1 ภาคการศึกษาได้ และใน

ว ิ ช า เ ล ื อ ก ข า ด  Al, NN แ ล ะ  image} signal 

processing ไป 

 

ปรับแก้ไขตามคำแนะนำ 

 

 

ปรับแก้ตามคำแนะนำ โดยเพิ่ม Innovative and 

design thinking ในคำอธิบายรายวิชา แนวคิดเชิง

นวัตกรรม วิศวกรรมชีวการแพทย์และสุขภาพ

ดิจิทัล และในสาขาวิชาสาขาวิศวกรรมชีวแพทย์

และสุขภาพดจิิทัล ได้ปรับเพิ่มรายวชิาดังต่อไปน้ี 

1. สุขภาพดิจิทัล Digital health 

2. ปัญญาประด ิษฐ ์ทางการแพทย ์  Artificial 

intelligent in medicine 

3. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์ 

Healthcare electronic commerse 

4. การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์  

Medical Signal Processing 

5. การประมวลผลภาพทางการแพทย์ Medical 

Image Processing 

 

 นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ 

- แนะนำการสอนเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ Design thinking 

(ม ี ความคล ้ า ยก ั บ  innovation thinking แต ่ ไม่

เหมอืนกันท้ังหมด) 

- แนะนำกระบวนการการสร้างนวัตกรรม เช่น 

Scrum technique 

- แนะนำเร ื ่องการกระบวนการ collaboration 

เนื่องจากการสร้างนวัตกรรม ต้องมีการทำงานกับ

หลายภาคส่วน 

-  แนะนำแยก  innovation อ ั น ได ้ แก ่  product 

innovation, process innovation แ ล ะ  business 

model innovation  

 

 

ปรับแก้ตามคำแนะนำ โดยเพิ่ม Innovative and 

design thinking ในคำอธิบายรายวิชา แนวคิดเชิง

นวัตกรรม วิศวกรรมชีวการแพทย์และสุขภาพ

ดิจิทัล 

4. องค์ประกอบ

เกี่ยวกับ
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

ประสบการณ์ 

ภาคสนาม  

 

5.ข้อกำหนดเกี่ยวกับ

การทำโครงงานหรือ

วจิัย 

ศ. ดร. ภญ. จารุภา วิโยชน์ 

ข้อ 5.6 กระบวนการประเมนิผล เสนอให้พิจารณา

การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอในรายว ิชา

สัมมนา และ/หรือการสอบวทิยานพินธ์ 

 

จัดให้ผู ้เรียนนำเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนา

ด้วยภาษาอังกฤษตามคำแนะนำ 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1 . ก า ร พ ั ฒ น า

ค ุณล ักษณะพิเศษ

ของนิสติ 

  

2. การพัฒนาผลการ

เรียนรู้ในแต่ละดา้น 

รศ. ดร.ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

-PLO ควรจะเพิ ่ม subPLO ของแต่ละสาขา และ

ควรมีระด ับหร ือความล ึกซ ื ้ งท ี ่แตกต่างจาก

หลักสูตรดุษฏี 

 

-วิชาต่างๆ เน้นเฉพาะ PLO 1 และ PLO4 ซึ่งเน้น

อธิบายองค์ความรู ้และแสดงความคิดเห็น น่าจะมี

การปรับเพิ่มให้การเรียนการสอนหรือกิจกรรม

อื่นๆ ท่ีทำให้ นศ สามารถเกิดผลลัพธ์ใน PLO อื่นๆ 

ได้ (ไม่จำเป็นต้องเป็น thesis) 

 

ปรับแก้ PLOs และเพิ่ม subPLOs ตามคำแนะนำ 

 

 

 

ได้มีการปรับแก้ไข PLO ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

และจัดกระบวนวชิา/การเรียนการสอนให้มีความ

สอดคล้องกับ PLOs ใหม่ ซึ่งบางรายวชิาในแต่ละ

สาขาสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ใน PLO อื่นๆได้ 

 

รศ. ดร. สุภาวดี  อร่ามวิทย์ 

ข ้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของน ิส ิต 

หลักสูตรที ่เป็นนวัตกรรมควรมีการเสริมสร้าง

คุณลักษณะพเิศษของนิสติให้เป็นนวัตกรรม 

 

มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาพื้นฐานโดยสอดแทรก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะของนิสิตให้ตรงกับความต้องการ

ของหลักสูตร  

 

3 .แผนที ่แสดงการ

กระจายความรับ ผิด

ชอบมาตรฐานผล

ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ จ า ก

หล ักส ูตร (PLO) สู่

ก ร ะ บวนก า รร าย 

ว ิ ช า ( Curriculum 

Mapping) 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
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โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 

1 . กฏระเบียบหร ือ

หลักเกณฑ์ในการให้

ระดับคะแนน 

  

2. กระบวนการทวน

ส อ บ ม า ต ร  ฐ า น

ผลสัมฤทธ์ิของนสิิต 

 

 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จ

ก า ร ศ ึ ก ษ า ต า ม

หลักสูตร 

  

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1 . การเตร ียมการ

สำหรับอาจารย์ใหม่ 

ศ. ดร. ภญ. วิจิตรา ทัศนียกุล 

สำหรับอาจารย์ผู้สอนสามารถเชิญอาจารย์พิเศษท่ี

มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆมาสอนได้ ควร

ระบุชื่ออาจารย์พิเศษในหน้า 44 เพื่อแสดงให้เห็น

ว่ารายวิชาต่างๆมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง

นัน้ๆมาร่วมมสอนจรงิ 

 

 

ปรับเพิ่มชื่ออาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญใน

เล่มหลกัสูตร 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

-ควรสร้าง networking ให้อาจารย์ต่างสถาบันเข้า

มาร่วมเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

-ควรเชื่อมโยงกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ใน

เร่ืองบุคลากร หรอื resources อื่นๆ 

 

 

 

 

-ควรสร้างทีมวิจัยในคณะฯ ที ่เข้มแข็ง เพื ่อให้

อาจารย์มปีระสบการณ์ และสามารถเป็นท่ีปรึกษา

วจิัยในอนาคต 

 

 

ปรับเพิ่มชื่ออาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญใน

เล่มหลักสูตร  

 

หลักสูตรมีความร่วมมือกับคณะต่างๆ ทั้งในและ

นอกมหาว ิทยาล ัย ได ้แก ่  คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

 

คณะเภสัชศาสตร์มีหน่วยวิจัยเป็นเลิศ (Unit of 

excellence) ในดา้นต่าง ๆ ดังนี้ 

- UNICORN 

- Unit of Excellence of Herbal in 

Medicine 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

- หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเภสัชพันธุ

ศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัช

บำบัด 

- หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านเภสัช

วทิยาและการพัฒนาวัคซีนโดยใช้

แบบจำลองสัตว์ทดลอง 

- Unit of Excellence on Research in 

Health Outcomes and Patient Safety 

in Elderly 

- ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเคร่ืองสำอางและ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

ซึ่งหน่วยวิจัยดังกล่าวประกอบด้วยอาจารย์ทั ้ง

ภายนอก ภายในคณะเภสัชศาสตร์ และภายนอก

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริม

ศักยภาพอาจารย์ 

2. การพัฒนาความรู้

แล ะ ท ั ก ษะ ใ ห ้ แ ก่

คณาจารย์ 

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จารุภา วิ

โยชน์ 

- แผนพัฒนาอาจารย์ระดับคณะ เพื่อให้อาจารย์

ของคณะมีผลงานวิชาการที ่ต ่อเนื ่อง และคง

คุณสมบัตใินการเป็น adviser นสิิตบัณฑิตศกึษาได้ 

 

 

ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่บทความทาง

วิชาการในวารสารที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี (หมวดที่ 6 

การพัฒนาคณาจารย์ หน้า 47) 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 . การกำก ับมาตร 

ฐานหลักสูตร 

  

2. บัณฑิต   

3. นสิิต   

4. คณาจารย์ 

รศ. ดร.ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

-ควรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ให้

ชัดเจน 

-ควรมีการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ 

อย่างเพียงพอและเป็นรูปธรรม 

-ควรมีการวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อ

หานักศกึษาเข้ามาเรียน 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์มแีผนดำเนินงานเพื่อรองรับ

การเปิดหลักสูตรบัณฑิตศกึษาดังคำอธิบาย

ข้างตน้ (รายละเอยีดดังเอกสารแนบ) 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

5. หลักสูตรการเรียน

การสอนการประเมิน

ผู้เรียน 

  

6. สิ ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

ศ. ดร. ภญ. จารุภา วิโยชน์ 

-แผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ เพื ่อมี 

facility/เครื ่องมือวิทยาศาสตร์ ให้พร้อมกับการ

ผล ิตว ิจ ัย/นว ัตกรรม รวมท ั ้ งสอดคล ้องกับ

ข้อกำหนดทางกฏหมาย เช่น พรบ.สัตว์เพื่องาน

วิทยาศาสตร์ พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เป็น

ต้น 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์มีแผนดำเนินงานเพื่อรองรับ

การเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 

7. ต ัวบ ่งช ี ้ผลการ

ดำเนนิงาน (KPI) 

ศ. ดร. ภญ. จารุภา วิโยชน์ 

-Key Performance Indicators นอก จ า ก  12 ข ้ อ 

ตามที่ สป.อว. กำหนด ควรมี KPI ที่เป็นสิ่งบ่งบอก

ความสำเร็จของหลักสูตร เช่น จำนวนผลงาน

นวัตกรรม จำนวนผลงานท่ีจดทรัพย์สนิทางปัญญา 

จำนวนผลงานท่ีถ่ายทอด 

 

ได้ปรับเพิ่ม KPI ของหลักสูตรตามคำแนะนำ โดย

เพิ่มจำนวนผลงานนวัตกรรมของนิสิตครอบคลุม

ถึงการยื ่นจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร หรือ

จำนวนผลงานท่ีถ่ายทอด 

 

 

 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมิน

ประสิทธิผลการสอน 

 

 

 

2. การประเมิน

หลักสูตรในภาพรวม 

รศ. ดร.ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

-การประเมินหลักสูตร อาจจะต้องเพิ่มนักศึกษาท่ี

จบแลว้ หรอืผู้ใช้บัณฑิต เป็นผู้ประเมิน 

 

ปรับแก้ไขตามคำแนะนำโดยการ เพิ่มเติมนิสิต 

ท่ีกำลังศกึษาอยู่และนสิิตท่ีจบแลว้ 

3. การประเมินผล

การดำเนนิงานตาม

รายละเอยีด

หลักสูตร 

 

 

 

4. การทบทวนผล

การประเมินและ

วางแผนปรับปรุง 
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 

 

 

 

ศ. ดร. ภญ. จารุภา วิโยชน์ 

1. เป็นหลักสูตรท่ีน่าสนใจ และสอดคล้องกับบริบท

ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามควรมขี้อมูลความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต หรือความต้องการของผู้เรียนใน

อนาคต ในแง่รายวิชาหรือหัวข้อที ่ควรบรรจุใน

หลักสูตร 

 

2. รายวิชาไม่แตกต่างกับระดับปริญญาเอก ทำให้

ไม่สามารถเห็นความแตกต่างของคุณลักษณะ

บัณฑิต (ในแง่ความรู้)  ระหว่าง 2 ปริญญา (โท 

กับเอก) 

 

 

ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

หรือความต้องการของผู้เรียนในอนาคตไว้ในเล่ม

หลักสูตรตามคำแนะนำ 

 

 

 

ได ้ปร ับให ้น ิส ิตในหลักสูตรปริญญาโทและ

ปริญญาเอกสามารถลงเรียนรายวิชาเดียวกันได้ 

ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาพื้นฐานที่บัณฑิต

ด้านนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์จำเป็นต้องมี 

ท ั ้ งน ี ้ ค ุณล ักษณะท ี ่ แตกต ่ างก ันระหว ่ า ง

บ ัณฑ ิตศ ึกษาในหล ักส ูตรปร ิญญาโทและ

ปริญญาเอกคือความลึกของวิทยานิพนธ์ ใน

หลักสูตรปริญญาเอกนิสิตต้องสามารถสร้าง

นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ได้ แต่สำหรับ

หลักสูตรปริญญาโท นสิิตมคีวามรู้ความสามารถ

ในการทำวิจัย สามารถต่อยอดจากองค์ความรู้ท่ี

มอียู่เดิมได้ 

ศ. ดร. ภญ. วิจิตรา ทัศนียกุล 

-ชื่อสาขาท้าทายดี แต่ในกระบวนการจัดการเรียน

การสอนยังไม่สามารถทำให้มองเห็นความชัดเจน

ว่าผู ้เรียนจะสามารถสร้างนวัตกรรมทางเภสัช

ศาสตร์ได้ต่างจากสาขาอื ่นๆได้อย่าไรบ้าง ทำ

อย่างไรจุึงจะทำให้ได้บัณฑิตที่มีความสามารถตรง

ตามช่ือหลักสูตรได้ 

 

ได้ทำการปรับ PLOs ของหลักสตูรตาม

ข้อเสนอแนะ 

รศ. ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 

ทางคณะฯ ควรพิจารณาเลือกเพียง 1 หลักสูตร 

หากต้องการเปิดทั ้ง 2 หลักสูตร ควรมีเนื ้อหา

รายวชิา หรือ วัตถุประสงค์ หรือ องค์ประกอบอ่ืนๆ 

ที่ทำให้เห็นความแตกต่างและความเด่นของแต่ละ

หลักสูตร 

 

 

ได้ทำการปรับหลักสูตร ป โท และ ป เอก ให้มี

ความแตกต่างกันได้ดา้น PLOs และ KPIs  

นอกจากนี้ หลักสูตร ป โท สร้างมาเพื่อรองรับ

นิสิตที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการทำวิจัย

หรือการพัฒนานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ใน

เบื ้องต้น โดยใช้ในระยะเวลาประมาณ 2 ปี 

ในขณะท่ีหลักสูตร ป เอก เนน้ให้บัณฑิตมีความรู้
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ร่างหลักสูตร ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
การดำเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

ความสามารถที่ลึกซึ้งในการผลิตนวัตกรรมหรือ

องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร

หรือสิทธิบัตร ซึ่งความแตกต่างดังกล่าว ได้ถูก

บรรจุไว้ใน PLO ของแต่ละหลักสูตรเรียบร้อย

แลว้ 

รศ. ดร. สุภาวดี  อร่ามวิทย์ 

โดยภาพรวมยังไม่เห็นความโดดเด่นชัดเจนของ

หลักสูตรที ่ช ื ่อเน้นนวัตกรรม  ยังมองว่าเป็น

หลักสูตรเนน้วจิัยเชงิประยุกต์ 

 

 

ได้ทำการปรับหลักสูตร ป โท และ ป เอก ให้มี

ความแตกต่างกันในด้าน PLOs และ KPIs ทำทำ

ให ้แต ่ละหล ักส ูตรม ีความช ัด เจนข ึ ้ นตาม

คำแนะนำ 

 นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ 

ประเด็นที่สำคัญมากคืออยากให้อาจารย์ผู้สอน มี

ประสบการณ์ในการทำนวัตกรรม 

 

หลักสูตรจัดหาอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญจาก

อาจารย์ต่างคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา และต่าง

สถาบันทั ้งในประเทศและต่างประเทศตาม

ข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิจ ัยและการ

แลกเปลี่ยนบุคลากร รวมทั้งคณะเภสัชศาสตร์ 

ม.พะเยา มีแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญ

ตามสาขาที่เปิดในหลักสูตรบัณฑิตศกึษา 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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Buranrat, B., Boontha, S., Temkitthawon, P. and Chomchalao, P. (2020). Anticancer activities of 

Careya arboreaRoxb on MCF-7 human breast cancer cells. Biologia. Published 11 June 2020. 

(https://doi.org/ 10.2478 /s11756-020-00535-6). 

Boontha, S., Buranrat, B., Pitaksuteepong, T. (2020). Cytotoxic and Antimigratory Effects on 

Michigan Cancer Foundation‑7 Cells of Morinda citrifolia L. Leaf Extract and Formulation 

of Tablets from Extract. Pharmacognozy Research. 2020; 12: 24-28. 

 



 109 

Boontha, S., Thoedyotin, T., Saengtabtim, T., Im-erb, P., Chaniad, N., Buranrat, B., 

Pitaksuteepong, T. (2020). Cytotoxic, colony formation and anti-migratory effects of 

Spilanthes acmella (Asteraceae) aerial extract on MCF-7 cells and its cream formulation. 

Tropical Journal of Pharmaceutical Research. January 2020; 19 (1): 17-24. 

Buranrat, B and Boontha, S. (2019). Effect of Piper nigrum ethanolic extract on human breast 

cancer cell growth and cell migration. Pharmacognozy Magazine 2019; 15: 538-546. 

Boontha, S., Taowkaen, J., Phakwan, T., Worauaichai, T., Kamonnate, P., Buranrat, B., 

Pitaksuteepong, T. (2019). Evaluation of antioxidant and anticancer effects of Piper betle 

L (Piperaceae) leaf extract on MCF-7  cells, and preparation of transdermal patches of 

the extract. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. June 2019; 18 (6): 1265-

1272. 

Buranrat, B and Boontha, S. (2019). Antiproliferative and antimigratory activities of 

bisphosphonates in human breast cancer cell line MCF‑7. Oncology Letters 2019; 1-13.  

Boontha, S., Kaewjaiboon, N., Rattanatanyapat, P., Nanto, W., Taolam, S., Buranrat, B., 

Pitaksuteepong, T. (2018). Cytotoxicity and cell migration suppression by noni fruit 

extract on Michigan Cancer Foundation-7 human breast cancer cells and development 

of topical microemulsions. Pharmacognozy Magazine 2018; 14: 499-506.  

Buranrat, B., Noiwetch, S., Suksar, T., Ta-ut, A., Boontha, S., (2018). Cytotoxic and antimigration 

effects of different parts of Oroxylum indicum extract on human breast cancer MCF-7 

cells. Science & Technology Asia, Vol. 23, No. 4, October-December, 2018. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาจรยี์ มงคล 

Assist.Prof. Pajaree Mongkhon, PhD. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวปาจรยี์  มงคล 

รหัสประจำตัวประชาชน 16599001XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1512  

066-1453966 

Email pajaree.mo@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2563 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2554 เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

  

Mongkhon P, Ruengorn C, Awiphan R, Thavorn K, Hutton B, Wongpakaran N, Wongpakaran T, 

Nochaiwong S. (2021). Exposure to COVID-19-Related Information and its Association 

With Mental Health Problems in Thailand: Nationwide, Cross-sectional Survey Study. J 

Med Internet Res. 2021 Feb 12;23(2):e25363. doi: 10.2196/25363. (JIF 5.03: Q1) 

Mongkhon P, Fanning L, Wong KHTW, Man KKC, Wong ICK, Lau WCY. (2020). Non-vitamin K oral 

anticoagulants and risk of fractures: a systematic review and meta-analysis. Europace. 2020 

Oct 21;euaa242. doi: 10.1093/europace/euaa242. (JIF= 4.045) 
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Alwafi H, Alsharif AA, Wei L, Langan D, Naser AY, Mongkhon P, Bell JS, Ilomaki J, Metwazi MSA, 

Man KK, Fang G, Wong ICK. (2020). Incidence and Prevalence of Hypoglycaemia in 

Type 1  and Type 2  Diabetes Individuals: A Systematic Review and Meta-analysis. 

Diabetes Res Clin Pract. 2020 Oct 20;108522. doi: 10.1016/j.diabres.2020.108522. (JIF= 

4.234) 

Fanning L, Wong ICK, Li X, Chan EW, Mongkhon P, Man KKC, Wei L, Leung WK, Darzins P, Bell 

JS, Ilomaki J, Lau WCY. (2020). Gastrointestinal bleeding risk with rivaroxaban vs aspirin 

in atrial fibrillation: A multinational study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2020 Sep 16. 

doi: 10.1002/pds.5130. (JIF=2.918) 

Alwafi H, Wong ICK, Banerjee A, Mongkhon P, Whittlesea C, Naser AY, Lau WCY, Wei L. (2020). 

Epidemiology and treatment of atrial fibrillation in patients with type 2 diabetes in the 

UK, 2001-2016. Sci Rep. 2020 Jul 27;10(1):12468. doi: 10.1038/s41598-020-

69492-z. (JIF=3.998) 

Mongkhon P, Alwafi H, Fanning L, Lau WCY, Wei L, Kongkaew C, Wong ICK. (2020). Patterns and 

Factors Influencing Oral Anticoagulant Prescription in People with Atrial Fibrillation and 

Dementia: Results from UK Primary Care. Br J Clin Pharmacol. 2020 Jul 8. doi: 

10.1111/bcp.14464. Online ahead of print. (JIF=3.74) 

Nochaiwong S, Ruengorn C, Awiphan R, Ruanta Y, Boonchieng W, Nanta S, Kowatcharakul W, 

Pumpaisalchai W, Kanjanarat P, Mongkhon P, Thavorn K, Hutton B, Wongpakaran N, 

Wongpakaran T. (2020). Health Outcomes and Mental Health Care Evaluation Survey 

Research Group (HOME-Survey). Mental health circumstances among health care 

workers and general public under the pandemic situation of COVID-19 (HOME-COVID-

19). Medicine (Baltimore). 2020 Jun 26;99(26):e20751. doi: 10.1097/MD.0000 00000 

0020751. (JIF=1.870) 

Hassan Alwafi, Li Wei, Abdallah Y Naser, Pajaree Mongkhon, Gary Tse, Kenneth K C Man, J 

Simon Bell, Jenni Ilomaki, Gang Fang, Ian C K Wong. (2020). Trends in oral anticoagulant 

prescribing in individuals with type 2 diabetes mellitus: a population-based study in the 

UK. BMJ Open 2020;10:e034573. doi:10.1136/bmjopen-2019-034573. (JIF= 2.376) 

Nochaiwong S, Ruengorn C, Mongkhon P, Thavorn K, Awiphan R, Noppakun K, Vongsanim S, 

Chongruksut W, Hutton B, Sood MM, Knoll GA. (2020). Thai Renal Outcomes Research 

(THOR) Investigators. Effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin 

receptor blockers on all-cause mortality, cardiovascular death, and cardiovascular 
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3329171900401X. (JIF=5.641) 
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Awiphan R, Sirilun S, Mongkhon P, Chongruksut W, Thavorn K. (2019). Thai Renal 

Outcomes Research (THOR) Investigators. Comparative Effectiveness of Local 

Application of Chlorhexidine Gluconate, Mupirocin Ointment, and Normal Saline for the 
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ประวัติ 

บรรเทิง ยานะ 

Buntueng Yana, Ph.D. 

ชื่อ-สกุล นายบรรเทิง ยานะ 

รหัสประจำตัวประชาชน 55506900XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

พะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3457  

082-0216694 

Email mr.buntueng@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 Doctor of Philosophy (Information Science and Technology) 

Osaka University, Japan 

พ.ศ. 2551 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย  

 

B. Yana and T. Onoye. (2019). “Real-time air-writing recognition in motion stream,” in Proc. SPIE 

11049, Int. Workshop on Advanced Image Technology 2019, vol. 11049, no. 110490G, 
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ภาคผนวก ช 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ลำดับ  ชื่อ – สกุล 

  

เลขบัตรประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วชิาการ 

คุณวุฒิ 

  

สาขาวิชา 

  

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปีที่สำเร็จ 

 การศึกษา 

ภาระงานสอนชั่วโมง/ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1 นายสุรศักดิ์  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 ผู้ช่วย

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 ผู้ช่วย

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 

รายนามคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าอาจารย์ประจำหลักสูตร
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รายนามคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา 

1 นายณัฐกรณ์ ใบแสง ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. Doctor of Natural Sciences 

2 นางสาวอดิณัฐ อำนวยพรเลิศ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. เภสัชศาสตร์ 

3 นางสาวคณาทิพย์ สิงห์สาย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. เภสัชวทิยา 

4 นางสาวนทพร ชัยพิชิต ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ 

5 นายยุทธนา วงศาลาภ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วุฒิบัตรแสดงความรูค้วามชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

เภสัชบำบัด 

6 นายณัฐ นาเอก - Ph.D. Clinical Epidemiology 

7 นางสาวนภเกตน์ สิงห์คำ - 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 ชำหา - วท.ด. เคมี 

15 นางสาวจณิัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์ - วท.ม. เภสัชวทิยา 

16 นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา 

17 นายองอาจ มณีใหม ่ - ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม 

18 นางสาวอภญิญา บุญเป็ง - ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม 

19 นางสาวณัฐธยาน์  ชาวเมือง - ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม 
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ภาคผนวก ฌ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 

 

ลำดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

PLO 1 อธิบายองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์และองค์ความรูเ้กี่ยวกับ

การวางแผนสร้างนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

✓ ✓ 

PLO 2 วางแผนสร้างนวัตกรรมและดำเนนิการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 

เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านเภสัชศาสตร์ ปัญหาสุขภาพหรอืเพื่อ

ยกระดับศักยภาพชุมชนโดยบูรณาการองค์ความรูท้างด้าน

เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีนำสมัย ร่วมกับแนวคิดเชิง

ออกแบบ 

 ✓ 

PLO 3 วิเคราะห์ข้อมูลด้านเภสัชศาสตร์หรอืข้อมูลสุขภาพโดยใช้สถิติ

ที่เหมาะสม เพื่อการวิจัย พัฒนางาน หรอืแก้ปัญหาด้าน

สุขภาพในระดับชุมชน 

✓ ✓ 

PLO 4 สามารถนำเสนอความรู้ด้านนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ได้

อย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 ✓ 

PLO 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักวิจัย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓ ✓ 
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