หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาเภสัชเคมีและผลิ ตภัณฑ์ธรรมชาติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
บัณฑิ ตวิ ทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Natural
Products
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
: วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
: M. S. (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
3. วิ ชาเอก
ไม่ม ี
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทัง้ นิสติ ไทยและต่างประเทศ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550 เปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 8/2553 วันที่ 26 ตุลาคม 53
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 4/2554 วันที่ 5 กรกฎาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 163 (6/2554) วันที่ 7 สิงหาคม 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็ นนักวิจยั ในหน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั ของสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยวิจยั ในอุตสาหกรรมทางเคมีและยา เป็ น อาจารย์ และ
ทางานในบริษทั ทีผ่ ลิตและ/หรือจาหน่ ายอุปกรณ์และเคมีภณ
ั ฑ์ ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครือ่ งสาอาง

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา (Philosophy)
หลักสูตรเสริมสร้างงานวิจยั สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสุ่ระดับสากล โดยนา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมปิ ั ญญาพืน้ บ้านไทย ตลอดจนองค์ความรูท้ างเภสัชเคมีและเภสัชเวท
รวมทัง้ สาขาวิชาทางเภสัชศาสตร์อ่ ืนๆ มาพัฒ นาให้เกิดประโยชน์ ในการวิจยั พัฒ นายาและผลิต ภัณ ฑ์
สุขภาพ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถค้นคว้า วิจยั ทางเคมียาและ/หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่าง
มีคุณภาพ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม
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1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มุง่ ผลิต
มหาบัณฑิต ให้มคี ุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิทยาการด้านเภสัชเคมีและ/หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติระดับสูง
สามารถเชื่อมโยงความรูต้ ่าง ๆ เข้าด้วยกัน
2) สามารถทาการศึกษาวิจยั ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การศึกษาวิจยั ด้านเภสัชเคมี
การวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ และเทคโนโลยีชวี ภาพ
3) สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมอยูเ่ สมอ
4) เป็ นนักวิจยั ทีม่ คี ุณธรรม และจริยธรรม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ม ี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่ม ี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
วิชาภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เรียน วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.หรืออื่นๆ
ตามทีห่ วั ข้อการวิจยั /โครงร่างกาหนด
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 และ ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก ข)
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3.หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต
3.1.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้ อยกว่า 36 หน่ วยกิ ต
3.1.1.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้ อยกว่า 36 หน่ วยกิ ต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาซึง่ สอดคล้องกับ
ทีก่ าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นดังนี้
ลาดับ
ที่
1

เกณฑ์ ศธ.
รายการ

งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
- วิชาพืน้ ฐาน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
2
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
3
รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
หน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

แผน ก
แบบ ก1
-

แผน ก
แบบ ก2
12

36

12

36

36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แผน ก
แผน ก
แบบ ก1
แบบ ก2
24
3
9
12
36
12
5
5
36
36
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3.1.3 รายวิ ชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
วิ ทยานิ พนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า
162790
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
162791
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
162792
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
162793
วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
รายวิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต จานวน
160704
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology in Health Science
162794
สัมมนา 1
Seminar I
162795
สัมมนา 2
Seminar II

36 หน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5 หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)
1(0-3-1)
1(0-3-1)

3.1.3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
วิ ชาพื้นฐาน
จานวน
3 หน่ วยกิ ต
161703
ชีวสถิตปิ ระยุกต์สาหรับเภสัชศาสตร์
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
วิ ชาบังคับ
จานวน
9 หน่ วยกิ ต
162701
เทคนิคการใช้เครือ่ งมือสาหรับการวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ 1 3(2-3-5)
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research I
162703
การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
3(2-3-5)
Structure Elucidation of Organic Compounds
162704
หัวข้อพิเศษทางเภสัชเคมีหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(1-4-4)
Special Topic in Pharmaceutical Chemistry or Natural Products
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วิ ชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่ วยกิ ต
นิ สิตสามารถเลือกเรียนรายวิ ชาระดับบัณฑิ ตศึกษาในหลักสูตรอื่น ของสาขาวิ ชา
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
162402
เทคนิคการใช้เครือ่ งมือสาหรับการวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ 2 3(2-3-5)
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research II
162705
การวิจยั และพัฒนายา
3(3-0-6)
Drug Research and Development
162706
การคิดค้นยาและการออกแบบยา
3(3-0-6)
Drug Discovery and Design
162707
หลักการทางเคมียา
3(3-0-6)
Principle of Medicinal Chemistry
162708
กลไกการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีของสารประกอบอินทรีย์
3(3-0-6)
Reaction Mechanism of Organic Compounds
162709
การออกฤทธิ ์ของยาทางเภสัชเคมี
3(3-0-6)
Drug Action in Pharmaceutical Chemistry
162710
อินทรียเภสัชเคมีชนั ้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Organic Pharmaceutical Chemistry
162711
เภสัชวิเคราะห์ในตัวอย่างชีวภาพ
3(3-0-6)
Pharmaceutical Analysis in Biological Samples
162712
สารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ
3(3-0-6)
Bioactive Compounds from Natural Origins
162713
การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
3(2-3-5)
Quality Control for Herbal Medicines
162714
สมุนไพรไทย
3(3-0-6)
Thai Medicinal Plants
162715
การแพทย์พหุลกั ษณ์
3(3-0-6)
Medical Pluralistic
162716
เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่
3(2-3-5)
Plant Tissue Culture Technology
162717
ชีวโมเลกุลของพืช
3(2-3-5)
Plant Molecular Biology
162718
เทคโนโลยีชวี ภาพทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Pharmaceutical Biotechnology
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162798
162799

160704
162794
162795

วิ ทยานิ พนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
รายวิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต จานวน
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology in Health Science
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II

12 หน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5 หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)
1(0-3-1)
1(0-3-1)

ความหมายของเลขรหัสวิ ชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1) ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1
คือ ตัวเลขประจาสาขาวิชา
160
หมายถึง
วิชาพืน้ ฐานระดับบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
162
หมายถึง
รายวิชาสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2) เลขสามตัวหลัง ให้ความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย :
แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิ บ

:
0,9

เลขหลักร้อย :
7

แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนา การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ วิทยานิพนธ์
แสดงระดับ
หมายถึง
รายวิชาระดับปริญญาโท
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
162790
160704

162791
162794

162792
162795

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Health Science
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
สัมมนา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I
รวม
ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
สัมมนา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar II
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

162793 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
รวม

หน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
หน่ วยกิ ต
6 หน่ วยกิต
1(0-3-1)
6 หน่วยกิต

หน่ วยกิ ต
12 หน่วยกิต
1(0-3-1)
12 หน่วยกิต
หน่ วยกิ ต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

160704
160703
162701

162703

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Health Science
ชีวสถิตปิ ระยุกต์สาหรับเภสัชศาสตร์
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
เทคนิคการใช้เครือ่ งมือสาหรับการวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ 1
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science
Research I
การหาโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์
Structure Elucidation of Organic Compounds
รวม

หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)

3(2-3-5)
9 หน่ วยกิ ต

ภาคการศึกษาปลาย
162704

162794
16xxxx

หัวข้อพิเศษทางเภสัชเคมีหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Special Topic in Pharmaceutical Chemistry and Natural
Products
สัมมนา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I
วิชาเลือก
Elective Course
รวม

หน่ วยกิ ต
3(1-4-4)

1(0-3-1)
12 หน่วยกิต
15 หน่ วยกิ ต
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ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
162795
162798

สัมมนา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar II
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
รวม

หน่ วยกิ ต
1(0-3-1)
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิ ต

ภาคการศึกษาปลาย
162799

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
รวม

หน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิ ต

