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บัณฑิ ตวิ ทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Pharmacology
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
Master of Science (Pharmacology)
M. S. (Pharmacology)

3. วิ ชาเอก
ไม่ม ี
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทัง้ นิสติ ไทยและต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
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5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชวี โมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550 เปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 4/2554 วันที่ 18 เมษายน 2554
คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 6/2554 วันที่ 30 สิงหาคม 2554
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 6/2554 วันที่ 4 ตุลาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 167(1/2555) วันที่ 29 มกราคม 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2556
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

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา (Philosophy)
ส่งเสริมศักยภาพของประเทศในการวิจยั และพัฒนาด้านยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยศาสตร์
ทางเภสัชวิทยา มุ่งให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมทักษะในการวิจยั และพัฒนายา ทาให้การพัฒนายา
ของประเทศมีเสถียรภาพยังยื
่ นและสามารถพึง่ ตนเองได้
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั นี้
1) มีความรูใ้ นสาขาวิชาเภสัชวิทยาในระดับสูง
2) สามารถทาการวิจยั ด้านเภสัชวิทยาได้
3) สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมอยูเ่ สมอ
4) เป็ นผูม้ คี ุณธรรมและจริยธรรมของการวิจยั และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
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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.หรืออื่นๆตามที่
หัวข้อการวิจยั /โครงร่างกาหนด
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
จบปริญ ญาตรีท างวิท ยาศาสตร์สุ ข ภาพทุ ก สาขา หรือ วิท ยาศาสตร์ สาขาชีว วิท ยา ชีว เคมี
สรีรวิทยา จุลชีววิทยา หรือสาขาใกล้เคียง และคุ ณ สมบัติอ่นื ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (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 วยกติ
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

รายการ

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

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2548
แผน ก
แผน ก
แบบ ก1
แบบ ก2
12

36

12

36

36

3.1.3 รายวิ ชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
วิ ทยานิ พนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า
164790
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
164791
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
164792
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
164793
วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
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หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555
แผน ก
แผน ก
แบบ ก1
แบบ ก2
24
3
12
9
36
12
5
5
36
36

36 หน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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3.1.3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
หมวดวิ ชาพื้นฐาน
จานวน
3 หน่ วยกิ ต
161703
ชีวสถิตปิ ระยุกต์สาหรับเภสัชศาสตร์
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
วิ ชาบังคับ
จานวน
12 หน่ วยกิ ต
164701
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced cell and molecular biology
164702
หลักการทางเภสัชวิทยา 1
3(2-2-5)
Principle of pharmacology I
164703
หลักการทางเภสัชวิทยา 2
3(2-2-5)
Principle of pharmacology II
164704
เทคนิคในห้องปฏิบตั กิ ารทางเภสัชวิทยา
3(2-3-5)
Laboratory techniques in pharmacology
วิ ชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิ ต
นิ สิตสามารถเลือกเรียนรายวิ ชาระดับบัณฑิ ตศึกษาในหลักสูตรอื่น ของใน
สาขาวิ ชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
164705
เภสัชวิทยาของตัวรับยา
3(3-0-6)
Drug receptor pharmacology
164706
ชีววิทยาและเภสัชวิทยาของหลอดเลือด
3(3-0-6)
Vascular biology and pharmacology
164707
เมแทบอลิซมึ ของยา
3(3-0-6)
Drug metabolism
164708
การจาลองแบบทางเภสัชจลนศาสตร์
3(2-3-5)
Pharmacokinetics modeling
164709
เภสัชวิทยาภูมคิ ุม้ กันขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced immunopharmacology
164710
เภสัชวิทยาระบบประสาทขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced neuropharmacology
164711
เภสัชพันธุศาสตร์
3(3-0-6)
Pharmacogenomics
164712
พิษวิทยา
3(3-0-6)
Toxicology
หน้าที่ 5
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164713

หลักการทางพันธุศาสตร์
3(3-0-6)
Principle of Genetics
164714
การถ่ายโอนสัญญาน
3(3-0-6)
Signal Transduction
164715
แนวคิดใหม่ทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชวี โมเลกุล 3(1-4-4)
Current concept in pharmacology and biomolecular sciences
164716
หัวข้อพิเศษด้านเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชวี โมเลกุล 3(0-6-3)
Special topic in pharmacology and biomolecular sciences
3.1.3.3 วิ ทยานิ พนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่ วยกิ ต
164798
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis I, Type A2
164799
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis II, Type A2
รายวิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต จานวน
5 หน่ วยกิ ต
160704
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health Science
164796
สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
164797
สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
ความหมายของเลขรหัสวิ ชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1) ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1
คือ ตัวเลขประจาสาขาวิชา
160
หมายถึง
วิชาพืน้ ฐานระดับบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
164
หมายถึง
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
2) เลขสามตัวหลัง ให้ความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย :
แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิ บ :
แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
0,9 หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และ วิทยานิพนธ์
เลขหลักร้อย :
แสดงระดับ
7
หมายถึง
รายวิชาระดับปริญญาโท
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
164790
160704

164791
164796

164792
164797

164793

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
สัมมนา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
รวม
ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
สัมมนา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
รวม
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หน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
6 หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต
1(0-3-1)
6 หน่ วยกิ ต

หน่ วยกิ ต
12 หน่วยกิต
1(0-3-1)
12 หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
12 หน่วยกิต
12 หน่ วยกิ ต
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3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
160704
160703
164701
164702

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
ชีวสถิตปิ ระยุกต์สาหรับเภสัชศาสตร์
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขัน้ สูง
Advanced cell and molecular biology
หลักการทางเภสัชวิทยา 1
Principle of pharmacology I
รวม

หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9 หน่ วยกิ ต

ภาคการศึกษาปลาย
164703
164704
164796
16xxxx
16xxxx
16xxxx

หลักการทางเภสัชวิทยา 2
Principle of pharmacology II
เทคนิคในห้องปฏิบตั กิ ารทางเภสัชวิทยา
Laboratory techniques in pharmacology
สัมมนา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
วิชาเลือก 1
Elective Course I
วิชาเลือก 2
Elective Course II
วิชาเลือก 3
Elective Course III
รวม

หน้าที่ 8

หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หน่ วยกิ ต

9
ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

164797
164798

หน่ วยกิ ต
1(0-3-1)

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

6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่ วยกิ ต

ภาคการศึกษาปลาย
164799

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

หน้าที่ 9

หน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิ ต

