หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต
สาขาวิ ชาเภสัชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
บัณฑิ ตวิ ทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
3. วิ ชาเอก (ถ้ามี)

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เภสัชศาสตร์)
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences)
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)

ไม่ม ี

4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1 แบบ 1.1 สาหรับผูม้ วี ุฒปิ ริญญาโท ไม่น้อยกว่า
2 แบบ 1.2 สาหรับผูม้ วี ุฒปิ ริญญาตรี ไม่น้อยกว่า

48
72

หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552

5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
นิสติ ไทย และนิสติ ต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
 เป็ นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็ นผูใ้ ห้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผูศ้ กึ ษาได้รบั ปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2544 เปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
 คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 4/2554 วันที1่ 8 เมษายน
2554
 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 7/2554 วันที่ 19
กันยายน 2554
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 6/2554 วันที่ 4 ตุลาคม 2554
 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั หิ ลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 165 (8/2554) เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี การศึกษา 2557
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กบั สาขาวิ ชา)
 นักวิทยาศาสตร์
 นักวิจยั
 อาจารย์
 ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ (ทีป่ รึกษา)

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การเรียนการสอนเพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ให้สามารถใช้ความรูด้ า้ นเภสัชศาสตร์
ระดับสูงโดยเน้ นการค้นคว้า วิจยั ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็ นระบบ โดยเน้ นความรู้คู่
คุณธรรม
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตให้มคี ุณลักษณะดังต่อไปนี้:
1. มีความรูค้ วามสามารถ ในการทาการศึกษาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่ดา้ นเภสัชศาสตร์
2. เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจ สร้างปั ญญาในเนื้อหาวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ระดับลึก สามารถ
เชื่อมโยงความรูต้ ่าง ๆ เข้าด้วยกันในการศึกษาและวิจยั
3. สามารถประยุกต์ความรูด้ า้ นเภสัชศาสตร์ ตลอดจนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็ นระบบ
4. สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมอยูเ่ สมอ
5. มีคุณธรรม และจริยธรรมของนักวิจยั

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ ทวิ ภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูรอ้ น
 ไม่มภี าคฤดูรอ้ น
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่ม ี
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2.

การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
 วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 1 ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ถึง มกราคม
ภาคการศึกษาที่ 1 ตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................

2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า กลุ่ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาทีท่ บวงมหาวิทยาลัยหรือสานักงาน
คณะกรรมการการอุมศึกษารับรอง และได้ค่าลาดับขัน้ สะสมเฉลีย่ 3.50 ขึน้ ไป
2. ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
หลักสูตรแบบ 1.2
1. ส าเร็จการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ เทียบเท่า กลุ่ มสาขาวิช าวิทยาศาสตร์ วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาทีท่ บวงมหาวิทยาลัย หรือ สานักงาน
คณะกรรมการการอุมศึกษารับรอง และได้ค่าลาดับขัน้ สะสมเฉลีย่ 3.50 ขึน้ ไป
2. นิสติ หลักสููตรมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีไ่ ด้ค่าลาดับขัน้ สะสมเฉลีย่
ในชัน้ ปี ท่ี 1 ตัง้ แต่ 3.75 ขึน้ ไป
3. ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้าที่ 4

3. หลักสูตรและอาจารย์ผส้ ู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต
หลักสูตรแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 1.2 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
2. รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
จานวนหน่ วยกิ ตรวม (ตลอดหลักสูตร)

ตามเกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2548
แบบ 1.1
แบบ 1.2
48
72
48
72

3.1.3 รายวิ ชา
รายวิ ชาในหมวดต่างๆ
วิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต
159807 สัมมนา 1
Seminar I
159808 สัมมนา 2
Seminar II

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แบบ 1.1
แบบ 1.2
48
72
(2)
(2)
48
72

จาวนวน

2

หน่ วยกิ ต
1(0-3-1)
1(0-3-1)
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วิ ทยานิ พนธ์
ก. กรณี จดั การศึกษาตามแบบ 1.1
วิ ทยานิ พนธ์
159801 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation I, Type 1.1
159802 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation II, Type 1.1
159803 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation III, Type 1.1
159804 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1
159805 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation V, Type 1.1
159806 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation VI, Type 1.1
ข. กรณี จดั การศึกษาตามแบบ 1.2
วิ ทยานิ พนธ์
159891 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
Dissertation I, Type 1.2
159892 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
Dissertation II, Type 1.2
159893 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
Dissertation III, Type 1.2
159894 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
Dissertation IV, Type 1.2
159895 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
Dissertation V, Type 1.2
159896 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
Dissertation VI, Type 1.2
159897 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2
Dissertation VII, Type 1.2
159898 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
Dissertation VIII, Type 1.2
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จานวน

จานวน

48
2

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต

11

หน่วยกิต

11

หน่วยกิต

11

หน่วยกิต

11

หน่วยกิต

2

หน่วยกิต

72
3

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต

11

หน่วยกิต

11

หน่วยกิต

11

หน่วยกิต

11

หน่วยกิต

11

หน่วยกิต

11

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชา ประกอบด้วย
เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง
เลขตัวที่ 4
แสดงถึง
เลขตัวที่ 5
แสดงถึง
เลขตัวที่ 6
แสดงถึง

สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
อนุกรมของรายวิชา

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
159801
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation I, Type 1.1
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
159802
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation II, Type 1.1
159807
สัมมนา 1 (รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
รวม

159803
159808

159804

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation III, Type 1.1
สัมมนา 2 (รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1
รวม
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2 หน่วยกิต
2 หน่ วยกิ ต
11 หน่วยกิต
1(0-3-1)
11 หน่ วยกิ ต

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

ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
159805
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
11 หน่วยกิต
Dissertation V, Type 1.1
รวม
11 หน่ วยกิ ต
ภาคการศึกษาที่ 2
159806
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
2 หน่วยกิต
Dissertation VI, Type 1.1
รวม
2 หน่ วยกิ ต
หมายเหตุ สอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Examination) เมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของชัน้ ปี ท่ี 3
3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบ 1.2
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
159891
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
Dissertation I, Type 1.2
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
159892
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2
Dissertation II, Type 1.2
159807
สัมมนา 1 (รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
รวม

159893
159808

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
Dissertation III, Type 1.2
สัมมนา 2 (รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-Credit)
รวม

หน้าที่ 8

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

11 หน่วยกิต
1(0-3-1)
11(1) หน่ วยกิ ต

159894

159895

159896

ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2
Dissertation IV, Type 1.2
รวม
ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
Dissertation V, Type 1.2
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
Dissertation VI, Type 1.2
รวม

11 หน่วยกิต
11 หน่ วยกิ ต

11 หน่วยกิต
11 หน่ วยกิ ต
11 หน่วยกิต
11 หน่ วยกิ ต

ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
159897
วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2
11 หน่วยกิต
Dissertation VII, Type 1.2
รวม
11 หน่ วยกิ ต
ภาคการศึกษาที่ 2
159898
วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2
3 หน่วยกิต
Dissertation VIII, Type 1.2
รวม
3 หน่ วยกิ ต
หมายเหตุ สอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Examination) เมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของชัน้ ปี ท่ี 4

หน้าที่ 9

