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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ  คณะ วทิยาศาสตร  ภาควิชาเภสัชวทิยา 

 
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. 26Bรหัสและชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย)      :  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

 (ภาษาอังกฤษ) :   Master of Science  Program in Pharmacology 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เภสัชวิทยา) 
                  (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Science (Pharmacology) 
 2.2 ช่ือยอ (ภาษาไทย)  :  วท.ม. (เภสัชวิทยา) 

 (ภาษาอังกฤษ)   :  M.Sc. (Pharmacology) 
3. วิชาเอก (ถามี) - 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร     36 หนวยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท  หลักสูตร 2 ป 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................... 
 5.2 ภาษาท่ีใช 
 หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาไทย 
 หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)...................................................... 
 หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
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5.3  การรับเขาศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 
 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางด ี

5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวปิริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................................................... 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง       กําหนดเปดสอน  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวทิยาเขตหาดใหญ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 13(3/2559)    

               เม่ือวนัท่ี  12  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 378(8/2559) 

                เม่ือวันท่ี  17  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ในปการศึกษา 2561 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
(1) อาจารยสอนรายวิชาเภสัชวิทยาท่ีเปนวชิาบังคับพื้นฐานในระดับพรีคลินิกสําหรับคณะท่ีผลิตบุคลากร  
     ในวิชาชีพวิทยาศาสตรสุขภาพ เชน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย  
      แพทยแผนไทย และนักกายภาพบําบัดในสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
(2) นกัวิจยัดานเภสัชวิทยาในหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
(3) นกัวิชาการสาขาเภสัชวทิยาในหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
(4) ท่ีปรึกษาบริษัทยา ทําหนาท่ีฝกอบรมตัวแทนยาใหนําเสนอขอมูลยา 
(5) ผูแทนยาในบริษัทยา 
(6) นกัวิทยาศาสตรในคณะที่เปนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 ในสถานท่ีต้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  คณะวิทยาศาสตร 
 ในสถานท่ีต้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต…………………..….คณะ…………………………. 
 นอกสถานท่ีต้ัง ไดแก  (ระบุ)..................................................................…………………………………… 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
             การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ท่ีมียุทธศาสตรในการพัฒนาดานสาธารณสุขอยางบูรณาการและเปนองครวมจากสถานการณจํานวนประชากรที่
เพิ่มข้ึนและกําลังเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหอัตราสวนของบุคลากรทางวิทยาศาสตรการแพทยตอจํานวน
ประชากรไมเพียงพอและประสบกับภาวะขาดแคลนบุคลากร มีรายงานขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขในการ
ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรดานสาธารณสุขในระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2555-2560 เพื่อแกปญหาการขาด
แคลนอัตรากําลังบุคลากรดานสาธารณสุข ซ่ึงประกอบดวยแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นัก
เทคนิคการแพทย และนักกายภาพบําบัด เปนตน โดยคาดวานาจะตองการอัตราเพิ่มถึง 76,000 ตําแหนง  โดยใน
ป พ.ศ. 2560  มีเปาหมายในการผลิตบุคลากรท้ัง 6 สาขาหลักดังกลาวใหเพียงพอกับจํานวนประชากร 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเรงผลิตบุคลากรในวิชาชีพดังกลาวเพิ่มข้ึนตามความตองการในป 
2560 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ท้ังนี้แผนการศึกษาในหลักสูตรของการผลิต
บุคลากรในวิชาชีพดังกลาวไดกําหนดใหรายวิชาเภสัชวิทยาเปนรายวิชาบังคับพื้นฐานระดับพรีคลินิก ซ่ึง
นักศึกษาจะตองสอบผานทุกคนกอนเรียนตอในระดับคลินิกหรือระดับวิชาชีพนั้น ๆ ทุกหลักสูตรทําใหมีความ
จําเปนตองใชบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในสาขาเภสัชวิทยาในทุกหลักสูตรและทุกสถาบันประกอบกับ
ความกาวหนาทางวิชาการในสาขาเภสัชวิทยาและสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีมีการพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว
พรอมกับเทคโนโลยีของเคร่ืองมือการวิจัย เพื่อคนหาองคความรูใหมท่ีจะพัฒนายาหรือวิธีในการรักษาให
ทันสมัยกับการรักษาความผิดปกติและโรคชนิดตาง ๆ และจากการพัฒนาประเทศท่ีผานมามีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท่ีเนนระบบทุนนิยมท่ีมีการเพิ่มจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมโดยขาดการควบคุมการกําจัดหรือลดของเสียท่ี
เกิดข้ึนอยางเครงครัดกอใหเกิดมลพิษสงผลตอสุขภาวะของประชากรทําใหเกิดโรคจากการประกอบอาชีพจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการเรงผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถในสาขาเภสัชวิทยาเปนอยางดีและทันสมัย
สอดคลองกับสถานการณและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม 

สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น ได
คํานึงถึงสถานการณของสังคมในปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากในอดีตเปนอยางมาก ปจจุบันนี้ประเทศไทย
กําลังประสบปญหาดานยาเสพติด การใชยาผิดแผน การใชยาอยางไมสมเหตุสมผล การแพยา การใชสมุนไพร
อยางไมถูกตองและขาดความรู สงผลตอระบบสุขภาพองครวมของประชากรและประเทศชาติไดรับความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ และสงผลตอเนื่องถึงสังคม วัฒนธรรมจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการส่ือสารอยาง
ไรพรมแดน ทําใหประชากรสามารถบริโภคขาวสารไดอยางเสรี โดยขาดความรูในการที่จะคัดกรองขอมูล
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ขาวสารมาใชในชีวิตประจําวัน จึงมีความจําเปนในการใหความรูท่ีถูกตองและทันสมัยเกี่ยวกับการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล ผลขางเคียงและความเปนพิษของยา การใชสมุนไพรอยางถูกตองและสารเสพติด 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

เพื่อใหสอดรับกับสถานการณดานตาง ๆ ดังกลาวขางตน  ในการพัฒนาหลักสูตร จึงตองมีองคความรูท่ี
ทันสมัยและครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ ในสถานการณปจจุบัน ดังนั้นในการบริหารจัดการหลักสูตรจะตองมี
การปรับหัวขอในรายวิชาตาง ๆ ใหมีความทันสมัยตอสถานการณ และความกาวหนาท่ีเปนปจจุบันอยาง
สมํ่าเสมอทุกปการศึกษาและมีการพัฒนามหาบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหความรูท่ีได
ไปใชและมีความคิดริเร่ิมในการแกปญหา สรางองคความรูใหม เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

หลักสูตรมีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาท่ีมาจาก  
  หลากหลายวัฒนธรรมอยางเทาเทียมกัน และมีการผสมผสานความรูพื้นฐาน รวมท้ังประยุกตไปสูงานวิจัย โดย 
  ผูสอนมีการนําความรูจากการปฏิบัติและประสบการณในงานวิจัยมาสูการสอน ในกระบวนการจัดการเรียนการ 
  สอน ไดมีการจัดเตรียมหนังสือ ตํารา ส่ือการสอนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังวารสารในสาขา เพื่อใหนักศึกษาเขาถึง 
  ความรูไดหลากหลายรูปแบบ รวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวก เชน คอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังไดนําความรูและ 
  ปญหาเกี่ยวกับพืชทองถ่ินในภาคใตมาถายทอดใหนักศึกษาในหลักสูตรดวย 

13.   ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
        (เชน รายวิชา ท่ีเปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควชิาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควชิาอ่ืน)   
       13.1   กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท่ี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอ่ืน  

 ไมมี 
        13.2   กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

หมวดวิชาบังคับ จํานวน 1 รายวิชา ไดแก 
336-500 บูรณาการวิทยาศาสตรชีวการแพทยพืน้ฐาน 
 Integrated Basic Biomedical Sciences  

เปดสอนเปนรายวิชาเลือกใหกับหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทยของ
ภาควิชาพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตรหรือ คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 13.3   การบริหารจัดการ  
   13.3.1 แตงต้ังผูประสานงานรายวิชา เพื่อทําหนาท่ีประสานงานกับรายวิชา จดัตารางสอน จัดอาจารย 

             ผูสอนตามหัวขอตาง ๆ ใหตรงกับความสามารถและเช่ียวชาญ และนักศึกษา 
   13.3.2  มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาเภสัชวทิยา และผูรับผิดชอบหลักสูตร  
               ดําเนนิการเกีย่วกับกระบวนการจดัการเรียนการสอน และกําหนดหวัขอสอนท่ีทันสมัย รวมกับ 
               คณาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร เพื่อใหบรรลุเปาหมายของรายวิชา และสอดคลอง 

              กับมาตรฐานผลการเรียนรู 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. 72Bปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มีการดําเนินงานโดยนอมนําพระราโชวาทของ
เจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร ท่ีสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการผลิต
มหาบัณฑิตใหมีความรูความชํานาญในสาขาวิชาเภสัชวิทยา สามารถวิเคราะห สังเคราะหความรูและนําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกวิชาชีพและประเทศชาติ มีคุณสมบัติของมหาบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการ
เรียนรูของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อสรางองคความรูและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล  ตลอดจน
มีจรรยาบรรณในการเปนนักวิชาการและนักวิจัยรวมกับสงเสริมและพัฒนาใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการพัฒนาทางดานวิชาการในสาขาเภสัชวิทยามีความกาวหนาไปอยางมากและรวดเร็ว สาขา

เภสัชวิทยาเปนศาสตรแขนงหนึ่งท่ีมีความสําคัญและเปนพื้นฐานในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  เพราะเปน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับยา สารเคมี หรือสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีใชในการปองกันหรือรักษาโรค รวมท้ังยังใช 
วินิจฉัยโรคอีกดวย  เภสัชวิทยาเปนวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร (รางกายกระทําอยางไรกับยา เชน 
กระบวนการดูดซึม การกระจายยา การแปรรูปยา และการขับยาออกจากรางกาย)  และเภสัชพลศาสตร (ยาจะกระทํา
อยางไรและทําใหเกิดผลอยางไรกับรางกายบาง เชน กลไกการออกฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา ขอบงใชอาการไมพึง
ประสงค ขอหามใช) ดังนั้นการศึกษาและวิจัยในสาขาเภสัชวิทยาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงอาจจะนําไปสูการคนพบยาใหมท่ีใชในการ
รักษาโรคในอนาคตได 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ิมเปดหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา 
คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาต้ังแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงวิทยาการทางดานนี้ไดมีการ
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว และมีการศึกษาไปถึงระดับโมเลกุลท่ีมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน เพื่อใหมีความเขาใจและ
สามารถอธิบายถึงกลไกการออกฤทธ์ิของยามากยิ่งข้ึน อยางไรก็ดีเนื่องจากหลักสูตรนี้เคยมีการปรับปรุงคร้ังลาสุดใน
ป พ.ศ. 2555 ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ป พ.ศ. 2558 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2558 เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานการศึกษาตามขอกําหนดของการประกันคุณภาพหลักสูตร จะตองมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ปจจุบันภาควิชาฯไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 
2555 ทางหลักสูตรจะตองใชหลักสูตรปรับปรุงใหม โดยรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2560 ดังนั้นภาควิชาเภสัช
วิทยาจึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันกับวิทยาการสาขาเภสัชวิทยาท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและ
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฯ ท้ังนี้เพื่อใหสามารถผลิตมหาบัณฑิตท่ีเปนท้ังนักวิชาการที่ทันสมัยและนักวิจัย
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ทางดานเภสัชวิทยาท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือสามารถศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและตางประเทศตอไปได 

1.3 วัตถุประสงค 
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาท่ีสามารถนําความรูดานเภสัชวิทยา ท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ รวมท้ังมีความคิดริเร่ิมในการจดัการบริบทใหม ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพได 
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาท่ีมีความรูดานเภสัชวิทยา สรางผลงานทางวิชาการ นําไป

ประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาความรูใหม  
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาท่ีมีความสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข และสถิติ รวมท้ัง

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษาคนควา แกไขปญหา สรุป และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
1.3.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเอง และ

ผูอ่ืน รวมท้ังสามารถทํางานวิจัยรวมกับนักวิทยาศาสตรในสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของท้ังในภาครัฐและ
เอกชน 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง  
  หลักสูตรมีแผนปรับปรุงหลักสูตร ทุก ๆ 5 ป ตามท่ี สกอ. กําหนด สวนการปรับปรุงแผนการสอนและ 
      วิธีการวัดและประเมินผล จะดําเนินการทุก ๆ ป 
 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป 
     ตามเกณฑของ สกอ. และ 
     ปรับปรุงใหทันตอความ 
     กาวหนาทางวิทยาการดาน 
     เภสัชวิทยา 

1. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

2. จัดใหมีการประเมินความพึง
พอใจของนกัศึกษาและศิษย
เกาตอหลักสูตร 

3. จัดทําแบบประเมินความพึง
พอใจของผูใชมหาบัณฑติตอ
คุณสมบัติของมหาบัณฑติ 

1. มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา/ศิษยเกา/ผูใช
มหาบัณฑติตอหลักสูตร เฉล่ียไม
ตํ่ากวา 3.51 (คะแนนเต็ม 5) 

4. ติดตามความกาวหนาของ
วิทยาการดานเภสัชวิทยาเพื่อ
นําไปปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 

 

1. หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ 5 ป ท่ี
ไดรับอนุมัติ 

2. ประมวลรายวชิาท่ีปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

3. แผนการสอนที่ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 
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แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

 5. จัดสัมมนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหลักสูตรโดย
ใหอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยประจํามีสวนรวม 
 

1. รายงานการจดัสัมมนา 

2. ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน 
    การสอน 

1. จัดใหมีการประเมินการสอน
ของอาจารยผูสอนทุกคน และ
ประเมินรายวชิาทุกรายวิชา
โดยนักศึกษา 

1. มีผลการประเมินการสอนของ
อาจารย เฉล่ียไมตํ่ากวา 3.51 
(คะแนนเต็ม 5) 

2. มีผลการประเมินรายวิชา เฉล่ียไม
ตํ่ากวา 3.51 (คะแนนเต็ม 5) 

2. มีการกําหนดในขอตกลงภาระ
งาน (Term Of Reference, 
TOR) ใหมีผลการประเมินการ
สอนของอาจารยและแนบ
หลักฐานประกอบ 

1. ตัวอยาง TOR ของคณาจารย 

3. รวบรวมและวเิคราะหผลการ
ประเมินการสอนและประเมิน
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

1. ผลการประเมินการสอนและ
ประเมินรายวชิาทุกภาคการศึกษา 

4. นําผลการวิเคราะหของผลการ
ประเมินการสอนและรายวิชา 
มาพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ประมวลรายวชิาท่ีปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

2. แผนการสอนที่ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 

5. จัดอบรม/สัมมนา หรือ
สนับสนุนใหเขารวมการ
ประชุมทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอน 
เชน การประเมินผล เทคนิค
การสอน เปนตน 

 
 

1. หลักฐานการเขารวมของบุคลากร 
หรือโครงการ และแบบประเมิน
โครงการ 
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แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

3.  ปรับปรุงการวัดและ    
     ประเมินผล 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยเกีย่วกบั
วิธีการวัดและการประเมินผล 

1. จํานวนอาจารยท่ีรวมกจิกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะในการวัดและการ
ประเมินผล 

2. กําหนดใหมีคณะกรรมการ
ประเมินและ/หรือวิเคราะห
ขอสอบในทุกรายวิชา 

1. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินและ/หรือวิเคราะหขอสอบ 

2. ตารางมอบหมายผูอานขอสอบท่ี
ไมใชผูประสานงานรายวิชา กอน
จัดทําขอสอบ 

3. กําหนดเกณฑในการวัดและ
ประเมิน โดยใชวิธีอิงเกณฑ
ทุกวิชา และแจงนักศึกษาผาน
ประมวลรายวชิา 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร หรือรายงานการ
ประชุมภาควิชาฯ 

2. ประมวลรายวชิา  
4. จัดใหมีการทวนสอบ

กระบวนการ 
1. รายงานผลการทวนสอบ 

5. นําผลการทวนสอบมา
ปรับปรุงกระบวนการวัดและ
ประเมินผล 

1.  รายงานการประชุมการปรับปรุง 
การวัดและการประเมินผล 
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73Bหมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
  ระบบทวภิาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ 
             มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน  
  ไมมีภาคฤดูรอน 

       1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 ไมมี 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน - เวลา ในการดําเนนิการเรียนการสอน 

  วัน - เวลาราชการปกติ 
2.2 คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา  

  แผน ก แบบ ก 1 
     1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ  
         โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 และ/หรือมีประสบการณในการทํางานวิจัยใน 
         สาขาเภสัชวิทยา และ/หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
     2) คุณสมบัติอ่ืน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ 
         บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2556 
          หมายเหตุ  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 336-500, 336-501 โดยไมคิดหนวยกิต  

  แผน ก แบบ ก 2 
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพและ

วิทยาศาสตรกายภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.75 หรือ 
2) เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีระบุไวในขอ 1)โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม

ไมเขาเกณฑดังกลาว แตมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป และ/หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
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2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
  2.3.1 มีความรูดานวิทยาศาสตรพื้นฐานท่ีแตกตางกัน 
  2.3.2 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษไมเพยีงพอ 
  2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะหขอมูลความรู 
 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 2.4.1 ปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหมีความรูพื้นฐานท่ีเทากัน โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชา 336-500  
                บูรณาการชีวการแพทยพื้นฐาน แบบ audit โดยไมนําหนวยกิตมาคิดรวม 

2.4.2 ใหนกัศึกษาทุกคนพัฒนาความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีทางคณะวิทยาศาสตรจัดใหและ 
          เตือนการเขาไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใชโปรแกรม Tell me more  

 2.4.3 ใหมีการนําเสนอ อภิปราย โดยใชภาษาอังกฤษในรายวิชา 336-672 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 
 2.4.4 ใชส่ือการสอนท่ีเปนภาษาอังกฤษในรายวิชาสวนใหญของหลักสูตร 
 2.4.5 มอบหมายงานใหนกัศึกษาไปคนควา วิเคราะห สรุปประเด็น และนําเสนอ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปท่ี 1 8 8 8 8 8 
ช้ันปท่ี 2 - 8 8 8 8 
รวม 8 16 16 16 16 

คาดวาจะจบการศึกษา - - 8 8 8 
       2.6 งบประมาณตามแผน  

   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 (8) 2561(8) 2562 (8) 2563 (8) 2564 (8) 
คาบํารุงการศึกษา 188,800 377,600 377,600 377,600 377,600 

คาลงทะเบียน 259,200 518,400 518,400 518,400 518,400 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 280,000 560,000 560,000 560,000 560,000 

รวมรายรับ 728,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000 
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        2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

หมวด เงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนนิการ  

     1. คาใชจายบุคลากร 965,305 1,023,224 1,084,617 1,149,694 1,218,676 
     2. คาใชจายดําเนนิงาน (ไมรวม 3) 302,728 605,456 605,456 605,456 605,456 
     3. ทุนการศึกษา - - - - - 
     4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 188,800 377,600 377,600 377,600 377,600 

รวม (ก) 1,456,833 2,006,280 2,067,673 2,132,750 2,201,732 
ข. งบลงทุน 
    คาครุภัณฑ 125,827 132,118 138,724 145,660 152,943 

รวม (ข) 125,827 132,118 138,724 145,660 152,943 
รวม (ก) + (ข) 1,582,660 2,138,398 2,206,397 2,278,410 2,354,675 

   จํานวนนักศึกษา 8 16 16 16 16 
   คาใชจายตอหัวนกัศึกษา 197,833 133,650 137,900 142,401 147,167 

 2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบช้ันเรียน  

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)  
 ใหเปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ........ 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

          แผน ก แบบ ก 1    36 หนวยกิต 
        - วิทยานพินธ     36 หนวยกิต 

          แผน ก แบบ ก 2    36 หนวยกิต 
         - หมวดวิชาบังคับ    14 หนวยกิต  
        - หมวดวชิาเลือก      4 หนวยกิต  
    - วิทยานิพนธ     18 หนวยกิต  
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  3.1.3 รายวิชา  
          หมวดวิชาบังคับ   จํานวน 14 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาดังนี ้
 336-500* บูรณาการวิทยาศาสตรชีวการแพทยพืน้ฐาน  4(4-0-8) 
   Integrated Basic Biomedical Sciences 

336-501  เภสัชวิทยา      6(6-0-12) 
  Pharmacology 
336-518  เภสัชวิทยาข้ันสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Pharmacology 
336-551  เทคนิคการทดลองและระเบียบวิธีวจิัยทางเภสัชวิทยา 2(0-4-2) 

Experimental Techniques and Research Methodology  
in Pharmacology 

336-581         หัวขอพิเศษทางเภสัชวิทยา    1(0-1-2) 
Special Topics in Pharmacology 

336-671  สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1     1(0-2-1) 
Seminar in Pharmacology 1 

336-672  สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2     1(0-2-1) 
Seminar in Pharmacology 2 

  * รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิต 

   หมวดวิชาเลือก 
   ภาควชิาเปดสอน 

   336-511  เภสัชวิทยาสมุนไพร     2(2-0-4) 
     Pharmacology of Medicinal Plants 
   336-512  เภสัชวิทยาตอมไรทอ     2(2-0-4) 
     Endocrine Pharmacology 
   336-513  เภสัชวิทยาพฤติกรรม     2(2-0-4) 
     Behavioral Pharmacology      
   336-514  เภสัชวิทยาระบบประสาท    2(2-0-4) 
      Neuropharmacology 

336-515  เภสัชวิทยาของยาตานจุลชีพ    2(2-0-4) 
    Pharmacology of Antimicrobial Agents 



15 

 

336-516 ความกาวหนาทางเภสัชวิทยา    2(2-0-4)  
Trends in Pharmacology      

336-521        พิษวิทยา      2(2-0-4) 
Toxicology 

336-531  เภสัชวิทยาคลินิก     2(2-0-4) 
  Clinical Pharmacology      
336-541  เภสัชวิทยาระดับโมเลกุล     2(2-0-4) 
  Molecular Pharmacology      
336-542  เภสัชพันธุศาสตร     2(2-0-4) 
  Pharmacogenomics 
336-552  เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลลในงานวิจยัทางเภสัชวิทยา 2(1-3-2) 
  Cell Culture Technique in Pharmacological Research  
336-553  การใชสัตวทดลองในงานวจิยัทางวิทยาศาสตรชีวการแพทย  2(1-3-2) 
  Animal Experimental in Biomedical Science Research 

  รายวิชาเลือกท่ีภาควิชาฯ/ คณะอ่ืนเปดใหเลือก (โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) 

  วิทยานิพนธ 
336-691         วิทยานิพนธ            36(0-108-0) 

   Thesis    
 336-692          วิทยานิพนธ            18(0-54-0) 
   Thesis 
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คําอธิบายความหมายของรหัสรายวิชาและจํานวนหนวยกิต 
 ความหมายของรหัสประจํารายวิชา 
 รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว มีความหมายดังตอไปนี้ 
 - สามตัวแรก  มีความหมายดงันี้ 
  336 เปนรายวชิาท่ีเปดสอนในภาควิชาเภสัชวิทยา 
 - สามตัวหลัง  มีความหมายดงันี้ 

 ตัวเลขท่ี 4  แสดงถึงช้ันปท่ีรายวิชานั้นเปดสอน 
 ตัวเลขท่ี 5  แสดงถึงรหัสประจําสาขาวิชา 
                        0 หรือ 1 หมายถึง  วิชาพื้นฐาน 

        2 หมายถึง วิชาพิษวิทยา 
           3 หมายถึง วิชาทางคลินิก 
           4 หมายถึง วิชาทางโมเลกุล 

                5 หมายถึง (สํารอง) 
                        6 หมายถึง (สํารอง) 

           7 หมายถึง วิชาสัมมนา  
           8 หมายถึง วิชาหัวขอปจจุบันทางเภสัชวิทยา 
           9 หมายถึง วิชาวิทยานพินธ/โครงการ 

  ตัวเลขท่ี 6  แสดงถึงลําดับท่ีของวิชา 
 ความหมายของจํานวนหนวยกิตรวม มีความหมายดังตอไปนี ้
 ตัวอยางเชน 6(5-4-9)  มีความหมายของตัวเลขดังนี้ 

เลขตัวท่ี 1 (6) หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 
เลขตัวท่ี 2 (5) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงบรรยายตอสัปดาห 
เลขตัวท่ี 3 (4) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการตอสัปดาห 
เลขตัวท่ี 4 (9) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
- แผน ก แบบ ก 1 

ปการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี   1 ภาคการศึกษาท่ี   2 
336-691  วิทยานิพนธ                                    9 หนวยกิต 336-691   วิทยานิพนธ                                       9 หนวยกิต 

                                                         รวม      9  หนวยกิต                                                              รวม      9  หนวยกิต 

ปการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี   1* ภาคการศึกษาท่ี   2* 

336-691  วิทยานิพนธ                                    9 หนวยกิต 336-691   วิทยานิพนธ                                       9 หนวยกิต 

                                                          รวม     9  หนวยกิต                                                               รวม      9 หนวยกิต 
*ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาตองสัมมนาอยางนอย 1 ครั้ง โดยไมคิดหนวยกิต 

 
- แผน ก แบบ ก 2 

3Bปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
336-500                                                                4 หนวยกิต 
บูรณาการวิทยาศาสตรชีวการแพทยพ้ืนฐาน* 
336-501                                                                6 หนวยกิต 
เภสัชวิทยา        
  

336-551                                                                     2 หนวยกิต 
เทคนิคการทดลองและระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชวิทยา  
336-518                                                                     3 หนวยกิต 
เภสัชวิทยาขั้นสูง  
336-581                                                                     1 หนวยกิต 
หัวขอพิเศษทางเภสัชวิทยา  
xxx-xxx วิชาเลือก                                                    4 หนวยกิต 
 

                                                             รวม  6  หนวยกิต                                                                    รวม 10 หนวยกิต 
4B* = รายวิชาบังคับเลือก แบบไมคิดหนวยกิต 

5Bปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

336-671  สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1                       1 หนวยกิต 
336-692   วิทยานิพนธ                 9 หนวยกิต 
 
ฝกสอนปฏิบัติการไมตํ่ากวา 15 ช่ัวโมง ** 
(ไมคิดหนวยกิต) 
ใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ** 

336-672  สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2                            1 หนวยกิต 
336-692  วิทยานิพนธ                      9 หนวยกิต 
 

                                                                รวม   10  หนวยกิต                                                                       รวม   10  หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
336-500      บูรณาการวิทยาศาสตรชีวการแพทยพื้นฐาน            4(4-0-8) 
  Integrated Basic Biomedical Sciences 
รายวิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 โครงสรางและการทํางานของเซลลออรแกเนลล การส่ือสารระดับเซลล วัฏจักรของเซลล 
โปรแกรมการตายของเซลลโครงสรางการทํางานและการควบคุมสารพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออก
ของยีนพัฒนาการของมนุษย หนาท่ีและการทํางานของระบบประสาทรอบนอก ระบบประสาทสวนกลาง 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ  
ระบบไต และการควบคุมสมดุลน้ําและเกลือแร ระบบภมิูคุมกัน การตดิเช้ือจุลชีพ 
  Structure and function of cells; organelles; cell communication; cell cycle; program cell 
death; structure, function and regulation of genetic materials, regulation of gene expression; human 
development; structure and function of  peripheral nervous system; central nervous system; cardiovascular 
system; hematopoietic system; respiratory system; gastrointestinal system; endocrine system; reproductive 
system; renal and water-electrolyte balance control system; immune system;microbialinfection 
 
336-501 เภสัชวิทยา             6(6-0-12) 

Pharmacology 
รายวิชาบังคับกอน:  336-500 หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  หลักการเบ้ืองตนของเภสัชวิทยา วิธีการบริหารยา รูปแบบของยาเตรียม การพัฒนายา บัญชี
ยาหลักแหงชาติ ตัวขนสงยา การขนสงยาผานเยื่อหุมเซลล กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร ผลของการ
เปล่ียนแปลงทางเภสัชจลนศาสตรตอการตอบสนองตอยา พารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตร แบบจําลองทาง
เภสัชจลนศาสตร ทฤษฎีและกลไกการออกฤทธิ์ของยา แนวคิดของตัวรับ ชนิดของตัวรับ ความสามารถใน
การจับกับตัวรับ การทํางานรวมกันระหวางยากับตัวรับ ความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางกับฤทธ์ิของยา 
ความสัมพันธระหวางขนาดของยากับการตอบสนองตอยา ทฤษฎีการออกฤทธ์ิของยาโดยไมผานตัวรับ ผล
ของการเปล่ียนแปลงทางเภสัชพลศาสตรตอการตอบสนองตอยา การทนตอยา การเสพติดยา การแพยา การ
เกิดผลอันไมพึงประสงคจากยา เภสัชวิทยาของยาท่ีมีผลตอระบบประสาทรอบนอก ระบบประสาท
สวนกลาง หัวใจและหลอดเลือด ไต ทางเดินอาหาร ตอมไรทอ ยาตานจุลชีพ ยาตานปรสิต ยารักษามะเร็ง ออ
ตาคอยดและยาตานการอักเสบ การใชยาในหญิงมีครรภมารดาระหวางใหนมบุตร การใชยาทารกและเด็ก 
การใชยาผูสูงอายุ ประยุกตความรูพื้นฐานกับทางคลินิกในบางหัวขอ   
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  Basic principle of pharmacology, route of drug administration, dosage form and preparation, 
drug development, national drug lists; drug transporters, drug transportation across membrane; 
pharmacokinetic processes, effects of pharmacokinetic alteration on drug response, pharmacokinetic 
parameters, pharmacokinetic modeling; theory  and mechanism of drug action, concept of receptors, 
receptor types, affinity, drug-receptor interaction, structure-activity relationship, dose response 
relationship, non-receptor theory,  effect of pharmacodynamic alteration on drug response, drug tolerance, 
drug dependence, drug allergy, adverse drug reactions; pharmacology of drugs acting on peripheral and 
central nervous systems, cardiovascular system, renal system, gastrointestinal system, endocrine system, 
antimicrobial agents, antiparasitic agents, antineoplastic agents,  autacoids and anti-inflammatory drugs; 
drug therapy in pregnancy, nursing mother, infants, children and elderly; application of basic 
pharmacology to clinical aspects in some topics 
 
336-511  เภสัชวิทยาสมุนไพร              2(2-0-4) 
  Pharmacology of Medicinal Plants 
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ชนิดและประเภทของสมุนไพรไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน  แหลงท่ีมาของสมุนไพร  
สารสําคัญออกฤทธ์ิ  กลไกการออกฤทธ์ิ  ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา และอาการอันไมพึงประสงค ปจจัยท่ีมีผลตอ
ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสมนุไพร กระบวนการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือการรักษา  การศกึษาเปรียบเทียบฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยาระหวางสมุนไพรกบัยาแผนปจจุบัน ความปลอดภัยของยาสมุนไพร ความกาวหนาของงานวิจยั
ทางดานยาสมนุไพร 
  Thai medicinal plants, sources, active ingredients, mechanism of action, pharmacological  
activities and adverse effects; factors affecting on pharmacological  activities of medicinal plants; 
medicinal plants development processes for therapeutic use; comparative pharmacological study between 
medicinal plant and modern drugs, safety of medicinal plants; pharmacological research trends in 
medicinal plants  
 
336-512  เภสัชวิทยาตอมไรทอ              2(2-0-4) 
  Endocrine Pharmacology 
รายวิชาบังคับกอน : 336-500 หรือเทียบเทาหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  การทํางานและการควบคุมของระบบตอมไรทอ  การสังเคราะหฮอรโมน กลไกการออก
ฤทธ์ิของฮอรโมน การวัดระดับฮอรโมน ยาท่ีมีผลตอระบบฮอรโมน ขอบงใช ขอควรระวัง อาการไมพึง
ประสงคจากยา   
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  Function and regulation of endocrine system; synthesis of hormones, mechanism of 
actions; hormonal assays; drugs affecting endocrine system, indications, precautions, adverse drug 
reactions  
 
336-513  เภสัชวิทยาพฤติกรรม              2(2-0-4) 
  Behavioral Pharmacology 
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ระบบสมองท่ีควบคุมพฤติกรรม ทฤษฎีของสารส่ือประสาทท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรม  เภสัชวิทยาของยาท่ีมีผลตอพฤติกรรมและยาที่ใชในการรักษาความผิดปกติทางพฤติกรรม  วิธี
มาตรฐานในการทดสอบยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา  
 Neuronal control of behavior; theory of neurotransmitters involved in behavioral changes; 
Pharmacology of drugs affecting behavior and drugs used to treat the abnormal behavior; standard 
methods for drugs affecting on behavior investigation, evaluation of drug efficacy and safety 
 
336-514  เภสัชวิทยาระบบประสาท             2(2-0-4) 
  Neuropharmacology 
รายวิชาบังคับกอน :  336-500 หรือเทียบเทาหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ระบบประสาทรอบนอกระบบประสาทสวนกลาง โครงสรางและการทํางาน ชนิดของสาร 
ส่ือประสาทและตัวรับ การสังเคราะห การหล่ัง การทําลาย การสงผานสัญญาณประสาท กลุมยาหรือสารเคมี 
ท่ีออกฤทธ์ิตอระบบประสาทรอบนอก และ ระบบประสาทสวนกลาง กลไกการออกฤทธ์ิ ความสัมพันธ
ระหวางสูตรโครงสรางกับฤทธ์ิของยา  ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  ประโยชนทางการรักษา  อาการไมพึงประสงค 
อันตรกริยาของยา  ขอหามใชและขอควรระวังของยา การทนตอยา การเสพติดยา 
  Peripheral nervous system, central nervous system, structure and function,  types of 
neurotransmitters and receptor,  synthesis, release, degradation, neurotransmission ; drug or chemical 
substance acting on peripheral nervous system and central nervous system, mechanism of action, structure-
activity relationship, pharmacological activity, therapeutic uses, adverse drug reactions, drug-drug 
interaction, contraindications and precautions; drug tolerance, drug dependence 
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336-515  เภสัชวิทยาของยาตานจุลชพี             2(2-0-4) 
  Pharmacology of Antimicrobial Agents 
รายวิชาบังคับกอน:  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  หลักท่ัวไปในการพิจารณาใชยาและประเภทยาตานจุลชีพ ความสัมพนัธระหวางโครงสราง
กับฤทธ์ิของยา  กลไกการออกฤทธ์ิ  กลไกการดื้อยา  เภสัชจลนศาสตร ประโยชนทางการรักษาและผลอันไม
พึงประสงคของยาตานจุลชีพในกลุมตาง ๆ ยารักษาวณัโรค ยาตานเช้ือรา ยาตานไวรัส ยารักษาโรคบิด  การ
เช่ือมโยงความรูทางเภสัชวทิยากับการใชยาทางคลินิกในบางหวัขอ   ความกาวหนาของงานวิจยัเกีย่วกับยา
ตานจุลชีพ 
  General considerations and classification of antimicrobial agents; structure-activity 
relationship, mechanism of action, mechanism of drug resistance, pharmacokinetics, therapeutic uses and 
adverse drug reactions of antimicrobial agents, anti-tuberculosis, antifungal, antiviral, anti-amoebic; 
clinical correlations in some topics; research trends in antimicrobial agents  
 
336-516  ความกาวหนาทางเภสัชวิทยา         2(2-0-4)

   Trends in Pharmacology 

 การนําเสนอและอภิปรายความรูใหมและวทิยาการทันสมัยทางเภสัชวทิยาท่ีจะนําไปสู  การ
พัฒนาสารตาง ๆใหเปนยาในอนาคต 

Presentation of and discussion on new knowledge and up-to-date technology in 
pharmacology leading to the development of substances into drugs in the future  
 
336-518  เภสัชวิทยาขัน้สูง              3(3-0-6) 
  Advanced Pharmacology 
รายวิชาบังคับกอน : 336-500, 336-501 หรือโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  แนวคิดและหลักการทางเภสัชวิทยาจากระดับพืน้ฐาน จนถึงการประยุกตใชในการรักษา 
ของยาและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพการคนพบท่ีสําคัญในงานวิจยัทางเภสัชวิทยาท่ีจะนําไปสูการประยุกตใช
ใหมในการรักษา 
  Concepts and principles of pharmacology from basics to therapeutic use of drugs and 
bioactive compounds, important research findings in pharmacology leading to new therapeutic applications 
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336-521  พิษวิทยา                2(2-0-4) 
   Toxicology 
รายวิชาบังคับกอน : 336-500, 336-501 หรือโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  หลักการทางพษิวิทยา การจาํแนกชนิด แหลงท่ีมา สมบัติทางเคมีและฟสิกสของสารพิษ  
การประเมินความเปนพษิของสาร ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดพิษ ความสัมพันธระหวางขนาดและการตอบสนอง
ของความเปนพิษ กลไกของการเกิดพษิระดับโมเลกุล เซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ การวินิจฉัยการเกิดพษิ 
อาการและอาการแสดง การรักษาความเปนพิษ   
  Principle of  toxicology, classification, sources, physico-chemical properties of  toxic 
agents, toxicity evaluation; factors affecting toxicity; dose-response relationship of toxic agents; 
mechanism of toxicity at molecular, cellular, tissue and organ levels; poisoning diagnosis, toxic signs and 
symptoms,  treatment of poisoning 
 
336-531 เภสัชวิทยาคลินิก              2(2-0-4) 
        Clinical Pharmacology 
รายวิชาบังคับกอน : 336-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                    การพัฒนายาและการประเมินยาใหม      ความสัมพันธระหวางเวลากับระดับของยาและความ 
สามารถในการรักษาโรคและผลอันไมพึงประสงคในคน ปจจัยเกีย่วกับเภสัชจลนศาสตรและพลศาสตรตอ
ประสิทธิภาพในการรักษาโรค อันตรกิริยาระหวางยา และจริยธรรมในการทดลองยาในคน  ศึกษาเปรียบเทียบ
ขอแตกตางระหวางยาท่ีใชอยูในปจจุบันกบัยาใหม  ติดตามความกาวหนาของงานวจิยัดานเภสัชวิทยาคลินิก 

 Drug development and evaluation of new drugs; time-concentration relationship and 
therapeutic efficacy, adverse effects of drugs, pharmacokinetics and pharmacodynamics factors affecting 
drug efficacy, drug interaction, ethical issue involved in research in human, comparative study between 
currently used and new drugs, trends in Clinical Pharmacology researches  
 
336-541 เภสัชวิทยาระดับโมเลกุล              2(2-0-4)      

Molecular Pharmacology  
รายวิชาบังคับมากอน : 336-500, 336-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 บทบาทของตัวขนสงยาและเอนไซมตอเภสัชจลนศาสตรระดับโมเลกลุ กลไกการออกฤทธ์ิ
ของยาในระดับโมเลกุล โครงสรางระดับโมเลกุลและการทําหนาท่ีของตัวรับชนิดตางๆ การสงสัญญาณใน
ระดับเซลล เทคนิคการศึกษาเกีย่วกับการจับของไลแกนด สัญญาณภายในเซลล และการประยกุต ใชในการ
จําแนกชนิดของตัวรับและการคนควาหายาใหม   เภสัชวทิยาระดับโมเลกุลของยาใหมเปรียบเทียบกับยาเกา 
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 Role of drug transporters and enzymes on pharmacokinetics at molecular level; 
mechanisms of drug action; molecular structure and function of various types of receptors; cellular 
signaling, techniques used in ligand binding study, intracellular signaling and its application for 
classification of receptors and new drug development; molecular pharmacology of new drugscompared 
with prototype drugs 
 
336-542  เภสัชพันธุศาสตร              2(2-0-4) 
  Pharmacogenomics 
รายวิชาบังคับกอน : 336-500, 336-501 หรือโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  พันธุศาสตรท่ีจําเปนในมนษุย ความผิดปกติทางพันธุกรรม โครงการจีโนมของมนุษย  
ผลของการเปล่ียนแปลงจีโนมของมนุษยตอการตอบสนองตอยา เภสัชวิทยาจีโนมของเอนไซมไซโตโครม  
พี 450 และเอนไซมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเมแทบอลิซึมของยา ตัวขนสงยา เปาหมายของยา ความหลากหลาย 
ทางพันธุกรรมท่ีมีความสําคัญทางคลินิก เคร่ืองมือทางชีวสารสนเทศ เทคนิคท่ีใชศึกษาเกี่ยวกบัเภสัชวิทยา 
พันธุศาสตร 

Essential human genetics, genetic disorders, the human genome project; effect of 
alteration of human genomes on drug response; Pharmacogenomics of cytochrome P450 enzymes, other 
drug-metabolizing enzymes, drug transporters, drug targets; clinical significance of genetic 
polymorphisms; bioinformatics tools; techniques used in Pharmacogenomics researches 
 
336-551        เทคนิคการทดลองและระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชวิทยา                    2(0-4-2) 
  Experimental Techniques and Research Methodology in Pharmacology 
27Bรายวิชาบังคับกอน : 336-500, 336-501 หรือโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

การใชเคร่ืองมือพื้นฐานทางเภสัชวิทยาวิธีการ  เทคนิค  แบบจําลองท่ีใชสัตวทดลองและไม
ใชสัตวทดลองทางปฏิบัติการเภสัชวิทยา  การวิเคราะหขอมูลและการประเมินผลจริยธรรมการทดลองใน
มนุษยและสัตว หลักการและวิธีการวิจยัทางเภสัชวิทยาการประยกุตใชสถิติเพื่อการวิจัยทางเภสัชวิทยา 
  Basic pharmacological instrument using, methods, techniques,animal and non-animal 
models for pharmacological experiments; data analysis and evaluation; ethical issues in humans and 
animals experiments; principle and research methodology; statisticalapplications in pharmacological 
researches 
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336-552  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลในงานวิจัยทางเภสัชวิทยา          2(1-3-2) 
Cell Culture Technique in Pharmacological Research 

28Bรายวิชาบังคับกอน : 336-500, 336-501  หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เทคนิคข้ันพื้นฐานในการเพาะเล้ียงเซลลท้ังชนิดท่ีเจริญแบบเกาะติดและท่ีเจริญแบบไม

เกาะติด การเพาะเล้ียงเซลล การตรวจสอบการเจริญเติบโตของเซลล การคงสภาพสายพันธุของเซลล การ
ถนอมเซลลโดยใชความเย็น การตรวจเซลลท่ีรอดชีวิตหลังแชแข็ง ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของเซลล  

Basic techniques for cultivation of anchorage-dependent and anchorage-independent 
cells; cell propagation, determination of cell growth, maintenance of cell lines; cryo–preservation of cells, 
determination of cell survival after cold storage; effect of certain parameters on the growth of cells  
 
336-553 การใชสัตวทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวการแพทย         2(1-3-2) 

The Use of Laboratory Animal in Biomedical Science Research 
จรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง การเลือกโมเดลการทดลองท่ีใชสัตวทดลอง มาตรฐานการ

ดูแลสัตวทดลอง เทคนิคพืน้ฐานสําหรับการทดลองท่ีใชสัตวทดลอง การบริหารยาในสัตวทดลอง การเก็บ
ตัวอยาง พยาธิสรีรวิทยาและอาการทางคลินิกท่ีเกดิจากการชักนําดวยสารเคมี  การผาพิสูจนซาก  การ 
การุณยฆาต    

Ethics on  the use of laboratory animal; selection of animal model; standard animal care; 
basic techniques for the experiment using laboratory animal; drug administration to laboratory animal; 
specimen collection; chemical-induced pathophysiology and clinical features; autopsy; euthanasia   
 
336-581  หัวขอพิเศษทางเภสัชวิทยา             1(0-1-2) 
  Special Topics in Pharmacology 
รายวิชาบังคับกอน : 336-500, 336-502, 336-503 หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 

หัวขอท่ีนาสนใจทางเภสัชวทิยาของยาและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  ศึกษาอยางลึกซ้ึงและ 
ครอบคลุมต้ังแตการคนพบจนถึงการประยุกตใชในการรักษา  มีการทบทวนวรรณกรรม  นําเสนอ และ
อภิปรายประเด็นสําคัญโดยบูรณาการความรูจากสาขาวชิาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ    
 
   Interesting topics in Pharmacology of drugs and bioactive compounds, study in depth  
and cover from the discovery to therapeutic applications; reviewing literatures, presentation and discussion 
in important issues, integration of knowledge from related fields  
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336-671        สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1                                                                                   1(0-2-1) 
  Seminar in Pharmacology 1 
รายวิชาบังคับกอน : 336-501, 336-502  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน  

การนําเสนอบทความวจิัยท่ีทันสมัยและนาสนใจดานเภสัชวิทยาเนนการอานอยางวิเคราะห
วิจารณ การเตรียมเพื่อนําเสนอ การนําเสนอ การอภิปรายผลการตอบขอซักถาม การมีสวนรวมของผูฟงท่ีเปน
นักศึกษา 

Presentation of current and interesting pharmacological research articles, emphasizing on 
critical reading, preparation, presentation, discussion, answering question, contribution from student 
audients  
 
336-672         สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2                                                                                  1(0-2-1) 
  Seminar in Pharmacology 2 
รายวิชาบังคับกอน : 336-501, 336-671 หรือโดยความเหน็ชอบของผูสอน 

การนําเสนอบทความวจิัยท่ีทันสมัยและนาสนใจดานเภสัชวิทยา เนนการเลือกบทความและ
การมีพัฒนาการของความเขาใจ การเตรียมเพ่ือนําเสนอ  การนําเสนอ  การวิเคราะหและวจิารณ  การตอบขอ
ซักถาม  การมีสวนรวมของผูฟงท่ีเปนนักศึกษาใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 

Presentation of current and interesting pharmacological research articles, emphasizing on 
article selection, progression of an understanding, preparation, presentation, criticism, discussion and 
answering question, contribution from   audients; communication in English  
 
336-691  วิทยานิพนธ            36(0-108-0) 
  Thesis         
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของผูสอนและมีอาจารยรับเปนท่ีปรึกษา 
  การทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงรางหัวขอวิจัยทางเภสัชวิทยา การออกแบบ การ
ดําเนินการทดลองอยางเปนวิทยาศาสตรและมีคุณธรรม จริยธรรม  การวิเคราะหผลการทดลอง การเขียน
วิทยานิพนธและตนฉบับงานวิจัย การนําเสนอและการเผยแพรส่ิงพิมพในเชิงวิชาการ  

   Literature review, pharmacological research proposal development, research design; 
performing scientifically, morally and ethically experiment; data analysis; thesis and research manuscript 
writing; academic presentation and publication   
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336-692           วิทยานิพนธ                           18(0-54-0) 
  Thesis         
รายวิชาบังคับกอน : เรียนวิชาตาง ๆ มาแลวไมนอยกวา 16 หนวยกิตและมีอาจารยรับเปนท่ีปรึกษา 

  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  พัฒนาโครงรางของหัวขอวจิัยท่ีนาสนใจทางเภสัชวิทยา  
การออกแบบ การดําเนินการทดลองอยางเปนวิทยาศาสตรและมีคุณธรรม จริยธรรม  การวิเคราะหผลการ
ทดลอง การเขียนวิทยานิพนธ การนําเสนอหรือการเผยแพรส่ิงพิมพในเชิงวิชาการ  

Literature review, pharmacological research proposal development, research  
design; performing scientifically, morally and ethically experiment; data analysis; thesis writing; academic 
presentation or publication  
 

            นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนรายวิชาของภาควิชาหรือคณะอ่ืน ๆ ท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือในสถาบันอ่ืน โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
รวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 
 




