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หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. มีความรู ้ สามารถต่อยอดองค์ความรู ้ ไปสู่ การสร้างผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการที่ เป็ นนวัตกรรมที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. มี ทักษะในการคิ ด วิเคราะห์ เชิ งสร้ างสรรค์ มี ทักษะการสื่ อ สาร มี ค วามคิ ด วิเคราะห์ เชิ งระบบที่ สามารถ
เชื่อมโยงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
3. มีคุณลักษณะ ความรู ้และทักษะตามความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
หลักสู ตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)
1. เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่ อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปี การศึกษา
2. สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ าในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หรื อวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรื อเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการ
วิจัย ที่ เกี่ ยวข้อ งหรื อ สัม พัน ธ์กับ สาขาวิช าที่ จะศึ ก ษาต่ อ ไม่ น้อ ยกว่า 2 ปี และมี พ้ื น ฐานความรู ้
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่ จะทาวิทยานิ พนธ์ได้ โดยให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขของคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559

4. ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนื อไปจากข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็ นการเฉพาะ
ราย ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์และดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจา
สาขาวิชา
หลักสู ตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)
1. เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่ อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปี การศึกษา
2. สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
4. ผูส้ มัครที่ มีคุณ สมบัตินอกเหนื อไปจากข้างต้นนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึ กษาได้เป็ นการ
เฉพาะราย ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์และดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรบัณ ฑิ ตศึ กษา
ประจาสาขาวิชา
โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)
จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
ก. ปริญญานิพนธ์
461797 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
36 หน่วยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้ วย
1) นักศึ กษาจะต้องเข้าร่ วมกิ จกรรมสัม มนาทุ กภาคการศึ กษาและต้องนาเสนอหัวข้อ ที่
เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิ พนธ์
โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ เป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ทั้งนี้ แนวปฏิ บตั ิให้
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกาหนด
2) ผลงานวิท ยานิ พนธ์ หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พ นธ์ได้รับการเผยแพร่ หรื ออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมี
นักศึกษาเป็ นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่ อง และนาเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ ง
ของผลงานวิทยานิ พนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็ นที่ ยอมรับในสาขาวิชา
อย่างน้อย 1 เรื่ อง
3) ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ
ของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา
ค. กระบวนวิชาทีไ่ ม่นับหน่ วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ อาจกาหนดให้นักศึ กษาลงทะเบี ยนเรี ยนกระบวน
วิช าพื้ นฐานที่ เห็ น ว่ามี ความส าคัญ ในการท าวิท ยานิ พนธ์ หรื อท ากิ จกรรมทาง
วิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นบั หน่วยกิต
2.2 การติดตามประเมินผล นักศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตามแบบฟอร์ มที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนดผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม แล้วแจ้งผลการประเมินให้คณะฯ และบัณฑิต
วิทยาลัยทราบทุกภาคการศึกษาปกติ
โครงสร้ างหลักสู ตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ า
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่ น้อยกว่ า
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
461701 วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
461702 การใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
461703 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
461791 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
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1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่ า
14 หน่ วยกิต
1.1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
เลือกในแขนงวิชา
6 หน่ วยกิต
โดยเลือกจากแขนงวิชาใดวิชาหนึ่ง
ก. แขนงวิชาผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติ
461712 เภสัชเวทขั้นสูง 1
3 หน่วยกิต
461713 เภสัชเวทขั้นสูง 2
3 หน่วยกิต
ข. แขนงวิชาการค้ นพบยาใหม่ และการควบคุมคุณภาพยา
461714 เภสัชวิเคราะห์
3 หน่วยกิต
461719 การค้นพบ ออกแบบและพัฒนายา
3 หน่วยกิต
ค. แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมและ
ชีววิเคราะห์
461714 เภสัชวิเคราะห์
3 หน่วยกิต
461719 การค้นพบ ออกแบบและพัฒนายา
3 หน่วยกิต
ง. แขนงวิชาการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และระบบนาส่ ง
461720 เทคโนโลยีการนาส่งยา
3 หน่วยกิต

461721 ระบบนาส่งยาขั้นสูง
3 หน่วยกิต
1.1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่ า 8 หน่ วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรื อกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เภสัชกรรม
เห็นชอบ
461715 สูตรโครงสร้างและรี แอ๊กติวติ ้ ขี องยา
3 หน่วยกิต
461733 พฤกษเภสัชภัณฑ์
3 หน่วยกิต
461735 การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่ พืชทางเภสัชเวท
2 หน่วยกิต
461737 สมุนไพรที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พ้นื บ้านล้านนา
3 หน่วยกิต
461760 การประยุกต์สารลดแรงตึงผิวทาง
เภสัชกรรม
3 หน่วยกิต
461762 การประยุกต์พอลิเมอร์ในระบบนาส่งยา 2 หน่วยกิต
461771 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพร
3 หน่วยกิต
461772 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพในทาง
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
3 หน่วยกิต
461773 ชีววิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
3 หน่วยกิต
461774 การปริ วรรตเชิงพาณิ ชย์ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
3 หน่วยกิต
461779 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม
2 หน่วยกิต
461796 ปั ญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
3 หน่วยกิต
ข. ปริญญานิพนธ์
461799 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
12 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาทีไ่ ม่นับหน่ วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์อาจกาหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนกระบวน
วิชาพื้นฐานที่เห็นว่ามีความสาคัญในการทาวิทยานิ พนธ์ หรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม
โดยไม่นบั หน่วยกิต

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้ วย
1) นักศึ กษาจะต้องเข้าร่ วมกิ จกรรมสัมมนาทุ กภาคการศึ กษาและต้องนาเสนอหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิ พนธ์
โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง ทั้งนี้ แนวปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกาหนด
2) ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ หรื ออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้
เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติที่อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนกั ศึกษาเป็ นชื่อแรก
อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อเผยแพร่ เป็ นบทความฉบับเต็ม (full Paper) ในเอกสารเผยแพร่
การประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
แผนการศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม
แบบ 1 (แผนก แบบ ก 1)
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การของ
มหาวิทยาลัย
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
เสนอหัวข้อโครงร่ างวิทยานิพนธ์
นาเสนอครั้งที่ 1และเข้าร่ วมกิจกรรม
สัมมนา
รวม

ปี ที่ 1
หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
461797 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท

หน่ วยกิต
12

-

เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา

-

0

รวม

12

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
461797 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
12
461797 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
น าเสนอครั้ งที่ 2 และเข้าร่ วมกิ จ กรรม
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
สัมมนา
สอบวิทยานิพนธ์
รวม
12
รวม

รวมหน่ วยกิต ตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
12
-

12

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
461701 วิทยาการทางเภสัชศาสตร์

461702
461703
461…..

การใช้เครื่ องมือทาง
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วิ ช าบั ง คับ เลื อ กในแขนง
วิชา
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
3
461791 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม (นาเสนอครั้งที่
1)
3
461…. วิชาบังคับเลือกในแขนงวิชา
3

461….

วิชาเลือก

หน่ วยกิต
1

3
8

3

12

รวม

12

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
461799
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
6
461799 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
น าเสนอครั้ งที่ 2 และเข้าร่ วมกิ จ กรรม
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
สัมมนา
เสนอหัวข้อและโครงร่ างวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
รวม
6
รวม

รวมหน่ วยกิต ตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
6

6

