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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่:
1. มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการทางเภสัชศาสตร์อย่างลึกซึ้ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาระบบยาของประเทศ รวมทั้งสามารถวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
2. สามารถสื่อสาร รวมทั้งมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลในหลากหลายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และสานึกในความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองโลก
4. มีการพัฒนาฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ระยะเวลาการศึกษา
 หลักสูตร แบบ 1.1 (ฐานปริญญาโท)
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

 หลักสูตร แบบ 1.2 (ฐานปริญญาตรี)
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1. โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1 (ฐานปริญญาโท)
จานวนหน่วยกิต
ก. ปริญญานิพนธ์
455899 ดุษฎีนิพนธ์

รวมตลอดหลักสูตร

48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1) นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษาและต้องนาเสนอหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อ ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาและความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์โดยแสดง
ถึงความสามารถในการนาเสนอ เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม อย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ ง เป็ น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ภาคการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ แ นวปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ น ไปตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 2 เรื่อง
โดย 1 เรื่ องอยู่ ในฐานข้อ มู ล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง
กรณีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปริญญาคู่ (double degree program): ผลงานดุษฎี
นิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web
of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ให้คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น ชื่ อ สถาบั น แรก และอี ก 1 เรื่ อ งเป็ น ของ Graduate School of
Pharmaceutical Sciences มหาวิทยาลัยชิบะ และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1
เรื่อง
3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดย
ผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
4) นักศึกษาผู้ที่จะต้องดาเนินการวิจัยในสัตว์ทดลอง หรือในมนุษย์ หรือ ดาเนินการวิจัยและทดลอง
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
ทางคลิ นิ ก การขอรั บ รองจริ ย ธรรมในการท าวิจั ยในสั ต ว์ท ดลอง หรือ ในมนุ ษ ย์ หรือ การขอ
คารับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ
5) นักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการปริญญาคู่ (double degree program) จะต้องดาเนินการสอบ
โครงร่ า งดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นที่ จ ะเดิ น ทางไปวิ จั ย ณ Graduate School of
Pharmaceutical Sciences มหาวิ ท ยาลั ย ชิ บ ะ และจะต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการที่
Graduate School of Pharmaceutical Sciences มหาวิ ท ยาลั ย ชิ บ ะ กรณี นั ก ศึ ก ษาจาก
ประเทศญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการปริญญาคู่ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกาหนด

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ อาจกาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา
พื้นฐานที่เห็นว่ามีความสาคัญในการทาดุษฎีนิพนธ์ หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถด้านวิชาการและ
งานวิจัย เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
2) นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคาร้องขอสอบ
ใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบ
ครั้งแรก
3) นักศึกษาที่สอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจา
สาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโทสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้
2. โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.2 (ฐานปริญญาตรี)
จานวนหน่วยกิต
ก. ปริญญานิพนธ์
455898 ดุษฎีนิพนธ์

รวมตลอดหลักสูตร

72 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1) นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษาและต้องนาเสนอ
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาและความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์
โดยแสดงถึงความสามารถในการนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา ทั้งนี้แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 2
เรื่อง ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงาน
ดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง

กรณีนั กศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปริญ ญาคู่ (double degree program): ผลงาน
ดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE,
PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 3 เรื่อง โดย
2 เรื่อง ให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นชื่อสถาบันแรก และอีก 1 เรื่อง
เป็ น ของ Graduate School of Pharmaceutical Sciences มหาวิท ยาลั ยชิ บะ และ
เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง
3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
4) นักศึกษาผู้ที่จะต้องดาเนินการวิจัยในสัตว์ทดลอง หรือในมนุษย์ หรือ ดาเนินการวิจัยและ
ทดลองด้ว ยเทคโนโลยี ชีว ภาพสมัย ใหม่ หรือพั น ธุวิศวกรรม ต้องผ่ านการอบรมเกี่ยวกั บ
ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิก การขอรับรองจริยธรรมในการทาวิจัยในสัตว์ทดลอง หรือในมนุษย์
หรือการขอคารับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ
5) นักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการปริญญาคู่ (double degree program) จะต้องดาเนินการ
สอบโครงร่างดุษฎีนิ พนธ์ให้ แล้ วเสร็จ ก่อนที่ จะเดินทางไปวิจัย ณ Graduate School of
Pharmaceutical Sciences มหาวิทยาลัยชิบะ และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
Graduate School of Pharmaceutical Sciences มหาวิทยาลัยชิบะ กรณีนักศึกษาจาก
ประเทศญี่ ปุ่ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการปริ ญ ญาคู่ จะต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ อาจกาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชาพื้นฐานที่เห็นว่ามีความสาคัญในการทาดุษฎีนิพนธ์ หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วย
กิต
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถด้านวิชาการ
และงานวิจัย เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
2) นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคาร้องขอ
สอบใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจาก
การสอบครั้งแรก

3) นักศึกษาที่สอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้

แผนกาหนดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
1. แบบ 1.1 (ฐานปริญญาโท)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
สอบวัดคุณสมบัติ
นาเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 1
รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
455899 ดุษฎีนิพนธ์
เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
-

รวม

หน่วยกิต
12

12

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
455899 ดุษฎีนิพนธ์
นาเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 2
รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
12
455899 ดุษฎีนิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
12
รวม

หน่วยกิต
12
12

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
455899 ดุษฎีนิพนธ์
นาเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 3
รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
12
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
สอบดุษฎีนิพนธ์
12
รวม

หน่วยกิต
-

-

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
กรณีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิบะภายใต้โครงการปริญญาคู่ เมื่อมาศึกษาวิจัย ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และลงทะเบียนตามแผนการศึกษาปกติ จะพิจารณาให้หน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เช่นเดียวกับนักศึกษาไทยภายใต้โครงการนี้ จะได้รับการพิจารณาหน่วยกิตดุษฎี
นิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เมื่อไปศึกษา ณ Graduate School of Pharmaceutical
Sciences มหาวิทยาลัยชิบะ

2. แบบ 1.2 (ฐานปริญญาโท)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
สอบวัดคุณสมบัติ
นาเสนอและเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 1
รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
455898 ดุษฎีนิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
-

รวม

หน่วยกิต
12

12

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
455898 ดุษฎีนิพนธ์
นาเสนอและเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 2
รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
12
455898 ดุษฎีนิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
12
รวม

หน่วยกิต
12
12

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
455898 ดุษฎีนิพนธ์
นาเสนอและเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 3
รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
12
455898 ดุษฎีนิพนธ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
12
รวม

หน่วยกิต
12
12

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
455898 ดุษฎีนิพนธ์
นาเสนอและเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 4
รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
12
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
สอบดุษฎีนิพนธ์
12
รวม

หน่วยกิต
-

-

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
กรณีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิบะภายใต้โครงการปริญญาคู่ เมื่อมาศึกษาวิจัย ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และลงทะเบียนตามแผนการศึกษาปกติ จะพิจารณาให้หน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เช่นเดียวกับนักศึกษาไทยภายใต้โครงการนี้ จะได้รับการพิจารณาหน่วยกิตดุษฎี
นิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เมื่อไปศึกษา ณ Graduate School of Pharmaceutical
Sciences มหาวิทยาลัยชิบะ

1. คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
455898
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite

455899
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
Prerequisite

ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต
Dissertation
ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ
อนุมัติหัวข้อโครงร่าง
Approved proposal or registration and defend proposal

ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ
อนุมัติหัวข้อโครงร่าง
Approved proposal or registration and defend proposal

