หลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (วิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Research and Development in Pharmaceuticals)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Research and Development in Pharmaceuticals)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
3.1 ปรัชญา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถ
ขั้นสู งในการเป็ นนักวิชาการทางด้านวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
3.2 วัตถุประสงค์
หลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ จัย และพัฒ นาเภสั ช ภัณ ฑ์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความคิดริ เริ่ ม มีความรู ้ ความสามารถเทียบเท่า
มาตรฐานระดับชาติและสากล และจะต้องเป็ นผูท้ ี่รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม ดังต่อไปนี้
1. สามารถศึกษา ค้นคว้า และวิจยั ด้านวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์เพื่อสร้างสรรองค์ความรู ้ใหม่ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อสุ ขภาพได้
2. สามารถทําการวิจยั และปฏิบตั ิงานด้านวิจยั วิเคราะห์ และพัฒนาเภสัชภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐาน การ
พัฒนา การผลิต ลดการนําเข้ายา และส่ งเสริ มการส่ งออก เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐวิสาหกิจ
หรื อภาคเอกชน
3. สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
บนรากฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. สามารถคิดค้น สร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็น เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการ
คิดและการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
5. สามารถถ่ายทอดสื่ อสารความรู ้ดา้ นวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ต่อสาธารณชน และสามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
6. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

4. โครงสร้ างของหลักสู ตร
4.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ แบบ 1
เป็ นหลัก สู ต รที่ เน้น การผลิ ต นั ก วิ จัย โดยมี ก ารทําวิ จัย และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความรู ้ ใ หม่ หรื อ
พัฒนาการด้านวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ผูเ้ รี ยนต้องทําดุษฎี นิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่ วยกิ ตสําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่
สําเร็ จปริ ญญาบัณฑิต และ 48 หน่วยกิต สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต และกําหนดให้มีการเรี ยน
รายวิชาโดยไม่ นับหน่ วยกิ ต ตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2548
หมวดที่ 3 ข้อ 12.3
แบบ 1.1 สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า จะต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48
หน่วยกิต และเรี ยนวิชาสัมมนาโดยไม่นบั หน่วยกิตและอาจให้เรี ยนวิชาอื่นที่อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ และโดย
ความเห็นชอบของกรรมการบริ หารหลักสู ตรแนะนําให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
แบบ 1.2 สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็ จปริ ญญาบัณฑิตหรื อเที ยบเท่า จะต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72
หน่ วยกิต เรี ยนวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต รายวิชาในหมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา และรายวิชาใน
หมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อยอีก 2 รายวิชาโดยไม่นบั หน่วยกิต และอาจให้เรี ยนวิชา
อื่นที่อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎี นิพนธ์ และโดยความเห็นชอบของกรรมการบริ หารหลักสู ตรแนะนําให้เรี ยนโดยไม่นบั
หน่วยกิต
4.2 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ แบบ 2
เป็ นหลักสู ตรที่ เน้นการผลิตนักวิชาการชั้นสู งให้มีความรู ้ในเนื้ อหา องค์ความรู ้ และสามารถทํางาน วิจยั
และพัฒนาในด้านวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยมีการทําดุษฎี นิพนธ์ที่มีคุณภาพสู งทางวิชาการ และมีการศึกษา
รายวิชา โดยผูเ้ รี ยนต้องทําดุษฎีนิพนธ์และเรี ยนรายวิชา
แบบ 2.1 สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า จะต้องทําดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับจํานวน 9 หน่วยกิต และวิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต ส่ วนวิชาบังคับอื่นๆนั้น หากอาจารย์ที่ปรึ กษาและกรรมการบริ การหลักสู ตรเห็นว่าพื้นฐาน
ยังไม่เพียงพอก็สามารถกําหนดให้เรี ยนเพิ่มเติมในวิชากลุ่มต่างๆ ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต
แบบ 2.2 สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่ สําเร็ จปริ ญญาบัณฑิ ตหรื อเที ยบเท่า จะต้องทําดุษฎี นิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับจํานวน 16 หน่วยกิต และวิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต หากอาจารย์ที่ปรึ กษาและกรรมการบริ การหลักสู ตรเห็นว่าพื้นฐานยังไม่เพียงพอก็สามารถ
กําหนดให้เรี ยนเพิ่มเติมในวิชากลุ่มต่างๆ ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรแบบ 1.1
สัมมนา 1
สัมมนา 2
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต ตลอดหลักสู ตร

(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

หลักสู ตรแบบ 1.2
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต ตลอดหลักสู ตร
หลักสู ตรแบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
-กลุ่มที่ 1
-กลุ่มที่ 2
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต ตลอดหลักสู ตร
หลักสู ตรแบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
-กลุ่มที่ 1
-กลุ่มที่ 2
-กลุ่มที่ 3
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต ตลอดหลักสู ตร

(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
72 หน่วยกิต
72 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต
16 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่ วยกิต

5. รายวิชาในหลักสู ตร
หมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 1
หน่ วยกิต
621 991 สัมมนา 1
1(1-0-3)
Seminar I
621 992 สัมมนา 2
1(1-0-3)
Seminar II
621 993 สัมมนา 3
1(1-0-3)
Seminar III
หมายเหตุ รายวิชาสัมมนา 1 และ 2 สําหรับหลักสู ตรแบบ 1.1 และรายวิชาสัมมนา 1, 2 และ 3 สําหรับ
หลักสู ตรแบบ 1.2 เป็ นรายวิชาบังคับที่ประเมินผลเป็ น S/U ไม่นับหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรแบบ 2.1 และแบบ
2.2 นับหน่วยกิตรวมได้ 2 และ 3 หน่วยกิต โดยประเมินผลเป็ นค่าคะแนน ตามลําดับ

หมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 2
นักศึกษาหลักสู ตรแบบ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรี ยนอย่างน้อย 1 รายวิชา โดยไม่นับหน่ วยกิต และนักศึกษา
หลักสู ตรแบบ 2.1 และแบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรี ยนและนับหน่วยกิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต จาก 5 รายวิชา
ต่อไปนี้
617 811 การสื่ อสารเชิงวิทยาศาสตร์ในงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์
2(2-0-4)
Scientific Communication in Pharmaceutical Researches
753 702 การเขียนผลงานทางวิชาการ
2(0-6-4)
Academic Writing
621 811 การประยุกต์ใช้สถิติในการวิจยั ทางเภสัชศาสตร์
2(1-2-4)
Application of Statistics in Pharmaceutical Research
621 812 การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือทางเภสัชศาสตร์
3(2-3-4)
Instrumental Analysis in Pharmaceutical Sciences
621 813 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์
1(1-0-2)
Development of Pharmaceutical Products
หมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 3 หรื อหมวดวิชาเลือก
นักศึกษาหลักสู ตรแบบ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 2 รายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับดุษฎี
นิพนธ์ โดยไม่นบั หน่วยกิต
นักศึ ก ษาหลัก สู ต รแบบ 2.2 ต้อ งลงทะเบี ยนเรี ยนไม่ น้อ ยกว่า 6 หน่ วยกิ ต ในชุ ด วิช าที่ มี เนื้ อ หา
เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ โดยประเมินผลเป็ นค่าคะแนน หากลงทะเบียนเรี ยนเกินกว่าหน่ วยกิตที่ กาํ หนด และ/หรื อ
ข้ามชุดวิชาให้ถือเป็ นวิชาเลือก
หมวดวิชาบังคับกลุ่มที่ 3 ถูกจัดแบ่งเป็ น 3 ชุดวิชาตามลักษณะงานวิจยั ของดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
ชุดที่ 1 ดุษฎีนิพนธ์ ทเี่ น้ นการวิจัยเทคโนโลยีด้านการค้ นหายาใหม่
621 830 เวชเคมีข้ นั สู ง
3(3-0-6)
Advanced Medicinal Chemistry
621 831 การสังเคราะห์สารอินทรี ยท์ ี่ใช้เป็ นยา
3(3-0-6)
Synthesis of Organic Medicinal Agents
621 832 สเปกโทรสโกปี ทางเวชเคมี
3(3-0-6)
Spectroscopy in Medicinal Chemistry
621 833 เทคนิคทางเวชเคมี
3(3-0-6)
Techniques in Medicinal Chemistry
621 834 การค้นพบยาจากแหล่งธรรมชาติ
3(2-3-6)
Drug Discovery from Natural Sources
621 835 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพ
3(3-0-6)
Natural Products for Health

621 839 การวิเคราะห์สารเมทริ กซ์ชีวภาพและสารปริ มาณน้อยมาก
2(1-3-4)
Biological Matrices and Trace Analysis
621 840 ข้อพิจารณาเพื่อการวิจยั ทางเภสัชศาสตร์
3(2-3-6)
Consideration for Pharmaceutical Research
ชุดที่ 2 ดุษฎีนิพนธ์ ทเี่ น้ นการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้ านเภสั ชศาสตร์
617 849 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชสมุนไพร
2(1-3-4)
Medicinal Plant Tissue Culture
621 835 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพ
3(3-0-6)
Natural Products for Health
621 836 เมแทบอลิซึมของยาและสารแปลกปลอม
3(3-0-6)
Drug and Xenobiotic Metabolism
621 838 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์
2(1-3-4)
Application of Biotechnology in Pharmaceutical Sciences
621 841 เรื่ องคัดสรรของพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเชิงเภสัชศาสตร์
1(1-0-2)
Selected Topics in Pharmaceutical Molecular Genetics
621 849 ความก้าวหน้าทางเภสัชนาโนเทคโนโลยี
2(2-0-4)
Advancement in Pharmaceutical Nanotechnology
ชุดที่ 3 ดุษฎีนิพนธ์ ทเี่ น้ นการวิจัยพัฒนาการนําส่ งยาและประเมินคุณภาพเภสั ชภัณฑ์
621 832 สเปกโทรสโกปี ทางเวชเคมี
3(3-0-6)
Spectroscopy in Medicinal Chemistry
621 835 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพ
3(3-0-6)
Natural Products for Health
621 839 การวิเคราะห์สารเมทริ กซ์ชีวภาพและสารปริ มาณน้อยมาก
2(1-3-4)
Biological Matrices and Trace Analysis
621 842 การพัฒนาระบบการนําส่ งยา
2(2-0-4)
Development of Drug Delivery Systems
621 843 เภสัชจลนศาสตร์เพื่อการพัฒนาตํารับยา
2(2-0-4)
Pharmacokinetics for Product Development
621 845 การพัฒนาและคัดเลือกสารช่วยทางเภสัชกรรม
2(1-3-4)
Development and Selection of Pharmaceutical Excipients
621 846 ความคงตัวของยาที่มีผลต่อการพัฒนาการตั้งตํารับยา
2(2-0-4)
Drug Stability Influencing Formulation Development
621 847 การตรวจสอบความถูกต้องวิธีวเิ คราะห์
2(1-3-4)
Analytical Method Validation

621 848 เทคโนโลยีเภสัชกรรมการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขั้นสู ง
Advanced Pharmaceutical Technology in Industrial Level
621 849 ความก้าวหน้าทางเภสัชนาโนเทคโนโลยี
Current advances in pharmaceutical nanotechnology
ดุษฎีนิพนธ์
621 996 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
621 997 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
621 998 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
621 999 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
6. แผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสู ตรแบบ 1 สามารถจัดได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ปี ที่ 1
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
แบบ 1.1
ภาคการศึกษาที่ 1
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วิชาบังคับกลุ่มที่ 2
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72 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
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หน่ วยกิต
แบบ 1.2
1(1-0-3)*

XXX XXX

วิชาบังคับกลุ่มที่ 3

-

621 996

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม
ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนา 2
Seminar II

-
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(1 รายวิชา)
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(1 รายวิชา)
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621 997
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วิชาบังคับกลุ่มที่ 3

-

621 996

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม

-
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(1 รายวิชา)
9
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หมายเหตุ * ไม่นบั หน่วยกิต
ปี ที่ 3

รหัสวิชา
621 996
621 997

621 996

ชื่ อวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนา 3
Seminar III
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม
ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม

ชื่ อวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม
ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
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ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม
ชื่ อวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม
ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม
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621 813
621 xxx
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48
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แผนการศึกษาหลักสู ตรแบบ 2 สามารถจัดได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ปี ที่ 1
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

617 811

3

ภาคการศึกษาที่ 1
การสื่ อสารเชิงวิทยาศาสตร์ในงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์
Scientific Communication in Pharmaceutical Researches
การเขียนผลงานทางวิชาการ
Academic Writing
การประยุกต์ใช้สถิติในการวิจยั ทางเภสัชศาสตร์
Application of Statistics in Pharmaceutical Research
การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือวิเคราะห์ทางเภสัชศาสตร์
Instrumental Analysis in Pharmaceutical Sciences
การพัฒนาเภสัชภัณฑ์
Development of Pharmaceutical Products
วิชาเลือก
รวม
หน่วยกิตสะสม
ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต

แบบ 1.2
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-
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3(2-3-6)
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3
10
10

3
10
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621 991
xxx xxx
621 xxx
621 999

สัมมนา 1
Seminar I
วิชาบังคับกลุ่มที่ 3
วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม

1(1-0-3)

1(1-0-3)

8

3
5
-

9
19

9
19

ปี ที่ 2
รหัสวิชา

621 992
Xxx xxx
621 998
621 999

621 993
621 998
621 999

ชื่ อวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนา 2
Seminar II
วิชาบังคับกลุ่มที่ 3
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม
ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนา 3
Seminar II
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
แบบ 2.1

แบบ 2.2

1(1-0-3)

1(1-0-3)

-

3
6

8

-

9
28

10
29

-

1(1-0-3)

-

9

9

-

9
37

10
39

ปี ที่ 3
621 998
621 999

621 998
621 999

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม

-

9

9

-

9

9

-

9

2

-

2
48

9
57

-

9

48

9
66

-

6

48

6
72

ปี ที่ 4
621 998

621 998

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่ วยกิตสะสม
ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวม
หน่วยกิตสะสม

7. ช่ วงเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็ จปริ ญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ส่ วนผูท้ ี่สาํ เร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต
ไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
8. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การวัดผลให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่
7 ทุ กข้อยกเว้นข้อ 36.2 และข้อ 36.4 การสําเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 ข้อ 54.3 ทุ ก ข้อ และข้ อ 55 หรื อเป็ นไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุ งใหม่
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ จะสําเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บ ัณ ฑิ ตสาขาวิจยั และพัฒ นาเภสัชภัณ ฑ์ จะต้องมี
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
1. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี peer review และอยูใ่ นฐานข้อมูลสากลที่สืบค้นได้
อย่างน้อย 1 เรื่ อง
และ
2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มี peer review และอยูใ่ นฐานของ สกอ. 1 เรื่ อง หรื อ มีการ
นําเสนอผลงานรู ปแบบโปสเตอร์หรื อปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติ 1 เรื่ อง

