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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)/   
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสตูร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย พ.ศ. 2556 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

(1 มิถุนายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 
 
 

วันที่จัดท าข้อมูล   29   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
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ค าน า 
 

การรายงานการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)/การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) เป็นกลไกที่มี
ความส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ทราบเป้าหมาย ภารกิจ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินตามแผนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)/รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ฉบับนี้ ได้น าแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2558 ที่ใช้ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินภายในของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีสาระส าคัญ 13 ตัวบ่งชี้ ที่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยในรายงานการ
ประเมินได้รวบรวมกิจกรรมและผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
ไทย เพ่ือเผยแพร่เป็นข้อมูลอ้างอิงและใช้เป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาในทุกๆ ด้านให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อไปในอนาคต 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา     
เภสัชกรรมไทย รวมถึงบุคคลากรที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล รวมทั้งระดมความรู้
ความสามารถจนท าให้รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)/รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ฉบับนี้
เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เภสัชกรรมไทย พ.ศ. 2558 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

ประจ าปีการศึกษา  2558  วันที่รายงาน  29  กรกฎาคม  2559 
 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
หลักสูตร เภสัชกรรมไทย 
ระดับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
รหัสหลักสูตร ................................................... 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

มคอ. 2 ปัจจุบัน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัติ จากสภา

มหาวิทยาลัย) 
1. ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย  1. ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย วันที่ให้ความเห็นชอบ  

ครั้งที่ 2 / 9 กุมภาพันธ์ 2555  
วันที่อนุมัติจากสภา 
ครั้งที่ 3 / 15 มีนาคม 2555 

2. รศ.ถนอมศรี  วงศ์รัตนาสถิตย์   2. ผศ.ดร.ปิลันธนา  เลิศสถิตธนกร   วันที่ให้ความเห็นชอบ  
ครั้งที่ 7 / 2 กรกฎาคม 2558  
วันที่อนุมัติจากสภา 
ครั้งที่ 7 / 16 กรกฎาคม 2558 

3. รศ.ดร.จิตต์กวี  ปวโร 3. รศ.ดร.สมบูรณ์  เจตลีลา วันที่ให้ความเห็นชอบ  
ครั้งที่ 7 / 2 กรกฎาคม 2558  
วันที่อนุมัติจากสภา 
ครั้งที่ 7 / 16 กรกฎาคม 2558 

4. อ.สุชาดา  มานอก 4. อ.สุชาดา  มานอก วันที่ให้ความเห็นชอบ  
ครั้งที่ 2 / 9 กุมภาพันธ์ 2555  
วันที่อนุมัติจากสภา 
ครั้งที่ 3 / 15 มีนาคม 2555 

5. อ.ศุภรัตน์  ดวนใหญ่ 5. อ.ศุภรัตน์  ดวนใหญ่ วันที่ให้ความเห็นชอบ  
ครั้งที่ 2 / 9 กุมภาพันธ์ 2555  
วันที่อนุมัติจากสภา 
ครั้งที่ 3 / 15 มีนาคม 2555 

สถานที่จัดการเรียนการสอน      อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร อาคาร 24 ชั้น 10 
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อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.  ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย 
2.  ผศ.ดร.ปิลันธนา  เลิศสถิตธนกร   
3.  รศ.ดร.สมบูรณ์  เจตลีลา 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย อาจารย์ ปร.ด. เภสัชเคมีและพฤกษเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

16 ปี 
วท.ม. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
2531 

2 รศ.ถนอมศรี  วงศ์รัตนาสถิตย์ รองศาสตราจารย์ M.Sc. Ph.ch. University of the 
Philippines 

2512 
ปัจจุบัน
ลาออก
แล้ว B.Sc. Pharm.(Hons) มหาวิทยาลัยแพทย์

ศาสตร์ 
2504 

3 ดร.จิตต์กวี  ปวโร รองศาสตราจารย์. ปร.ด. 
 

อินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 
ปัจจุบัน
ลาออก
แล้ว 

วท.ม. อินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2518 
ภบ. เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
2512 

4 อาจารย์สุชาดา  มานอก อาจารย์ วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2552 
6 ปี 8 
เดือน วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2550 

5 อาจารย์ศุภรัตน์  ดวนใหญ่ อาจารย์ วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2553 
6 ปี 1 
เดือน วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2550 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 

วันที่ให้                  
ความเห็นชอบ/

อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย อาจารย์ ปร.ด. เภสัชเคมี
และพฤกษเคมี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

16 ป ี

ครั้งที่ 2 / 9 
ก.พ. 2555 / 
ครั้งที่ 3 / 15 
มี.ค. 2555 

วท.ม. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2531 

2 ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

วิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

2550 
 3 ปี 8 

เดือน 

ครั้งที่ 7 / 2 
ก.ค. 2558 /  
ครั้งที่ 7 / 16 
ก.ค. 2558  

ภ.ม. เภสัชการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
ภบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541 

3 รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา   รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

เภสัช
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

2 ปี 

ครั้งที่ 7 / 2 
ก.ค. 2558 / 
ครั้งที่ 7 / 16 
ก.ค. 2558 

วท.ม. เภสัชศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 
 

ภบ. 
 

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2517 

4 อาจารย์สุชาดา  มานอก อาจารย์ วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

2552 
6 ปี 8 
เดือน 

ครั้งที่ 2 / 9 
ก.พ. 2555 / 
ครั้งที่ 3 / 15 
มี.ค. 2555 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 

วันที่ให้                  
ความเห็นชอบ/

อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

   วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

2550 
 

 

5 อาจารย์ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ อาจารย์ วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

2553 
6 ปี 1 
เดือน 

ครั้งที่ 2 / 9 
ก.พ. 2555 / 
ครั้งที่ 3 / 15 
มี.ค. 2555 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

2550 

 
 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย อาจารย์ ปร.ด. เภสัชเคมีและพฤกษเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

16 ปี วท.ม. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2531 

2 รศ.ถนอมศรี  วงศ์รัตนาสถิตย์ รองศาสตราจารย์ M.Sc. Ph.ch. University of the 
Philippines 

2512 
ปัจจุบัน
ลาออก
แล้ว B.Sc. Pharm.(Hons) มหาวิทยาลัยแพทย์

ศาสตร์ 
2504 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน สถาบัน ปี พ.ศ. 
3 ดร.จิตต์กวี  ปวโร รองศาสตราจารย์ ปร.ด. อินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

ปัจจุบัน
ลาออก
แล้ว 

วท.ม. อินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2518 
ภบ. เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
2512 

 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 

วันที่ให้                  
ความเห็นชอบ/

อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย อาจารย์ ปร.ด. เภสัชเคมี
และพฤกษเคมี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

16 ป ี

ครั้งที่ 2 / 9 
ก.พ. 2555 / 
ครั้งที่ 3 / 15 
มี.ค. 2555 

วท.ม. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
2531 

2 ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
 

วิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

2550 
 3 ปี 8 

เดือน 

ครั้งที่ 7 / 2 
ก.ค. 2558 / 
ครั้งที่ 7 / 16 
ก.ค. 2558 

ภ.ม. เภสัชการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
ภบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2541 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 

วันที่ให้                  
ความเห็นชอบ/

อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

3 รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา   รองศาสตราจารย์ ปร.ด. เภสัชอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

2 ปี 

ครั้งที่ 7 / 2 
ก.ค. 2558 / 
ครั้งที่ 7 / 16 
ก.ค. 2558 

วท.ม. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 
ภบ. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2517 
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อาจารย์ผู้สอน   
1.  อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย 
2.  ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 
3.  รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา   
4.  อาจารย์ สุชาดา  มานอก  
5.  อาจารย์ ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ 
 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P1.1-01 บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา  

เภสัชกรรมไทย (ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการแล้ว) 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 อาจารย์ ดร. อัจฉรา  แก้วน้อย อาจารย์ ปร.ด. เภสัชเคมีและพฤกษเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 
16 ป ีวท.ม. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2531 
2 ผศ.ดร. ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 

3 ปี 8 เดือน 
ภ.ม. เภสัชการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

ภบ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2512 

3 อาจารย์สุชาดา  มานอก อาจารย์ วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

2552 

6 ปี 8 เดือน 
วท.บ. (เกียรตินิยม

อันดับ 1) 
เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
2550 

4 อาจารย์ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ อาจารย์ วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

2553 

6 ปี 1 เดือน 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
2550 

5 รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา   รองศาสตราจารย์ ปร.ด. เภสัชอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 
2 ปี วท.ม. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 

ภบ. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2517 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 ผศ.ดร. วิลาสินี หิรัญพานิช  

ซาโตะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. Pharmacy Showa University, 

Japan   
2552 

ภ.ม. เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
ภบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดียว และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. คือ มี
ระดับการศึกษาปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์  1 ท่ าน  คื อ  รศ .ดร .สมบู รณ์        
เจตลีลา, ระดับการศึกษาปริญญาเอกและด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร และระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 1 ท่าน คือ อาจารย์  ดร .อัจฉรา     
แก้วน้อย และอาจารย์ผู้สอนที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท จบการศึกษาซึ่งสัมพันธ์กับหลักสูตร 2 
ท่าน คือ อาจารย์สุชาดา  มานอก และอาจารย์  
ศุภรัตน์  ดวนใหญ่ (MSC-TTP-P1.1-02 แบบ
ตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  / 
ประวัติอาจารย์) 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย มี
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการและมีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ด า ร งต าแหน่ งทา งวิ ช าการ  และมี ร ะดั บ
การศึกษาปริญญาเอก 2 ท่าน คือ  
  1. ผศ.ดร.ปิลันธนา  เลิศสถิตธนกร 
  2. รศ.ดร.สมบูรณ์  เจตลีลา   
- ระดับการศึกษาปริญญาเอก 1 ท่าน คือ 
  1. อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย  
(MSC-TTP-P1.1-02 แบบตรวจสอบคุณวุฒิ และ
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประวัติอาจารย์) 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกตรงตามรายวิชาที่สอน และมี
ประสบการณ์การสอนรวมถึงประสบการณ์ในการ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ท าวิจัยที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา (MSC-TTP-P1.1-03 ประวัติอาจารย์
ผู้สอน) 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นอาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยโดยมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา (MSC-TTP-P1.1-04 ประวัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก) 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยโดยมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา 
(MSC-TTP-P1.1-05 ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม) 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยโดยมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา 
(MSC-TTP-P1.1-04 ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก) 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2558 นี้ 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษาไม่เกิน 5 คน 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีผลงานโดยเฉลี่ย
อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่
ประเมิน 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยเปิดหลักสูตรในปี พ.ศ. 
2556 ได้เปิดรับนักศึกษาจ านวน 3 รุ่น รหัส
นักศึกษาปี 56, 57, 58 โดยจะมีการครบรอบการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปี 2560 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนปี 2561 ซึ่งในขณะนี้ได้
ท าการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และวิพากษ์
หลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในระหว่าง
แก้ไขตัวเล่ม เพ่ือส่งเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล

การด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF ครบ 5 ข้อแรก 
และด าเนินการได้ทั้งหมด 9 ข้อ จาก 12 ข้อ 

 
 
หมายเหตุ  

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2  ข้อ 11 
และ ข้อ 12  

2. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงาน ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม        
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 
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แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2558 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ ์

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัสนักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 อาจารย์ ดร. อัจฉรา  
แก้วน้อย 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
วท.ม. 
วท.บ. 

เภสัชเคมี
และพฤกษเคม ี
เภสัชศาสตร ์
เคม ี

เอกสารแนบ 
MSC-TTP-P1.1-04  
เอกสารประวัติและผลงาน
กา ร วิ จั ย ข อ ง อ าจ า ร ย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

  1.นางสาวพรรัตน์ 
บุญจง 

5663288006 ฤทธิ์ ท า ง ชี วภาพของ
น้ ามันหอมระเหยจากข่า
หลวงและข่าลิง 

 

  2.นางพวงทอง 
แก่นนาค า 

5663288002 การศึกษาทางพฤกษเคมี
และฤทธิ์ทางชีวภาพใน
การก าจัดเหาของสาร
สกัดจากใบยอป่าและใบ
ยอบ้าน 

 

  3.นางสาวพิชญ์
พิมล กานดารักษ ์

5663288007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์   
เจลต้านอนุมูลอิสระและ
ต้านสแตฟฟี่โลคอสคัส
ออเรียส จากสารสกัดใบ
ย่านางส าหรับผิว 

 

 
 
 
 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P1.1-04 เอกสารประวัติและผลงานการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
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แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2557 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ ์

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัสนักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ผศ.ดร. ปิลันธนา  
เลิศสถิตธนกร 

ผศ. ปร.ด. 
 
 
ภ.ม. 
ภบ. (เกียรติ
นิยมอันดับ 
2) 

วิจัยและ
พัฒนาเภสัช
ภัณฑ ์
เภสัชการ 
เภสัชศาสตร ์

เอกสารแนบ 
MSC-TTP-P1.1-04  
เอกสารประวัติและผลงาน
กา ร วิ จั ย ข อ ง อ าจ า ร ย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

  1.นายชายศักดิ์ 
ถนนแก้ว 

5663288005 การศึกษาประสิทธิภาพ
ทางคลินิกของยาประสะ
ไพลแคปซูลในการฟื้นฟู
ส ต รี ห ลั ง ค ล อ ด ใ น
โรงพยาบาลบางประอิน 
จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี 
อยุธยา 

 

  2.นางสาวปพิชญา 
ม่วงพิน 

5663288001 ฤทธิ์ของน้ ามันผิว
มะกรูดต่อเชื้อ
Staphylococcus 
Psendintermedins 
และการบ ารุงขนสุนัขใน
สุนัขพันธุ์ขนยาว 

 

  3.นางสาวภรณ์
ประภา  อ่วมนุช  

5663288008 กา รพัฒน า ต า รั บ ส บู่
เหลวและไซลิคไลปิด
พาร์ทิ เคิล เพื่อ เก็บกัก
น้ ามันตะไคร้ไว้เป็นสาร
ออกฤทธิ์ ในการยับยั้ ง
ก า ร เ จ ริ ญ ข อ ง เ ช้ื อ
แบคทีเรีย 

 

  4.นางสาวธนัฏนัณ  
อนันตศิริสถาพร 

5663288003 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อ
โรคในล าไส้ของสารสกัด
หยาบจากผลเร่วน้อย 
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แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ประจ าปีการศึกษา 2558 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ ์

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัสนักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 ผศ.ดร.อรณุ ชาญชัย
เชาว์วิวัฒน์ 

ผศ. ปร.ด. 
 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา  
จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม 
จุลชีววิทยา
  
 

เอกสารแนบ 
MSC-TTP-P1.1-05  
เ อกส า รประ วั ติ แ ล ะ
ผล ง านกา ร วิ จั ย ขอ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม 

  1.นางสาวพรรัตน์ 
บุญจง 

5663288006 ฤทธิ์ ท า ง ชี วภาพของ
น้ ามันหอมระเหยจากข่า
หลวงและข่าลิง 

 

  2.นางพวงทอง 
แก่นนาค า 

5663288002 การศึกษาทางพฤกษเคมี
และฤทธิ์ทางชีวภาพใน
การก าจัดเหาของสาร
สกัดจากใบยอป่าและใบ
ยอบ้าน 

 

  3.นางสาวพิชญ์
พิมล กานดารักษ ์

5663288007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์   
เจลต้านอนุมูลอิสระและ
ต้านสแตฟฟี่โลคอสคัส
ออเรียส จากสารสกัดใบ
ย่านางส าหรับผิว 

 

 

 

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MSC-TTP-P1.1-05 เอกสารประวัติและผลงานการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
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แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ประจ าปีการศึกษา 2557 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ ์

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัสนักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 อาจารย์ ดร.บรรลือ  
สังข์ทอง 

อาจารย ์ Dr.rer.nat
. 
ภ.ม. 
ภ.บ. 

Pharmazie 
 
เภสัชภณัฑ ์
เภสัชศาสตร ์

เอกสารแนบ 
MSC-TTP-P1.1-05  
เ อกสารประวั ติ และ
ผลงานการวิ จั ยขอ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม 

  1.นายชายศักดิ์ 
ถนนแก้ว 

5663288005 การศึกษาประสิทธิภาพ
ทางคลินิกของยาประสะ
ไพลแคปซูลในการฟื้นฟู
ส ต รี ห ลั ง ค ล อ ด ใ น
โรงพยาบาลบางประอิน 
จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี 
อยุธยา 

 

2 อาจารย์นายสัตวแพทย ์
ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาห
พันธุ ์

อาจารย ์ Ph.D. 
 
M.V.Sc. 
 
M.Sc. 
D.V.M. 

Animal 
Reproduction 
Animal 
Reproduction 
Theriogenology 
Honor 

เอกสารแนบ 
MSC-TTP-P1.1-05  
เ อกสารประวั ติ และ
ผลงานการวิ จั ยขอ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม 

  1.นางสาวปพิชญา 
ม่วงพิน 

5663288001 ฤทธิ์ของน้ ามันผิว
มะกรูดต่อเชื้อ
Staphylococcus 
Psendintermedins 
และการบ ารุงขนสุนัขใน
สุนัขพันธุ์ขนยาว 

 

3 อาจารย์ ดร.ภัทรรัฐ 
จันทร์ฉายทอง 

อาจารย ์ วท.ด. 
 
สพ.บ. 

พยาธิชีววิทยาทาง
สัตวแพทย ์
สัตวแพทยศาสตร ์

เอกสารแนบ 
MSC-TTP-P1.1-05  
เ อกสารประวั ติ และ
ผลงานการวิ จั ยขอ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม 

  1.นางสาวปพิชญา 
ม่วงพิน 

5663288001 ฤทธิ์ของน้ ามันผิว
มะกรูดต่อเชื้อ
Staphylococcus 
Psendintermedins 
และการบ ารุงขนสุนัขใน
สุนัขพันธุ์ขนยาว 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ ์

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัสนักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

4 อาจารย์ ดร.เธียร  
ธีระวรวงศ ์

อาจารย ์ วท.ด. 
 
วท.บ. 
(เกียรนิยม
อันดับ 1) 

จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 
ชีววิทยา 
 

เอกสารแนบ 
MSC-TTP-P1.1-05  
เ อกสารประวั ติ และ
ผลงานการวิ จั ยขอ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม 

  1.นางสาวภรณ์
ประภา  อ่วมนุช  

5663288008 กา รพัฒน า ต า รั บ ส บู่
เหลวและไซลิคไลปิด
พาร์ทิ เคิล เพื่อ เก็บกัก
น้ ามันตะไคร้ไว้เป็นสาร
ออกฤทธิ์ ในการยับยั้ ง
ก า ร เ จ ริ ญ ข อ ง เ ช้ื อ
แบคทีเรีย 

 

  2.นางสาวธนัฏนัณ  
อนันตศิริสถาพร 

5663288003 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อ
โรคในล าไส้ของสารสกัด
หยาบจากผลเร่วน้อย 

 

5 อาจารย์ ดร. สุภาวดี สืบ
ศาสนา 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
ภ.ม. 
ภ.บ. 

วิจัยและพัฒนา
เภสัชภณัฑ ์
เภสัชกรรมชุมชน 
เภสัชศาสตร ์

เอกสารแนบ 
MSC-TTP-P1.1-05  
เ อกสารประวั ติ และ
ผลงานการวิ จั ยขอ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม 

  1.นางสาวธนัฏนัณ  
อนันตศิริสถาพร 

5663288003 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อ
โรคในล าไส้ของสารสกัด
หยาบจากผลเร่วน้อย 
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แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา 2558 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ ์

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1 อาจารย์ ดร. อัจฉรา  
แก้วน้อย 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
วท.ม. 
วท.บ. 

เภสัชเคมี
และพฤกษเคม ี
เภสัชศาสตร ์
เคม ี

เอกสารแนบ 
MSC-TTP-P1.1-04  
เอกสารประวัติและ
ผลงานการวิจัยของ
อาจารย์ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

  1.นางสาวพรรัตน์ 
บุญจง 

ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ ามันหอม
ระเหยจากข่าหลวงและข่าลิง 

 

  2.นางพวงทอง 
แก่นนาค า 

การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธ์ิ
ทางชีวภาพในการก าจัดเหาของ
สารสกัดจากใบยอป่าและใบยอ
บ้าน 

 

  3.นางสาวพิชญ์
พิมล กานดารักษ ์

การพัฒนาผลิตภณัฑ์   เจลต้าน
อนุมูลอิสระและต้านสแตฟฟ่ีโล
คอสคัสออเรียส จากสารสกดัใบ
ย่านางส าหรบัผิว 

 

 
 
 
*************  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย มีนักศึกษาข้ึนสอบวิทยานิพนธ์โดยน าเสนอโครงร่างฯ ในปีการศึกษา 2558 นี้ ************* 
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แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา 2557 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ ์

การวิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
หมายเหต ุ

(การอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

2 ผศ.ดร. ปิลันธนา  
เลิศสถิตธนกร 

ผศ. ปร.ด. 
 
ภ.ม. 
ภบ. (เกียรติ
นิยมอันดับ 2) 

วิจัยและพัฒนา
เภสัชภณัฑ ์
เภสัชการ 
เภสัชศาสตร ์

เอกสารแนบ 
MSC-TTP-P1.1-04  
เอกสารประวัติและ
ผลงานการวิจัยของ
อาจารย์ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

  1.นายชายศักดิ์ 
ถนนแก้ว 

การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิก
ของยาประสะไพลแคปซูลในการ
ฟื้นฟูสตรีหลังคลอดในโรงพยาบาล
บางประอิน จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา 

 

  2.นางสาวปพิชญา 
ม่วงพิน 

ฤทธิ์ของน้ ามันผิวมะกรูดต่อเชื้อ
Staphylococcus 
Psendintermedins และการ
บ ารุงขนสุนัขในสุนัขพันธุ์ขนยาว 

 

  3.นางสาวภรณ์
ประภา  อ่วมนุช  

การพัฒนาต ารับสบู่เหลวและไซลคิ
ไลปดิพาร์ทิเคลิเพื่อเก็บกักน้ ามัน
ตะไคร้ไวเ้ป็นสารออกฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 

 

  4.นางสาวธนัฏนัณ  
อนันตศิริสถาพร 

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในล าไส้
ของสารสกัดหยาบจากผลเร่วน้อย 

 

 
 
 
*************  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย มีนักศึกษาข้ึนสอบวิทยานิพนธ์โดยน าเสนอโครงร่างฯ ในปีการศึกษา 2557 นี้ ************* 
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แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 
ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ปีท่ี/
ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
 
 
****  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ยังไม่มีบัณฑิตในปีการศึกษา 2558 จึงยังไม่มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา **** 
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แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2558  
กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัสนักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 
วิทยานิพนธ ์ การค้นคว้า

อิสระ 
1 อาจารย์ ดร. อัจฉรา  แก้วน้อย   1.นางสาวพรรัตน์ บญุจง 5663288006 ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ ามัน

หอมระเหยจากข่าหลวงและ
ข่าลิง 

 

  2.นางพวงทอง แก่นนาค า 5663288002 การศึกษาทางพฤกษเคมีและ
ฤทธิ์ทางชีวภาพในการก าจัด
เหาของสารสกัดจากใบยอป่า
และใบยอบ้าน 

 

  3.นางสาวพิชญ์พิมล กานดารักษ ์ 5663288007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลต้าน
อนุมูลอิสระและต้านสแตฟ
ฟี่โลคอสคัสออเรียส จากสาร
สกัดใบย่านางส าหรับผิว 
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แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2557  
กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัสนักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 
วิทยานิพนธ ์ การค้นคว้า

อิสระ 
1 ผศ.ดร. ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร   1.นายชายศักดิ์ ถนนแก้ว 5663288005 การศึกษาประสิทธิภาพทาง

คลินิ กของยาประสะไพล
แคปซูลในการฟื้นฟูสตรีหลัง
คลอดในโรงพยาบาลบางประ
อิ น  จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี 
อยุธยา 

 

  2.นางสาวปพิชญา ม่วงพิน 5663288001 ฤทธิ์ของน้ ามันผิวมะกรูดต่อ
เชื้อStaphylococcus 
Psendintermedins และ
การบ ารุงขนสุนัขในสุนัขพันธุ์
ขนยาว 

 

  3.นางสาวภรณ์ประภา  อ่วมนุช  5663288008 การพัฒนาต ารับสบู่เหลวและ
ไซลิคไลปิดพาร์ทิเคิลเพื่อเก็บ
กักน้ ามันตะไคร้ไว้เป็นสาร
ออกฤทธิ์ ในการยับยั้ งการ
เจริญของเชื้อแบคทีเรีย 

 

  4.นางสาวธนัฏนัณ  อนันตศริิสถาพร 5663288003 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคใน
ล าไส้ของสารสกัดหยาบจาก
ผลเร่วน้อย 
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แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง  
ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจยั  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ 

แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1 อาจารย์ ดร. อัจฉรา  แก้วน้อย การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ

เกษตรกรในการปลูกพืชสมุน ไพรที่
เหมาะสมกับพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย  
ให้ได้มาตรฐานเพื่อการผลิตยาสมุนไพรใน
ระดับอุตสาหกรรม  

1 ป ี งบประมาณแผ่นดินปี (ทุน สสส.)   

การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของสมุนไพรใบ
กฤษณา 

1 ป ี งบประมาณแผ่นดิน (ผ่านการ
พิจารณา วช) 

  

ก า ร แ ย ก แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ค ร ง ส ร้ า ง
สารประกอบจากรากโลดทะนง (ขาว) 

1 ป ี ทุนส่วนตัว   

ก า ร แ ย ก แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ค ร ง ส ร้ า ง
สารประกอบจากรากโลดทะนง (แดง) 

1 ป ี ทุนส่วนตัว   

การเปรียบเทียบสภาวะการเก็บรักษาขมิ้น
แคปซูลโดยใช้วิธีการตรวจหาปริมาณสาร
เคอร์คูมินอยด์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี
แบบของเหลวแรงดันสูง 

1 ป ี ทุนส่วนตัว   

การวิเคราะห์สารประกอบทางเคมีใน
น้ ามันหอมระเหยใบช้าพลูด้วยเทคนิคแก๊ส
โครมาโทกราฟฟีและแมสสเปกโทสโกปี 

1 ป ี ทุนส่วนตัว   

การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรที่ผลิตจาก
ดอกไม้ท้องถิ่น อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ที่มีคุณสมบัติในการต้าน
อนุมูลอิสระเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ 

1 ป ี สกว.   
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แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง  
ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจยั  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ 

แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1 ผศ.ดร. ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในล าไส้ ฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน
ของยาธาตุอบเชย 

1 ป ี งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา (พิจารณาโดย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ) 

  

การพัฒนาเวชส าอางชะลอความชราจาก
ร าข้าวขวัญสุพรรณเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว
พื้นเมือง 

1 ป ี งบประมาณส านักงานคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีงบ 
ประมาณ 2558 

  

การพัฒนาต ารับไมโครแคปซูลของน้ ามัน
เร่วน้อยที่ได้จากอ าเภอสอยดาวจังหวัด
จันทบุรีเพื่อยับยั้งมะเร็งผิวหนังชนิดเมลา
โนมา 

1 ป ี งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
2558 (กิจกรรมย่อยในโครงการ
อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี) 

  

การใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เวชส าอางจากย่านางเพื่อเพิ่มมูลค่าจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อ าเภออู่ทองจังหวัด
สุพรรณบุรี 

1 ป ี งบประมาณส านักงานคณะกรรม 
ก า รกา รอุ ด ม ศึ กษาแ ห่ ง ช า ติ 
ปีงบประมาณ 2557 

  

การพัฒนาครีมนวดเท้าจากน้ ามันขิงและ
น้ ามันไพลส าหรับผู้ป่วยโรคเส้นประสาท
เหตุเบาหวาน 

1 ป ี งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปี  
2553 คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจยั  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ 

แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
  ก า ร พั ฒ น า ย า ขี้ ผึ้ ง ห ย อ ด จ มู ก แ ล ะ

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกายจาก
น้ า มั น ห อ ม ร ะ เ ห ย ที่ มี ฤ ท ธิ์ ฆ่ า เ ช้ื อ 
Methicillin-Resistant  
Staphylococcus aureus 

1 ป ี งบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปี   
2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
( พิ จ า ร ณ า โ ด ย ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
 

  

การพัฒนาชุดเวชส าอางต้านแบคทีเรียจาก
น้ ามันหอมระเหยไทย 

1 ป ี งบประมาณแผ่นดิน   ประจ าปี 
2552 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
( พิ จ า ร ณ า โ ด ย ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

  

การพัฒนาต ารับเจลล้างหน้าป้องกันสิว
จากน้ ามันหอมระเหยผิวมะกรูด 

1 ป ี งบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปี  
2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

  

การพัฒนาต ารับครีมรักษาส้นเท้าแตกจาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

1 ป ี งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปี 
2545  –   2546  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
 

  

ฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ของน้ ามันเร่วน้อย 

1 ป ี งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
( พิ จ า ร ณ า โ ด ย ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

  

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อ
เซลล์ของน้ ามันเร่วน้อย 

1 ป ี งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
( พิ จ า ร ณ า โ ด ย ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจยั  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ 

แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
  การจัดท ามาตรฐานสมุนไพร เร่วนอ้ยและ

เร่วใหญ ่
1 ป ี ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 
2550-2552 

  

 
 
 
 

แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

- สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  มีการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร และวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งการประชุมในแต่ละ
ครั้งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  

MSC-TTP-P1.1-06  
เล่มรายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2558 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

- สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ได้จัดท าหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ตามแบบ มคอ.2 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจาก 
สกอ. เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2556) 

  

MSC-TTP-P1.1-07  
มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย อนุมัติเมื่อ
วันท่ี 12 มี.ค. 2556 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

- สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย จัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ทุกรายวิชาที่
ท าการเปิดสอน เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ คือ ภาคการศึกษาที่ 
1/2558 จัดท า มคอ.3 จ านวน 1 วิชา เสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และภาค
การศึกษาท่ี 2/2558 จัดท า มคอ.3 จ านวน 4 วิชา เสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558  
ตามก าหนดการของคณะฯ 

  

MSC-TTP-P1.1-08  
มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
MSC-TTP-P1.1-09  
มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

- สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดภาคเรียนท่ีเปิดสอนครบทุกวิชา ไม่เกิน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
เรียน คือ  
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มคอ.5 จ านวน 1 วิชา ไม่เกินวันที่ 10 มกราคม 2559 
  ภาคการศึกษาที 2/2558 มคอ.5 จ านวน 4 วิชา ไม่เกินวันที่ 7 มิถุนายน 2559 

  

MSC-TTP-P1.1-10  
มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
MSC-TTP-P1.1-11  
มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

- สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2558 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 2558 คือ ภายใน
วันท่ี 29 กรกฏาคม 2559 

  
MSC-TTP-P1.1-12  
มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2558 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ .3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี  ) อย่างน้อยร้อยละ  25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

- สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2558 มีรายวิชาที่เปิดสอน 5 วิชา ท าการทวนสอบ 1 รายวิชา คือ 
วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 1  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ และได้รายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประเมินในแบบทวนสอบ 05 

  

MSC-TTP-P1.1-13  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการทวน
สอบ ระดับบัณฑติศึกษา 
MSC-TTP-P1.1-14  
ผลการทวนสอบ (เอกสารการทวน
สอบ 04 – 05) ประจ าปีการศึกษา
2558 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 
หลักสูตรมีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปี 2557 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยได้มีการ
พัฒนาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน และ
การวิจัย รวมทั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  และมีการท าแผนพัฒนา
อาจารย์เพื่อให้ได้ต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” ของทางที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 

  

MSC-TTP-P1.1-05  
เล่มรายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2558 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่ประเมิน  
เนื่องจากในปีการศึกษานี้ สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยไม่ได้รับอาจารย์ใหม ่

  - 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ได้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการส าหรับการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ทางด้านวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยคนละหนึ่งครั้ง ในปีการศึกษา 2558 

  

MSC-TTP-P1.1-15  
เอกสาร/บันทึก/ประกาศนียบัตร/
แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร  
ส า ห รั บก าร เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กร รม /
โครงการฯ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน                       
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

ไม่ประเมิน  
เนื่องจากไม่มีบคุลากรสายสนับสนนุ 

  - 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย และได้สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย โดยมีผลคะแนนรวมการประเมินเฉลี่ย
4.66 จากคะแนนเต็ม 5.0 เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป  

  

MSC-TTP-P1.1-16 
ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่มีต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่ประเมิน  
เนื่องจากสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ยังไม่มีบณัฑิต 

  - 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P1.1-06 เล่มรายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  ประจ าปี

การศึกษา 2558 
MSC-TTP-P1.1-07 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย อนุมัติเมื่อวันที่ 

12 มีนาคม 2556 
MSC-TTP-P1.1-08 มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
MSC-TTP-P1.1-09 มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
MSC-TTP-P1.1-10 มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
MSC-TTP-P1.1-11 มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
MSC-TTP-P1.1-12 มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2558 
MSC-TTP-P1.1-13 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการทวนสอบ ระดับบัณฑิตศึกษา 
MSC-TTP-P1.1-14 แบบทวนสอบ 04 – 05 ภาคการศึกษาท่ี 2558 (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 
MSC-TTP-P1.1-15   
MSC-TTP-P1.1-16 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร      

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

1.1 - บัณฑิตศึกษา 12 ข้อ 

.........9......... ข้อ 
ประเมินได้ 9 ข้อ โดยข้อที่ไม่
ประเมินคือข้อ 7, 8 และ 11 
เนื่องจากข้อ 7 ยังไม่มีผู้สอบ
จบวิทยานิพนธ์และข้อ 8 ยัง
ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อ 
11 หลักสูตรยังไม่ครบรอบ
ก าหนดการปรับปรุงใน 5 ปี 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2556  ซึ่งจะครบรอบการ
ปรับปรุงในปี 2560 

  บรรล ุ
  ไม่บรรลุ 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

การบริหารอาจารย์ 
2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์   ตัวชี้วัด

ที่ 4.1 การบริหารอาจารย์) 
ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ 
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การรับและ
แต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

1. มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้  

 
2. น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเกิดการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
2.1 สาขาวิชาฯด าเนินการสรรหาอาจารย์ใหม่ตามแผน (ข้อ 1) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
ทั้งนี้ในแต่ละปีการศึกษานั้น กระบวนการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรขึ้นกับจ านวน
อัตราอาจารย์ที่สาขาวิชาฯได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นหลัก กล่าวคือ ในปีการศึกษา 
2557 สาขาวิชาฯได้รับอนุมัติให้จ้างอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา ปริญญาโท 1 

มีแผนพัฒนาอาจอาจารย์ 5 ปี ตัง้แต่ปีการศึกษา 2557-2561 ซึง่ระบไุว้ชดัเจน
ในโครงการพฒันาอาจารย์และการพฒันาห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยจ านวนและคณุวฒิุของอาจารย์ที่จะรับสมคัรแตล่ะปีนัน้ ครอบคลมุทัง้อาจารย์ที่จะ
เป็นศกัยภาพของหลกัสตูร พท.บ. และหลกัสตูร วท.ม.เภสชักรรมไทย เน่ืองจากทัง้สอง

หลกัสตูรอยูภ่ายใต้การด าเนินงานของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

หากได้รับอนมุตัิอตัราอาจารย์ใหม ่ซึง่มหาวิทยาลยัอนมุตัิจ้างด้วยงบ บกศ.ของสาขาวิชาฯ 
หลกัสตูรฯอาจใช้วีธีการติดตอ่ทาบทาบ ผู้ มีคณุสมบตัิเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรปริญญา

โทได้ตามที่ สกอ.ก าหนด เม่ือได้รับการตอบรับแล้วจงึขออนมุตัิจ้างตามขัน้ตอนของ
มหาวิทยาลยั  หรือ อาจใช้วิธีรับสมคัรและสอบคดัเลือกเป็นการภายในให้ได้ผู้ที่มี

คณุสมบตัิดงักลา่วแล้วจงึขออนมุตัิจ้าง (แล้วแตก่รณี) 

ขออนมุตัิอตัราอาจารย์ใหมต่ามแผนฯ 5 ปี โดยด าเนินการประมาณ 
3 เดือนก่อนสิน้สดุปีงบประมาณแตล่ะปี 

หากได้รับอนมุตัิอตัราอาจารย์ใหม ่ซึง่มหาวิทยาลยัอนมุตัิจ้างด้วยงบประมาณ
แผ่นดิน หรืองบ บกศ.ของมหาวิทยาลยั กระบวนการรับอาจารย์ใหมจ่ะเป็นไป

ตามขัน้ตอนของกองบริหารงานบคุคลของมหาวิทยาลยั 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ 
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

อัตรา และปริญญาตรี 1 อัตรา ด้วยงบ บกศ.ของสาขาวิชา ดังนั้นสาขาวิชาจึงได้
ด าเนินการติดต่อทาบทาบ รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโทได้ตามที่ สกอ.ก าหนด และเมื่อได้รับ
การตอบรับแล้วจึงได้ด าเนินการขออนุมัติจ้าง รศ.ดร.สมบูรณ์ ตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย โดยขออนุมัติให้ รศ.ดร.สมบูรณ์ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร(ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการแล้ว) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 
สืบเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา 2558 (ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯไม่ได้รับอนุมัติอัตรา
อาจารย์ใหม่จากมหาวิทยาลัย) 
3.มีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้ 
3.1 มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือน และเมื่อใกล้สิ้นสุดปีการศึกษา 2558 
มีการบรรจุวาระเรื่องการทบทวนและประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการประชุมดังกล่าวประจ าเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีมติว่า กระบวนการ
ดังกล่าวค่อนข้างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ กล่าวคือมีแผน มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับแผน และได้ผลลัพธ์ตามความต้องการคือได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ รศ.ดร.
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของ สกอ. และเป็นผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในศาสตร์ด้านเภสัชกรรม อย่างไรก็ตามในปีการศึกษาต่อไปควร
มีแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมเติม เนื่องจาก รศ.ดร.สมบูรณ์มี
วัยวุฒิสูง และได้แจ้งความจ านงค์ต่อประธานหลักสูตรว่าอาจขอต่อสัญญาจ้างเป็น
อาจารย์ต่อไปอีกประมาณ 2-3 ปี ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ยังคงมีวุฒิ ป.โท 
จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นโดยเร็วเพ่ือให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร วุฒิ ป.
เอก ทดแทน รศ.ดร.สมบูรณ์ จึงเห็นชอบให้ อ.สุชาดา มานอก เตรียมตัวเพ่ือเข้าศึกษาใน
หลักสูตร Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) รูปแบบ Paper doctor ของ
มหาวิทยาลัยโชวะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ
หลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย โดย อ.สุชาดา มานอก ต้องท างานวิจัยระดับปริญญาเอก
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คือ Prof.Dr. Sato โดยสามารถท างาน
วิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาฯได้ และตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบ 
Original research paper ให้ได้อย่างน้อย 3 เรื่อง จึงจะสามารถลงทะเบียนสอบ
วิทยานิพนธ์เพ่ือรับปริญญาเอกได้ 

การบริหาร 1. มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ดังนี้  
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ 
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

อาจารย์ 1.1มีโครงการพัฒนาอาจารย์และการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่ง
ในโครงการนี้ได้ระบ-ุ; 
- แผนการรับอาจารย์เพิ่มในช่วงระยะเวลา5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 อย่าง
ชัดเจนโดยจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ที่จะรับสมัครแต่ละปีนั้น ครอบคลุมทั้งอาจารย์
ที่จะเป็นศักยภาพ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร) และอาจารย์
ผู้สอนของหลักสูตร พท.บ. และหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย เนื่องจากทั้งสองหลักสูตร
อยู่ภายใต้การด าเนินงานของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเช่นเดียวกัน โดยแผนการรับ
อาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา  2557 – 2561  ได้วางแผนไว้ว่าจะรับอาจารย์เพ่ิมเป็นจ านวน  
12  คน ให้ครอบคลุมทุกแขนงวิชาที่นิสิต ป.ตรี หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต และ
นักศึกษา ป. โทในหลักสูตรนี้ต้องเรียน เช่น ปีการศึกษา 2558 จะรับอาจารย์วุฒิ ป.โท 
หรือ ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหัวข้อ
พิเศษทางเภสัชกรรมไทยและวิชาการวิจัยทางเภสัชกรรมไทยได ้
- แผนพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นโดยส่งไปศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก จากปี 2555-2561อย่างชัดเจน โดยในแผนได้วางไว้ว่า ปีการศึกษา 2558 ต้องมี
อาจารย์ 1 คนที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ป.เอก 
2.น าไปสู่การปฏิบัติคือการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
2.1 สาขาวิชาฯด าเนินการสรรหาอาจารย์ใหม่ตามแผน (ข้อ 1) ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
ทั้งนี้ในแต่ละปีการศึกษานั้น กระบวนการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนขึ้นกับจ านวนอัตราอาจารย์ที่สาขาวิชาฯได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาฯได้รับอนุมัติให้จ้างอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 
1 อัตรา ปริญญาโท 1 อัตรา และปริญญาตรี 1 อัตรา ด้วยงบ บกศ.ของสาขาวิชา ดังนั้น
สาขาวิชาจึงได้ด าเนินการรับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.โท หรือ ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เมื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการได้แล้วคือ อ.สลิลทิพย์ ประสาท
พรศิริ โชค (วุฒิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์ )และ วุ ฒิ วท.ม. (วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง) ) จึงด าเนินการขออนุมัติจ้าง อ.สลิลทิพย์ ประสาทพรศิริโชค ตามขั้นตอน
ของมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
2.2 มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือน มติที่ประชุมมอบหมายให้มีอาจารย์
พี่เลี้ยงดูแลให้ค าปรึกษาด้านการปฏิบัติงานแก่อาจารย์ใหม่ที่รับเข้ามาในปีการศึกษา 
2557 และปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 โดยมอบหมายให้  
- อ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย เป็นพ่ีเลี้ยง รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา 
- ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร เป็นพ่ีเลี้ยง อ.สลิลทิพย์ ประสาทพรศิริโชค 
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2.3มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือน และในการประชุมประจ าเดือน
มิถุนายน 2559 มีวาระเรื่อง การด าเนินการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางการศึกษา
สูงข้ึนตามแผนฯ มติที่ประชุมเห็นชอบให้ อ.สุชาดา มานอก เตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตร Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) รูปแบบ Paper doctor ของ
มหาวิทยาลัยโชวะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ
หลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย โดย อ.สุชาดา มานอก ต้องท างานวิจัยระดับปริญญาเอก
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คือ Prof.Dr. Sato โดยสามารถท างาน
วิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาฯได้ จึงยังไม่จ าเป็นต้องลาศึกษาต่อเต็มเวลาในปี
การศึกษา 2558-2559 และเม่ือ อ.สุชาดา ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบ Original 
research paper ได้อย่างน้อย 3 เรื่อง จึงจะสามารถลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์เพ่ือรับ
ปริญญาเอกได้ 
3.มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ดังนี้ 
3.1 มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือน และในการประชุมประจ าเดือน
กรกฎาคม 2559 มีการบรรจุวาระเรื่องการทบทวนและประเมินกระบวนการบริหาร
อาจารย์ซึ่งมีมติว่า-; 
- กระบวนการสรรหาอาจารย์ใหม่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือมีแผน มีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผน และได้ผลลัพธ์ตามความต้องการคือได้อาจารย์สลิลทิพย์ 
ประสาทพรศิริโชค วุฒิ ป.โท วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง) และวุฒิ ป.ตรี วท.บ. 
(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาการเครื่องส าอางสามารถท าหน้าที่ อ.ผู้สอนในรายวิชา
ของหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทยได้ 
- ระบบพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่มีประสิทธิภาพ เป็นที่พอใจของอาจารย์ใหม่ จากการ
สอบถามอาจารย์ใหม่ในที่ประชุมสาขาวิชาฯ พบว่าการมีพ่ีเลี้ยงช่วยให้อาจารย์ใหม่
สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้เร็ว และสามารถเตรียมตัว
ส าหรับรับการประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษาได้ เช่น เกณฑ์ที่ก าหนดให้อาจารย์
ประจ าทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเองด้วยการประชุม /สัมมนา/อบรม อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง รศ.ดร.สมบูรณ์ จึงได้เข้าการประชุมและพัฒนาหลักสูตรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ มบส. 
- การด าเนินการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึนตามแผนฯนั้น หลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ 
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

สามารถด าเนินการได้ตามแผนฯ คือมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ได้แก่อ.สุชาดา มา
นอก เข้าสู่การศึกษาในหลักสูตร Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) รูปแบบ Paper 
doctor ของมหาวิทยาลัยโชวะ ประเทศญี่ปุ่น 

การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

1. มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังนี้  
- ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องท าแผนพัฒนาตนเองในช่วงเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 ซึ่งเป็นแผนที่แสดงความประสงค์ในการพัฒนาตนเองว่า
ต้องการท าผลงานวิชาการต าแหน่งใด เมื่อใด เข้ารับการอบรมสัมมนาหรือประชุมทาง
วิชาการเรื่องใดบ้าง เป็นรายบุคคล ซึ่งแผนดังกล่าวได้รับการรับรองในการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
ครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ดังนี้ 

แผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในช่วงเวลา 3 ปี 
 
 

ล าดับที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า กิจกรรมที่คาดวา่จะด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

1 อ.ดร.อัจฉรา แก้วนอ้ย เข้าร่วมโครงการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
โดยระบบพี่เล้ียง  ซ่ึง
จัดโดยฝ่ายวิชาการ 
มบส. 

อบรมวิธกีารเขียน
รายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และผลการ
ด าเนินงานรายวิชา 
(มคอ.5) ซ่ึงจัดโดย
ฝ่ายวิชาการ มบส. 

ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผศ.) 

2. อ.สุชาดา มานอก เข้าร่วมโครงการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
โดยระบบพี่เล้ียง ซ่ึง
จัดโดยฝ่ายวิชาการ 
มบส. 

ลาไปท าวิจยัเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ณ 
Showa University 
ประเทศญี่ปุ่น เป็น
เวลา 3 เดือน 

-ลาไปท าวจิัยเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ณ 
Showa 
University 
ประเทศญี่ปุ่น เป็น
เวลา 3 เดือน 
-ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผศ.) 

3 อ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ ่ เข้าร่วมอบรม
พนักงานใหม่ ซ่ึงจัด
โดยกองการเจ้าหนา้ที่ 
มบส. 

เข้าร่วมโครงการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
โดยระบบพี่เล้ียง ซ่ึง
จัดโดยฝ่ายวิชาการ 
มบส. 

-ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผศ.) 

4* รศ.ถนอมศรี วงษ์รัตนา
สถิตย์ 

เข้าร่วมอบรมวธิีการ
สอน ซ่ึงจัดโดยฝ่าย
วิชาการ มบส. 

- - 

5* รศ.ดร.จิตต์กวี ปวโร เข้าร่วมอบรมวธิีการ
สอน ซ่ึงจัดโดยฝ่าย
วิชาการ มบส. 

- - 

6 รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา เข้าร่วมอบรมวธิีการ เข้าร่วมอบรมวธิีการ เข้าร่วมอบรม
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ 
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

สอน ซ่ึงจัดโดยฝ่าย
วิชาการ มบส. 

เขียนรายละเอยีด
รายวิชา (มคอ.3) 
และผลการ
ด าเนินงานรายวิชา 
(มคอ.5) ซ่ึงจัดโดย
ฝ่ายวิชาการ มบส. 

เทคนิคการผลิตส่ือ
การสอน ซ่ึงจัดโดย
ฝ่ายวิชาการ มบส. 
หรือส านัก
คอมพิวเตอร์ มบส. 

7 ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศ
สถิตธนกร 

เข้าร่วมอบรมวธิีการ
สอน ซ่ึงจัดโดยฝ่าย
วิชาการ มบส. 

เข้าร่วมอบรมวธิีการ
เขียนรายละเอยีด
รายวิชา (มคอ.3) 
และผลการ
ด าเนินงานรายวิชา 
(มคอ.5) ซ่ึงจัดโดย
ฝ่ายวิชาการ มบส. 

-ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ (รศ.) 

หมายเหตุ *เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2557 ตามสัญญาจ้างที่สิ้นสุดเมื่ออาย ุ65 ปี และหลักสูตรได้รับสมัคร
และแต่งต้ัง รศ.ดร.สมบูรณ์ และ ผศ.ดร.ปิลันธนา เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทนตามล าดับ 

2. น าไปสู่การปฏิบัติคือการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
- มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือนและในการประชุมประจ าเดือนตุลาคม 
2558 มีการบรรจุวาระเรื่องการด าเนินการตามแผนพัฒนาตนเองในช่วงเวลา 3 ปีซึ่งมีมติ
ว่าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนแจ้งในที่ประชุมว่าจะเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือ
ประชุมทางวิชาการในเรื่องที่ก าหนดไว้ในแผนของตนประจ าปีการศึกษา 2558 หรือไม่ 
ทั้งนี้หากการอบรม/สัมมนา/ประชุม เรื่องนั้นๆไม่ได้จัดในปีการศึกษา 2558 อาจารย์แต่
ละท่านมีความประสงค์จะอบรม/สัมมนา/ประชุม เรื่องอ่ืนๆแทนหรือไม่ และเมื่อใด ซึ่ง
อาจารย์ประจ าหลักแต่ละท่านได้แจ้งในที่ประชุม และท่ีประชุมรับทราบแล้ว ดังนี้ 
- อ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย: ยังคงประสงค์เข้าร่วมอบรมวิธีการเขียนรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ มบส. หากฝ่าย
วิชาการไม่จัดอบรมเรื่องนี้ในปีการศึกษา 2558 จะสมัครเข้าอบรมการใช้สัตว์ทดลองฯ ซึ่ง
จัดโดย วช. แทน 
- รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา : ประสงค์เข้าร่วมอบรมวิธีการเขียนรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ มบส. หากฝ่าย
วิชาการไม่จัดอบรมเรื่องนี้ในปีการศึกษา 2558 จะเข้าการประชุมและพัฒนาหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ มบส. 
-ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร : ประสงคเ์ข้าร่วมอบรมวิธีการสอน ซึ่งจัดโดยฝ่าย
วิชาการ มบส.หากฝ่ายวิชาการไม่จัดอบรมเรื่องนี้ในปีการศึกษา 2558 จะเข้าอบรม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มบส. 
- อ.สุชาดา มานอก : ไม่สามารถลาไปท าวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ณ Showa University 
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(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ 
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 เดือนได้ตามแผน เนื่องจากมีภาระการสอนมาก จึงจะสมัคร
เข้าอบรมการใช้สัตว์ทดลองฯ ซึ่งจัดโดย วช. แทน 
- อ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ :  สามารถเข้าร่วมโครงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยระบบพ่ี
เลี้ยง ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ มบส.ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ 
3.มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังนี้ 
3.1 มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือน และในการประชุมประจ าเดือน
กรกฎาคม 2559 มีการบรรจุวาระเรื่องการทบทวนและประเมินกระบวนการการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ซึ่งมีมติว่า-; 
- กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีประสิทธิภาพดี กล่าวคือมีแผน มีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผน และได้ผลลัพธ์ค่อนข้างตรงตามแผน กล่าวคืออาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ เพราะสาขาวิชาฯอนุมัติและสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้หรือ
ใกล้เคียง อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P2.1-01 โครงการพัฒนาอาจารย์และการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีซึ่งระบุแผนพัฒนาอาจารย์ 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 

MSC-TTP-P2.1-02 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 
2558 

MSC-TTP-P2.1-03 บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย (ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการแล้ว) 

MSC-TTP-P2.1-04 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้าง รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา และ อ.สลิลทิพย์ ประสาทพร
ศิริโชคเป็นอาจารย์ประจ า ด้วยเงิน บกศ. ของสาขาวิชา (ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว) 

MSC-TTP-P2.1-05 ประกาศนียบัตร รับรองว่า ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ได้ผ่านการอบรม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, ประกาศนียบัตรรับรองว่า อ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย/อ.ศุภ
รัตน์ ดวนใหญ่/ อ.สุชาดา มานอก ผ่านการอบรมการใช้สัตว์ทดลองฯ โดย วช. และ
ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมและพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 (รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ มบส. 
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ผลการประเมินตนเอง 2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหาร
อาจารย์   ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารอาจารย์) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง ()       

 
2.2 คุณภาพอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์   ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ

อาจารย์) 
(1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 3 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 ร้อยละ 
ค่าคะแนนของอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
(สูตรการค านวณตามท่ีระบุในหมายเหตุ) 

5 คะแนน 

หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ก าหนดดังนี้ 
หลักสูตรปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 20 
หลักสูตรปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 60 
หลักสูตรปริญญาเอก คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้= ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5 

 
แบบรายงาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ตรี โท เอก 
น้อยกว่า 
6 เดือน 

6เดือนขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 9 

เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

1. อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย       
2. ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       
3. รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา       
4. อาจารย์ สุชาดา มานอก       
5. อาจารย์ศุภรัตน์ ดวนใหญ่       

กรณีอาจารย์ที่รับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
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(เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป) 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P2.2-01 บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชา  เภสชั

กรรมไทย (ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการแล้ว) 
 

(2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. ,รศ. ,ศ.) 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 ร้อยละ 
ค่าคะแนนของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งวิชาการ 
(สูตรการค านวณตามท่ีระบุในหมายเหตุ) 

2.5 คะแนน 

หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ ก าหนดดังนี้ 
หลักสูตรปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 60 
หลักสูตรปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 80 
หลักสูตรปริญญาเอก คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 100 

 
 

สูตรการค านวณ 
คะแนนที่ได้= ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5 

 
แบบรายงาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ผศ. รศ. ศ. 
น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 เดือนขึ้น
ไปแตไ่ม่ถึง 
9 เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

1. ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร       
2. รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา       
3.        
4.        
5.        

กรณีอาจารย์ที่รับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
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(เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป) 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MSC-TTP-P2.2-02 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเภสชั
กรรมไทย (ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการแล้ว) 

 
(1) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

1 0.2 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

2 1.2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- - 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

1 1.00 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 4 2.4 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด ……5…… คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 48 
คะแนนที่ได ้ …5… คะแนน 

 
 
แบบรายงานผลงานที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนักของผลงาน 
1 รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา Formulation and quality control 

of readily dissolving drink 
powder from 
Antidesmaghaesembilla fruits 

1.0 

2 ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิต
ธนกร 

Chemical constituents and 
andicancer activity against skin 
melanoma cell line of 
AmomumuliginosumKD. Konig 
essential oil 

0.2 

3 อ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของสมุนไพร
ใบกฤษณา 

0.6 

4 อ.สุชาดา มานอก การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดย
วิธี DPPH, ABTS และ FRAP และ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
ของสารสกัดสมุนไพรในต ารับยาหอม
เทพจิตร 

0.6 
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กรณีเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ให้รายงานข้อมูลในลักษณะการเขียนบรรณานุกรมหรือการ
เขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ  คือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์   แหล่งตีพิมพ์  (กกอ.ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54) 

ที ่
ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 
ชื่อผลงาน 

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์ 

แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

1 รศ.ดร.สมบูรณ์ 
เจตลีลา 

Formulation and 
quality control of 
readily dissolving drink 
powder from 
Antidesma 
ghaesembilla fruits.  

2015; 
14(1): 89-
101 
 

Chiang Mai 
University 
Journal of 
Natural Sciences 

1.0 (เป็น
บทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับ
นานาชาติ) 

2 ผศ.ดร.ปิลันธนา 
เลิศสถิตธนกร 

Chemical constituents 
and andicancer activity 
against skin melanoma 
cell line of 
AmomumuliginosumKD. 
Konig essential oil 

25-26 
มิถุนายน 
2558 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 35 
จัดโดยบัณฑิต
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 

0.20 (เป็น
บทความวิจัย
ฉบับสมบูรณ์) 

3 อ.ดร.อัจฉรา 
แก้วน้อย 

การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของ
สมุนไพรใบกฤษณา 

2558; 
15(1): 87-
105 

ก้าวทันโลก
วิทยาศาสตร์ 

0.6 (เป็น
บทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลTCI 
กลุ่มท่ี 2) 

4 อ.สุชาดา มา
นอก 

การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH, 
ABTS และ FRAP และ
ปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกท้ังหมดของสารสกัด
สมุนไพรในต ารับยาหอม
เทพจิตร 

2558; 
15(1): 106-
117 

ก้าวทันโลก
วิทยาศาสตร์ 

0.6 (เป็น
บทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลTCI 
กลุ่มท่ี 2) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P2.2-03 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus เรื่อง 

Formulation and quality control of readily dissolving drink powder from 
Antidesmaghaesembilla fruits. 

MSC-TTP-P2.2-04 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 เรื่องการ
ทดสอบพิษก่ึงเรื้อรังของสมุนไพรใบกฤษณา 

MSC-TTP-P2.2-05 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 เรื่องการ
วิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP และปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดสมุนไพรในต ารับยาหอมเทพจิตร 

MSC-TTP-P2.2-06 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Chemical 
constituents and andicancer activity against skin melanoma cell line of 
Amomum uliginosum KD. Konig essential oil 

 
(4)  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 

และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิง พิจารณาจาก 

1.นับบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 (5ปี ย้อนหลัง) 
2.นับเฉพาะบทความที่ถูกอ้างอิง (อย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง) 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง  (5ปีย้อนหลัง)  บทความ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  คน 
คิดเป็นสัดส่วน   สัดส่วน 
ค่าคะแนน  คะแนน 

 
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินก าหนดดังนี้  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 5 2.5 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 3.0 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 0.25 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 

 

คะแนนที่ได้ = 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนหลักสูตร 

x 5 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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แบบรายงาน 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ 
บทความที่ได้รับ

การอ้างอิง 
จ านวนครั้งที่

ได้รับการอ้างอิง 
ฐานข้อมูล 

ว/ด/ป ที่ได้รับ
การอ้างอิง 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์   ตัวบ่งชี้ที่ 4 .3 

ผลที่เกิดกับอาจารย์) 
ผลการด าเนินงาน  

ข้อมูล ปี 
(ข้อมูลจากปีที่เปิดสอนจนถึงปัจจุบัน) 

ปัจจุบัน 
ข้อมูลคู่เทียบ  

(ถ้ามี) 
2556 2557 2558  

อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ 

5 
(ร้อยละ 
100) 

5 
(ร้อยละ 100) 

5 
(ร้อยละ 100) 

- 

หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2557 รศ.ดร.
จิตต์กวี ปวโร และ รศ.ถนอม
ศรี วงษ์รัตนาสถิตย์ 
เกษียณอายุราชการตาม
สัญญาจ้างที่สิ้นสุดเมื่ออายุ 65 
ปี และได้รับสมัครและแต่งตั้ง 
รศ.ดร.สมบูรณ์ และ ผศ.ดร.
ปิลันธนา เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแทนตามล าดับ 

  

ความพึงพอใจของ
อาจารย์ (ต่อการ
บริหารหลักสูตร) 

- 4.10 4.10  
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อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
1.รายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 2.รายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง 3.มี

แนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีในบางเรื่อง 
4.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีทุกเรื่อง 5.มีผลการด าเนินงานโดดเด่น) 

อัตราการคง
อยู่ของ
อาจารย์ 

มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือน และเมื่อใกล้สิ้นสุดปีการศึกษา 2558 มีการ
รายงานอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร น าเสนอในที่ประชุมดังกล่าว ซึ่งแสดงอัตรา
การคงอยู่และเกษียณในปีถัดไปเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ซึ่งพบว่าในปีการศึกษา 2558 
นี้ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือร้อยละ 100 

ความพึงพอใจ
ของอาจารย์  

มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือน และเมื่อใกล้สิ้นสุดปีการศึกษา 2558 มีการ
รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรน าเสนอในที่
ประชุมดังกล่าว พบว่าผลการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับ
การบริหารหลักสูตรมีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
ซึ่งบ่งชี้ว่าคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรผ่านตามเกณฑ์  

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MSC-TTP-P2.3-01 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย ประจ าปี
การศึกษา 2558 

 
ผลการประเมินตนเอง 2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       

 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 ร้อยละการคงอยู่ 
2556 9 9 9 100 
2557 - 7 7 100 
2558 - - 3 100 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา…………………คืออุปสรรคภายนอก กล่าวคือมีหลักสูตรปริญญาโทซึ่งมี
ชื่อหลักสูตรและเนื้อหาคล้ายคลึงกันเปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน ท าให้จ านวนนักศึกษารุ่น 3 ซึ่งรับเข้ามาในปี
การศึกษา 2558 มีจ านวนลดน้อยลงกว่านักศึกษารุ่น 1-2  
 

3.1 การรับนักศึกษา (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้  

 

2. น าไปสู่การปฏิบัติ คือด าเนินการรับนักศึกษาตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ และทุกขั้นตอน
ด าเนินการตามแผน และปรากฎในรายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.
เภสัชกรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังนี้  
- มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือน ในการประชุมวาระพิเศษในเดือนกรกฎาคม  
2558 มีการบรรจุวาระเรื่องแผนการรับนักศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ไม่เปิดรับนักศึกษาเนื่องจากสิ้นสุดก าหนดการรับสมัครแล้ว 

ก่อนเปิดภาค
ประมาณ 4 
เดือน 

• ประกาศรับสมคัรนกัศกึษาใหมใ่นภาคการศกึษานัน้ๆ โดยบณัฑิตวิทยาลยั 

• ก าหนดวนัสอบข้อเขียนโดยบณัฑิตวิทยาลยั 

ก่อนเปิดภาค
ประมาณ 2.5 

เดือน 

• อาจารย์ประจ าหลกัสตูรพิจารณาใบสมคัร และสง่ข้อสอบข้อเขียนซึง่เป็น
การสอบวดัความรู้ด้านเภสชักรรมไทย พร้อมรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนให้
บณัฑิตวิทยาลยั 

• บณัฑิตวิทยาลยัประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนและจดัสอบข้อเขียน 

ก่อนเปิดภาค
ประมาณ  2 

เดือน 

• อาจารย์ประจ าหลกัสตูรพิจารณาคะแนนสอบข้อเขียนโดยมีการก าหนด
คะแนนขัน้ต ่าเพ่ือการพิจารณาคดัเลือกผู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ พร้อมสง่
รายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ให้บณัฑิตวิทยาลยั 

ก่อนเปิดภาค
ประมาณ  1 

เดือน 

• สอบสมัภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลกัสตูรซึง่ได้รับแตง่ตัง้เป็น
คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 

ก่อนเปิดภาค
ประมาณ  3 
สปัดาห์ 

• น าคะแนนสอบสมัภาษณ์เข้าที่ประชมุอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ที่ประชมุน า
ผลคะแนนสมัภาษณ์มาพิจารณาตดัสินการรับเข้าศกึษาในหลกัสตูร 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร และภาคการศึกษาที่ 2/2558 ก าหนดจ านวนรับ 20 คน โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนซึ่งมีมติไว้ในรายงานการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธันวาคม 2558 ดังนี้ 
- พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
- สอบข้อเขียนโดยสอบความรู้พื้นฐานทางเภสัชกรรมไทย 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาคะแนนของการสอบข้อเขียนโดยมีการก าหนดคะแนน
ขั้นต่ าเพ่ือการพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
- สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
- กรรมการส่งคะแนนสัมภาษณ์แล้วอาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลคะแนนสัมภาษณ์มา
พิจารณาตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
หมายเหตุ 
จากแนวโน้มจ านวนนักศึกษาที่ลดลงตามล าดับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2558 อาจกล่าวได้
ว่าเกิดจากอุปสรรคภายนอก กล่าวคือมีหลักสูตรปริญญาโทซึ่งมีชื่อหลักสูตรและเนื้อหา
คล้ายคลึงกันเปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น  

การเตรียมความพร้อม 1. มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้  
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

ก่อนเข้าศึกษา   

 
2. น าไปสู่การปฏิบัติ คือด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้  
- มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือน ในการประชุมประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มีการบรรจุวาระเรื่องการส ารวจรายชื่อนักศึกษาเข้าใหม่ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีแพทย์แผนไทย

ภายใน 3 วนัภายหลงัได้รับรายชื่อ
นกัศกึษาใหมป่ระจ าภาค 

• ส ารวจรายชื่อนกัศกึษาเข้าใหมท่ี่ไมไ่ด้จบปริญญา
ตรีแพทย์แผนไทยบณัฑิตหรือแพทย์แผนไทย
ประยกุต์บณัฑิต 

ก่อนเปิดภาคอยา่งน้อย 3 วนั 

• ประกาศรายชื่อนกัศกึษาที่ต้องเรียนปรับพืน้ฐานทัง้สิน้ 
9 รายวิชา ตามที่ก าหนดใน มคอ.2 ดงันี ้ 

• พฤกษศาสตร์พืน้บ้าน 

• ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสขุภาพ 

• กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

• เคมีเภสชัวตัถ ุ

•  ระเบียบวิธีวิจยัทางการแพทย์แผนไทย 

• เภสชักรรมไทย 1 

• เภสชักรรมไทย 2 

• -เภสชักรรมไทย 3 

• -ระบบสขุภาพไทย 

ภายในภาคการศกึษาแรก 
• จดัสอนปรับพืน้ฐานส าหรับนกัศกึษาใหม่
กลุม่นีใ้ห้เสร็จสิน้ภายในภาคการศกึษาแรก 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

บัณฑิตหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   และวางแผนการสอนปรับพ้ืนฐานส าหรับ
นักศึกษาใหม่กลุ่มนี้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 2557 ที่เสนอแนะ
ว่าควรสร้างความเข้มแข็งแก่นักศึกษาให้มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2558 เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร 
แผนการศึกษา และสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาท่ีหลักสูตรจัดให้รวมทั้งเปิดโอกาสให้
รุ่นพี่ได้พบปะแนะน าการเรียนกับรุ่นน้อง 
- ส ารวจนักศึกษาเข้าใหม่ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิตหรือแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต ซึ่งพบว่าในภาคการศึกษาท่ี 2/2558 นักศึกษาเข้าใหม่ทั้ง 3 คนจบปริญญา
ตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิตทุกคน หลักสูตรจึงไม่จ าเป็นต้องปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษารุ่นนี้ 

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MSC-TTP-P3.1-01 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย ประจ าปี
การศึกษา 2558 

 
ผลการประเมินตนเอง 3.1 การรับนักศึกษา(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การ
รับนักศึกษา) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       
 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การควบคุมการ
ดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่

ไม่มีการด าเนินการในตัวบ่งชี้นี้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
การควบคุมระบบ
การดูแลการให้
ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. มีระบบและกลไกการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

 
2. น าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
-  อาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวทาง ช่วยวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ และช่วยแก้ไขปัญหาที่
อาจเกิดข้ึนระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาหลักสูตรนี้ มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย เช่น ผศ.ดร.ปิลันธนา สร้างกลุ่มสนทนา (Chat group) ใน
เฟสบุ๊ค ชื่อ Pilanthana’s advisees เพ่ือแนะแนวทางการท าวิจัยรวมทั้งนัดหมายสอน
เพ่ิมเติมเป็นกลุ่มในบางหัวข้อที่นักศึกษาขาดความเข้าใจ เช่น หัวข้อโปรแกรมสถิติ SPSS 
เพ่ือใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ค าแนะน าการท าวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคลโดยการสนทนาผ่านโปรแกรมไลน์ และ Messenger ของเฟสบุ๊ค 
ด้วย 

การพัฒนาศักยภาพ 1. มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

วางแผนจดัอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นกัศกึษา ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด กลา่วคือ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลกัและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จะต้องมีคณุวฒิุตามที่ สกอ. ก าหนด กลา่วคือ จบ

การศกึษาระดบัปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่ ่ากวา่ รศ. ทัง้นีอ้าจารย์ประจ าหลกัสตูร
แตล่ะคน รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นศ. ได้ไมเ่กิน 5 คน (นบัรวมทัง้อาจารย์ที่ปรึกษาหลกัและอาจารย์ที่

ปรึกษาร่วม) 

ประธานหลกัสตูรแจ้งนกัศกึษาปริญญาโทภายในสองเดือนนบัจากเข้าศกึษาให้ติดตอ่อาจารย์ที่ปรึกษาซึง่มี
ความถนดัและมีความช านาญในหวัข้อเร่ืองที่นกัศกึษาสนใจจะท าวิทยานิพนธ์  

เม่ือได้อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นกัศกึษาท าการค้นคว้าและเรียบเรียงบทความสมัมนา 1 ซึง่จะต้องสง่
อาจารย์ที่ปรึกษาและน าเสนอสมัมนา1 ด้วยวาจาในชัว่โมงสดุท้ายของวิชาดงักลา่ว อนึ่ง บทความสมัมนา 
1 นีค้วรมีความเก่ียวข้องกบัหวัข้อวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการท าวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่
ปรึกษาควรผลกัดนัให้นกัศกึษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศกึษาที่ 2 หลงัจากเข้าศกึษา 



51 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

นักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
- มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือนในการประชุมประจ าเดือนกันยายน 2558 
มีมติให้อาจารย์ประจ าหลังสูตรวางแผนค้นหาโครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมที่จัด
ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในปีการศึกษานั้นๆไว้
ล่วงหน้า เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะทางวิชาการ
ของนักศึกษา   
2. น าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
- มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกเดือนในการประชุมประจ าเดือนธันวาคม2558 
ได้รวบรวมโครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ภายนอกพบว่าตัวอย่างของโครงการที่น่าสนใจ เช่น การอบรมการใช้สัตว์ทดลองฯ ซึ่ง
จัดโดย วช. และจัดเวียนตามภูมิภาคต่างๆตลอดปีงบประมาณ 2559, มหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติและการประชุมวิชาการประจ าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน, โครงการ
อบรมอักขราวิสุทธิ์ (การป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม) ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
มบส.เป็นต้น ที่ประชุมจึงมีมติให้แจ้งนักศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว
ฝึกอบรมดังกล่าว ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊คกลุ่ม วท.ม.เภสัชกรรมไทยซึ่งเกิดผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรมคือ ในการประชุมวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2559 นักศึกษาหนึ่ง
รายคือนายชายศักดิ์ ถนนแก้ว ได้สมัครน าเสนอผลงานวิจัย และได้รับคัดเลือกให้น าเสนอ
ภาคบรรยายซึ่งมีจ านวนจ ากัด 

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

MSC-TTP-P-3.2-01 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย ประจ าปี
การศึกษา 2558 

MSC-TTP-P-3.2-02 กลุ่มสนทนาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ใน facebook 

MSC-TTP-P3.2-0-03 หน้า facebookกลุ่ม วท.ม.เภสัชกรรมไทย 
 
ผลการประเมินตนเอง 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       
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3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา) 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูล ปี 
(ข้อมูลจากปีที่เปิดสอนจนถึงปัจจุบัน) 

ปัจจุบัน 
ข้อมูลคู่เทียบ  

(ถ้ามี) 
2556 2557 2558  

อัตราการคงอยู่ 9 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

16 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

19 
คิดเป็นร้อยละ 100 

- 

การส าเร็จการศึกษา  - - - - 
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ฯ   

- 4.72 4.80 - 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก
และการเรียนการสอน  

- 3.72 3.90 - 

ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นปีที่เปิดสอน พบว่ายังไม่มีข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับมอบหมายให้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในสัดส่วน 1 ต่อ 5 ตามที่ สกอ.ก าหนด ท าให้อาจารย์มีความใกล้ชิดกับ
นักศึกษา จึงสามารถให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์รวมทั้งปัญหา
ด้านอ่ืนๆของนักศึกษาได้ด้วยดี แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ซึ่งก าหนดไว้เป็นแนวทางตั้งแต่ปีแรกของการเปิด
หลักสูตร 

 
อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
1.รายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 2.รายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง 3.มี

แนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีในบางเรื่อง 
4.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีทุกเรื่อง 5.มีผลการด าเนินงานโดดเด่น) 

อัตราการคงอยู่ ตั้งแต่ปีการศึกษา2556 ซึ่งเป็นปีที่เปิดสอนจนถึงปีการศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเป็น 100 % กล่าวคือไม่มีนักศึกษารายใดทีลาออกหรือลาพักการเรียน 

การส าเร็จ ขณะนี้ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากนักศึกษารุ่นแรก (รหัส 56xxxxxx)อยู่ระหว่างท า
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การศึกษา  วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้มีแนวโน้มว่านักศึกษาที่เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นรายแรกของ
หลักสูตร (นายชายศักดิ์ ถนนแก้ว) มีความเป็นไปได้ที่จะส าเร็จการศึกษาภายในภาค
การศึกษาที่ 1/2559 เนื่องจากณ วันที่รับการตรวจประเมิน นายชายศักดิ์ ถนนแก้วได้ท า
วิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้รับการตอบรับให้น าเสนอผลงานวิจัยภาค
บรรยายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติ 2559 และอยู่ระหว่างเขียนบทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และอยู่ระหว่างเขียน
รูปเล่มวิทยานิพนธ์ ส่วนนางสาวธณัฐนัณ อนันตศิริสถาพร มีความเป็นไปได้ที่จะส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2/2559เนื่องจากท าวิทยานิพนธ์ไปแล้วประมาณ 90 % 

ความพึงพอใจ
และผลการ
จัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

มีระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ดังนี้ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2558 ทั้งด้านระบบที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกและการเรียนการสอน พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้านไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 บ่งชี้ว่าผ่านตามเกณฑ์ ทั้งนี้ไม่พบข้อร้องเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 
2558  

 
 
 

• หลกัสตูรฯจดั
กลอ่งรับเร่ือง
ร้องเรียนและ
แบบฟอร์มรับ
เร่ืองร้องเรียน ไว้
บริเวณหน้า
ห้องเรียนของ
นกัศกึษา 

กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกบั
การเรียนการสอน และสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ตา่งๆ 

• ประธานหลกัสตูรฯ รวบรวม
ข้อร้องเรียนเพ่ือน ามา
พิจารณา อยา่งน้อยสปัดาห์
ละ 1 ครัง้ 

 

กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกบั
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร
และอาจารย์ผู้สอน 

• ประธานหลกัสตูรฯ
สอบถามข้อเท็จจริง
จากอาจารย์และ
นกัศกึษา 

• พิจารณาแนวทางใน
การจดัการข้อ
ร้องเรียน 

- ประธานหลกัสตูรฯ น าข้อ
ร้องเรียนนัน้เข้าประชมุ
พิจารณาในที่ประชมุ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรซึง่
จดัทกุเดือน  

- พิจารณาแนวทางในการ
จดัการข้อร้องเรียนโดยการ
ระดมสมองเพื่อให้ได้มติ
จากที่ประชมุ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P3.3-01 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย ประจ าปี

การศึกษา 2558 
 
ผลการประเมินตนเอง 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3  นักศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2558 2559 2560 2561 2562 

2556 จ านวน  - - - - - 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - 

2557 จ านวน - - - - - 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา…..…………ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ณ วันที่รับการตรวจ
ประเมิน ทั้งนี้กล่าวได้ว่าการที่นักศึกษารุ่นแรกท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษานั้น 
เป็นเพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาภาคพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์แผนไทยที่ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน และต้องท างานใน
วันเวลาราชการ ท าให้นักศึกษามีเวลาศึกษารายวิชา (Course work) และท าวิทยานิพนธ์เฉพาะวันเสาร์
อาทิตย์ ส่งผลให้การท าวิทยานิพนธ์ด าเนินไปค่อนข้างช้า……………….. 

 
3.4  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เชื่อมโยงกับ องค์ประกอบที่ 2 

บัณฑิต  ตัวชี้วัด 2.1คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
ระดับปริญญาตรี 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  หน่วย 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  คน 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินฯ  คน 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  คะแนนรวม 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5)  ค่าคะแนน 
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ระดับปริญญาโท 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน  หน่วย 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด - คน 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพฯ - คน 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต - คะแนนรวม 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5) - ค่าคะแนน 

ระดับปริญญาเอก 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน  หน่วย 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด  คน 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพฯ  คน 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  คะแนนรวม 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5)  ค่าคะแนน 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
- - 

  
 

3.5  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี(เชื่อมโยงกับ 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  ตัวชี้วัด 2.2   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี) 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด ………… คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ ………… คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

………… คน 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ ………… คน 
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา ………… คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ ………… คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท ………… คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร ………… คน 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด ………… คน 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

(ไม่นับรวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา) 

………… คน 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ …………  
คะแนนที่ได้ ………… คะแนน 

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

- - 
  
  

 
 

ผลการประเมินตนเอง 3.5  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(เชื่อมโยงกับ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  ตัวชี้วัด 2.2   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง()       

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 
……ไม่สามารถวิเคราะห์ได้เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาปริญญาโทท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้…..……… 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.6  ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (เชื่อมโยงกับ 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  ตัวชี้วัด2.2คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
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ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
  

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาอนุมัติ และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

  

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2  

  

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบัน
เห็นชอบ/อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

  

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  

  

รวม   
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด ….0…. คน 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ ……………………. 

คะแนนที่ได้ …………………. คะแนน 
 
แบบรายงาน 
ที ่ นักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ าหนัก ว/ด/ป ที่

ตีพิมพ์ 
1. - ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์

เ นื่ อ ง จ า ก ยั ง ไ ม่ มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- - - 

2.      
3.      
4.      

 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
- - 

  
 
 

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

  

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 
  

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

  

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

  

รวม   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด …………. คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ ……………………. 

คะแนนที่ได้ …………………. คะแนน 
 
ที ่ นักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ าหนัก ว/ด/ป ที่

ตีพิมพ์ 
1.      
2.      
3.      
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หมวดที่ 4 ขอ้มลูผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสตูร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
(เปิดสอนทั้งหมด  6  รายวิชา) ดังนี้  

ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวน
นักศึกษา 

A 
B
+ 

B C+ C D+ D E I U S 
ลง 

ทะเบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

1 512521
วิทยานิพนธ์                             

2/2558 - - - - - - - - 100 - - 100 - 

2 5424121 
เคมีอินทรีย์และ
ชีวเคมีขั้นสูง           

2/2558 - - - - - - - - 100 - - 100 - 

3 5424181  
สัมมนาทาง
เภสัชกรรมไทย 
1 

2/2558 100 - - - - - - - - - - 3 3 

4 5520101     
คอมพิวเตอร์
ส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1/2558 - - - - - - - - - - 100 10 10 

5 5520202
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1/2558 
 

- - - - - - - - -  100 10 10 

6 5424151    
เภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

1/2558 - - - - - - - - 100  100 - - 

***หมายเหตุ***   รายวิชาที่ติดผลการเรียนเกรด I เนื่องจาก นิสิตยังไม่ได้ส่งงานบางส่วนท าให้ตัดเกรดล่าช้า 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระรายวิชาในหลักสูตร) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

หลักคิดในการ
ออกแบบ
หลักสูตร 
ข้อมูลที่ใช้ใน
การพัฒนา
หลักสูตรและ
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
          1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยมีหลักคิดในการออกแบบ
หลักสูตรโดยศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  (MSC-TTP-P4.1-01) และเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
ความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) มีทุนการศึกษาให้ส าหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาโท  
          2. หลักสูตรเภสัชกรรมไทยมีการพัฒนาหลักสูตรโดยดูจาก สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ โดยการพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555–2559) ความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ต ารับยา และ
เครื่องส าอางจากสมุนไพร  ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  (พ.ศ.2555-
2559)  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่ระยะยาว  ที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยโดยได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เหมาะสม (MSC-TTP-P4.1-02)  
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
          สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยมีการประชุมวางระบบและกลไกในการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย โดยก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร  การปรับปรุง
หลักสูตรตามแผนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ตามค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร (MSC-TTP-P4.1-03) และด าเนินการ
วิพากษ์หลักสูตร โดยคณะกรรมการประกอบด้วยคณาจารย์ภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (MSC-
TTP-P4.1-04) และด าเนินพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ใน
การประชุมครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  (MSC-TTP-P4.1-06) จากนั้นส่ง
พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่  5  
เมื่อวันที่ 5  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2555 (MSC-TTP-P4.1-06) เสนอต่อสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  9  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (MSC-TTP-P4.1-07) 
และน าเสนอหลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ/รับรองในการ
ประชุมครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ .ศ. 2555 (MSC-TTP-P4.1-08) จากนั้นด าเนินการส่ง
หลักสูตร มคอ.2 สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยที่ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ทางส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอหลักสูตรต่อ สกอ. เพ่ือพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรภายใน 
30 วัน  
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การด าเนินการจัดท ามคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
   1. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพ  
   2. มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพ  โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการ
วิจัย มาใช้ในด้านเภสัชกรรมไทย  
   3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางวิชาการและวิชาชีพ  
   4. มีความรับผิดชอบและแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
   5. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  
   6. สาขาวิชาได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสกอ.เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 (MSC-TTP-P4.1-02)  

การปรับปรุง
หลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้า
ในศาสตร์
สาขานั้นๆ 
 
 

          1. สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยได้น าหลักสูตรมคอ.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ในภาคการศึกษาที่ 
1  ปีการศึกษา 2556 โดยสาขาวิชาเภสัชกรรมไทยมีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตร โดยศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทาง
เคมี (PERCH-CIC) มีทุนการศึกษาให้ส าหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาโทหลักสูตรเภสัชกรรมไทยมีการ
พัฒนาหลักสูตรโดยดูจาก สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  โดยการพัฒนาหลักสูตรจะ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) ความสามารถใน
การแข่งขันและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ต ารับยา และเครื่องส าอางจากสมุนไพร  ซึ่งตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศ
ทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่ระยะยาว  จึงน าไปสู่การแต่งตั้งกรรมการด าเนินการบริหาร
หลักสูตร ก าหนดหน้าที่และจัดให้มีการ ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ตลอดจนการมี
แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และ ตัวบ่งชี้การพัฒนา ด้วยกระบวนการวิพากษ์ พัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างน้อย ทุก 5 ปี และให้เป็นไปตามผลการวิพากษ์-พัฒนา
หลักสูตรฯ โดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพ่ือให้มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมทักษะต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้วิชาการ  ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
    2. สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยได้มีการประชุมวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยให้มีความทันสมัยและคุณภาพยิ่งขึ้น 
โดยอาจารย์ผู้สอนประเมินรายวิชาโดยและปัญหาที่เกิดในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างภาค
การศึกษา และได้พิจารณาผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของวิชา
ในหลักสูตร และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอนและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น  
 ซ่ึงข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆที่น่าสนใจ ดังนี้ 

- ในการเรียนการสอนควรมีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนในคาบแรกของการสอนเพ่ือ
ดูพ้ืนฐานในการเรียนของนักศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางปรับสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน  
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- จากการประเมินผู้ทรงแนะน าให้เพ่ิมในส่วนของกิจกรรมเพ่ิมกิจกรรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อแสดงผลอย่างชัดเจนเช่นอาจจะมีข้อสอบที่เป็นขอสอบบงบอกถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมแทรกด้วยจึงมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้มาตรฐานผลการ
เรียนรู้curriculum mapping ในด้านคุณธรรมที่ชัดเจนขึ้น 

- อาจารย์ผู้สอนมีการพิจารณาจ านวนข้อสอบและเวลาในการสอบให้เหมาะสมและ
ในการสอบทุกครั้งอาจารย์ผู้สอนควรมีการระบุเวลาบอกระยะเวลาที่ให้ท าข้อสอบในกระดาษค าตอบ
เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบเวลาในการสอบ 

-ในรายวิชาที่นักศึกษาได้คะแนนน้อยช่วงท้ายภาคเรียนในการแนะแนวการเรียน
ให้กับนักศึกษาที่ได้ผลการเรียนต่ า  

-มีการปรับปรุงด้านการจัดตารางสอนให้มีความแน่นอนมากข้ึน และควรแจกสื่อการ 
สอนล่วงหน้าเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  

- ในส่วนของรายวิชา  เคมีอินทรีย์และชีวเคมีขั้นสูง ควรมีการทบทวนความรู้พ้ืนฐาน 
ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานก่อนเพราะนักศึกษาบางคนไม่ได้จบทางด้านวิทยาศาสตร์หรือแพทย์แผน
ไทยมาและแนะน ากระบวนการผลิตที่ถูกต้องเมื่อน าไปใช้จริงในอาชีพสอดแทรกกิจกรรมต่างที่
แสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นระยะ และควรจัดสอบให้เข้มข้นมากขึ้น 

- ในส่วนของรายวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรมไทยขั้นสูง ควรมีการทบทวนความรู้การ 
ออกฤทธิ์ของสารเภสัชกรรมแนะน ากระบวนการผลิตที่ถูกต้องเมื่อน าไปใช้จริงในอาชีพสอดแทรก
กิจกรรมต่างที่แสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นระยะ และควรจัดสอบให้เข้มข้นมากขึ้น 
   
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากผลการประเมินการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรฯจึง
น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ดังที่ได้รับค าแนะน า โดยสามารถแบ่งได้
ดังนี้  

- ควรมีการปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีอินทรีย์และชีวเคมีขั้นสูง โดย
เพ่ิมความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวก่อนในคาบแรกเพ่ือเป็นการปรับ
พ้ืนให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้จบทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์แผนไทย 

 - ในการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ควรให้
ความส าคัญกับการน าเสนอผลงานของนักศึกษา ทั้งด้านการน าเสนองานด้ายวาจา และการน าเสนอ
ด้วย Plate Presentation ให้มากขึ้น โดยให้มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น และน าเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน 

- ควรปรับเพิ่มความเข้มข้นด้านเนื้อหาในรายวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมไทยขั้นสูง ในเรื่องของ
การออกฤทธิ์ของสารเภสัชกรรม และกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง และการน าไปประยุกต์ใช้จริงในอาชีพ 
และให้มีการสอดแทรกกิจกรรมต่างท่ีแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นระยะ และควรจัดสอบให้
เข้มข้นมากขึ้น 

นอกจากนี้สาขาวิชาได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับปัญหาของสาระรายวิชา
ระหว่างภาคการศึกษาที่ท าการเปิดสอนที่ผ่านมาและท าการประเมินรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาแต่ละรายวิชาให้มีเนื้อหาทันสมัย โดยได้ร่วมกันประเมินบางรายวิชา เช่น 
รายวิชา 5424171 ภูมิปัญญาการแพทย์และสมุนไพรพ้ืนบ้านส าหรับเภสัชกรรมไทย และ  รายวิชา 



64 
 

 

5424151 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยใน
รายวิชา 5424171 ภูมิปัญญาการแพทย์และสมุนไพรพ้ืนบ้านส าหรับเภสัชกรรมไทย  ควรมีการปรับ
เพ่ิมทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ต ารับยา และเครื่องส าอาง
จากสมุนไพร ให้มีคุณภาพ และ ปลอดภัย เพ่ือให้เท่าทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 
และ รายวิชา 5424151 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา ควรมีการปรับเพ่ิมเติมเนื้อหาในหัวข้อการขึ้น
ทะเบียนยาจากสมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสมุนไพร เพ่ือให้ทันกับเหตุการปัจจุบันมาก
ขึ้น ซึ่งหัวข้อดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้   รายวิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรมไทยขั้นสูง ควรปรับเพ่ิมเนื้อหาในส่วนของสารออกฤทธิ์ของสมุนไพรเพ่ือน าไป
พัฒนาทางเภสัชกรรม และกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง และการน าไปประยุกต์ใช้จริงในอาชีพ และให้มี
การสอดแทรกกิจกรรมต่างที่แสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นระยะ และควรจัดสอบให้เข้มข้นมาก
ขึ้น เป็นต้น  MSC-TTP-P4.1-09 
ระบบการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

สาขาส ารวจความเป็นไปได้ในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 

เสนอมหาวทิยาลัยแต่งตั้งกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง 
หลักสูตรท าร่าง มคอ.2 และวิพากษ์หลกัสูตร 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรก่อนเข้าสภาวิชาการ 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร น าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 

ไม่ผ่าน 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร น าเสนอหลักสูตร 

ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตรก่อนเขา้สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวทิยาลัย 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร จดัท าเอกสารต่างๆ ให้ สสว. เสนอ สกอ. 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน ปรับปรุงแก้ไข 
 

ปรับปรุงผลการ
ด าเนนิงาน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร จัดท า
เอกสารต่างๆ ให้

คณะน าเสนอต่อสภา
วิชาชีพ (ถ้ามี) 

มหาวิทยาลัย
แจ้งคณะและ

ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ 
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การพิจารณา
อนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
และการ
ค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

          1. ในวิชาสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัย กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะก าหนดผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ด้านการวิจัยเป็นผู้สอน และก าหนดให้ อาจารย์ในสาขาวิชามาพูดถึงประสบการณ์ในการ
ท าวิจัย และความเชี่ยวชาญ จากนั้นจะก าหนดให้นักศึกษาได้เลือกหัวข้อวิจัยที่นักศึกษาสนใจและเลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัย โดยได้ก าหนดให้ค้นคว้าข้อมูลเขียนบทความวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย
ของนักศึกษา และให้น าเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาหัวข้อวิจัย และ อาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมฟัง เพ่ือระคมความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะให้กับ
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการท าวิจัยต่อไป (MSC-TTP-P4.1-10 
    2. การด าเนินการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอนดังนี้ คือ นักศึกษาท าการยื่นแบบ 
บฑ1. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อกรรมการบริหาร
หลักสูตร (MSC-TTP-P4.1-11)   จากนั้นประธานสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ด าเนินการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องมีความใหม่ และมีการก ากับ อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือป้องกันไม่ให้วิทยานิพนธ์มีความซ้ าซ้อน และป้องกันการคัดลอก ผลงาน จึงมีการก าหนดให้
มีขั้นตอนการตรวจสอบ ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยการตรวจสอบด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ อย่าง
ต่อเนื่อง มีการบันทึกผลการให้ค าปรึกษา ติดตาม เป็น รายบุคคลอย่างต่อเนื่องในสมุดบันทึกการให้
ค าปรึกษา(MSC-TTP-P4.1-12) มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ค าปรึกษานักศึกษาและก ากับติดตาม
นักศึกษา อาจารย์มี การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาเฉพาะราย และมีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
วิธีการเขียนบทความวิจัยและการตรวจการลอกเลียนแบบงานวรรณกรรม ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย  
และเมื่อได้รับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ์และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  โดยประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะยื่น แบบ บฑ 2. การเสนออนุมัติจัดสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และเสนอไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (MSC-TTP-P4.1-13) เมื่อคณบดีอนุมัติจากนั้นจะ
ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดย กรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยตั้งอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาประดับปริญญาเอก มีความรู้
และประสบการณ์ในประเด็น (MSC-TTP-P4.1-14) จากนั้นท าการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยให้
นักศึกษาน าเสนอหัวข้อและ 3 บท คือ ความเป็นมาและปัญหาของงานวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขต
งานวิจัย และแนวทางการวิจัย โดยน าเสนอในรูปแบบ Power point น าเสนอและตอบข้อซักถามของ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ จากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ จะพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ใน แบบ บฑ3. โดยผลการ
พิจารณาจะมี อยู่ 3 แบบ ด้วยกันคือ 1. ผ่าน นักศึกษาสามารถด าเนินตามขั้นตอนต่อไปได้ 2. ผ่าน
แบบมีเงือนไข 3. ไม่ผ่าน  (MSC-TTP-P4.1-15)  

ประเมนิผลการด าเนนิงาน 
 

จัดการความรู ้
 

แนวปฏิบัตทิี่ด ี
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         โดยในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยได้มีนักศึกษาได้ขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จ านวน 3 คน และในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์โดยได้รับช่วยเหลือ และการ
ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษายื่น แบบ บฑ1. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 

ตรวจสอบ 

แต่งตั้งอาจารย์
ท่ีปรึกษา (แบบ 
บฑ1.) 
 

กรรมการบริหารหลกัสูตร  พิจารณา 
    เป็นหวัขอ้เด่ียวกบัท่ีเสนอในวชิา
สมัมนา 
       ไม่ซ ้ าซอ้นกบัเร่ืองท่ีท าแลว้ 
       ผลการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
ดว้ยโปรแกรมอขัรวสุิธ์ 

ปรับแก ้ตาม
ขอ้เสนอแนะ 

 

สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

 

ยื่น แบบ บฑ 2 การเสนออนุมัติจัดสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และเสนอไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมติั 

     กรรมการบริหารหลกัสูตรอนุมติั 

ไม่อนุมติั 

ผ่ า น นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
ด าเนินตามขั้นตอนต่อไปได้  

ผ่านแบบมีเงือนไข  ไม่ผ่าน 

ปรับแก้  ตาม
ข้อเสนอแนะ และ
ส่ ง ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาเค้าโครง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
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หลักฐานการด าเนินการ 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P4.1-01 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
MSC-TTP-P4.1-02 
 

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย อนุมัติเมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2556 

MSC-TTP-P4.1-03 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2535/2554 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

MSC-TTP-P4.1-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3128/2554 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

MSC-TTP-P4.1-05 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3486/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูก
ต้องการเขียนเนื้อหาในหลักสูตร 

MSC-TTP-P4.1-06 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3782/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

MSC-TTP-P4.1-07 รายงานการประชุมสภาวิชาการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 
2555 

MSC-TTP-P4.1-08 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2555 

MSC-TTP-P4.1-09 ร าย ง านการประชุมอาจาร ย ์ป ระจ าหล ัก ส ูต ร ว ิทย าศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ครั้งที่ 7 /2558  พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 

MSC-TTP-P4.1-10 บทความวิชาการของนักศึกษาในรายวิชาสัมมนา 
MSC-TTP-P4.1-11 บฑ1. การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
MSC-TTP-P4.1-12 การติดตามและการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์  
MSC-TTP-P4.1-13 บฑ 2. การเสนออนุมัติจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอไปยังคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 
MSC-TTP-P4.1-14 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
MSC-TTP-P4.1-15 บฑ3. ผลการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ผลการประเมินตนเอง  4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร 
การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระรายวิชาในหลักสูตร) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง ()       

 
4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  

หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน) 
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ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

กา ร พิ จ า ร ณ า
ก าหนดผู้สอน 

          1.  อาจารย์ประจ าหลักหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนจัดท า ตารางสอน และก าหนดอาจารย์
ผู้สอนประจ ารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรฯ เพื่อ ด าเนินการวางระบบผู้สอน กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และกระบวนการ ประเมินผลเป็นรายวิชา โดยในแต่ละรายวิชาก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน คือ 
          1.1 โดยพิจารณาผู้สอนจากประสบการณ์การสอน และมีผลการวิจัยอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี  และ/หรือคุณวุฒิที่อาจารย์จบของแต่ละคน ให้ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร ที่ได้รับมอบหมาย และมีการเฉลี่ยภาระงานสอนให้ใกล้เคียงกันและเพียงพอกับเกณฑ์ภาระ
งานขั้นต่ าของอาจารย์แต่ละท่าน และกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดรายวิชาให้ผู้สอนสอนกระจาย
ไปยังรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็นวิชา บังคับ เพ่ือให้ผู้ เรียนในหลักสูตรได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความ
หลากหลาย (MSC-TTP-P4.2-01) โดยการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจะเป็นไปตาม มคอ.3ซึ่งมี
การกระจายผลรับการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) มาจาก มคอ.2 ที่ได้มีการจัดท าก่อนเปิดภาค
เรียนในทุกวิชาส่งให้หลักสูตร 
          1.2 ติดตามประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา โดยผลการประเมินจะต้องมีค่า เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 ส าหรับผู้ที่มีผลการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ จะให้สอนร่วมกับ อาจารย์อาวุโส 
ในลักษณะของการสังเกตการณ์สอนหรือร่วมสอนบางเนื้อหา (MSC-TTP-P4.2-02) 
          1.3. ในกรณีจ าเป็นผู้สอนไม่พอ ไม่ตรง ไม่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญในรายวิชาหรือหัวข้อที่เปิด
สอน หรือภาระงานสอนเกินที่ก าหนดหลักสูตรจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์
พิเศษโดยผู้ทรงภายนอกจะต้องมีวุฒิ ปริญญาเอก หรือ มีต าแหน่งทางวิชาการ และก าหนดให้ ผู้สอน
ในหลักสูตรเข้าไปเรียนรู้จากการสังเกตการณ์สอนของอาจารย์พิเศษ อาทิเช่น วิชา 15125101 เภสัช
วิทยาและพิษวิทยา ได้เรียนเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยาย ในหัวข้อ สมุนไพรที่ออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทอัตโนมัติ และ ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง จ านวน 4 ครั้ง  

ก า ร ก า กั บ 
ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ตรวจสอบการ
จัดท า  มคอ .3 
และ มคอ.4 

    1. กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนเกี่ยวกับการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการท า 
มคอ ดั้งนี้ 

 1.1  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 ของอาจารย์เพ่ือให้มีความทันสมัยใน
ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาให้ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน 1 
สัปดาห์  และก าหนดให้ส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังจากวันสุดท้ายของการปิดภาคเรียนตาม 
ก าหนด ดังนี้  
   - การจัดท า มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2558 ส่งวันที่ 10/08/2558 
   - การจัดท า มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2558 ส่งวันที่ 25/1/2558 
   - การจัดท า มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1/2558 ส่งวันที่ 10/1/2559 
   - การจัดท า มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2/2558 ส่งวันที่ 7/6/2559 
(MSC-TTP-P4.2-03, MSC-TTP-P4.2-04, MSC-TTP-P4.2-05)    .      
 1.2 ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห์คุณภาพของการสอนในมุมมอง 
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ของผู้เรียนโดยจะต้องมีคะแนนการประเมิน ไม่ต่ ากว่า 3.51 ถ้าได้คะแนนต่ ากว่า ให้ผู้สอนน าเสนอใน
ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรว่าเห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม่ อย่างไร และจะมีการปรับปรุง 
มคอ. 3 อย่างไรในการสอนครั้งต่อไปอย่างไร  
1.3 หลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
สาขาวชิาเภสัชกรรมไทย และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒในปีการศึกษาทีผ่่านมาและปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างภาคการศึกษาที่ผ่านมา เป็นแนวทางเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข กระบวนการเรียนการสอนใน 
มคอ.3 ให้มีคุณภาพมากข้ึน และให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม 
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และเพ่ือให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาทิเช่น  
       รายวิชา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา รหัส 5424151 ยังไม่มีการเรียนการสอนในหัวข้อการขึ้น
ทะเบียนยาสมุนไพร  จึงมีมติให้มีการปรับเพ่ิมเติมในหัวข้อการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร จ านวน 4 
ชั่วโมง ซึ่งหัวข้อดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้ และ
หัวข้อสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ และ ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
จ านวน 4 ครั้ง โดยหัวข้อดังกล่าว ได้เชิญ วิทยากรพิเศษผู้มีความเชี่ยวชาญมาบรรยาย   
       รายวิชาเคมีอินทรีย์และชีวเคมีขั้นสูง เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนไม่ได้จบปริญญาตรีด้าน
การแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจจะมีพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เท่ากัน จึงมีมติให้มีการ
เพ่ิมในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอน โดย มีการท าการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือเป็นการดูพ้ืน
ฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จากนั้นมีการมีการปรับพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในคาบเรียน
แรกให้แก่นักศึกษา เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์  
        รายวิชา สัมนาทางเภสัชกรรมไทย 1 การจัดการเรียนการสอนเดิมยังเป็นการเขียนบทความ
วิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยทั่วไปที่สนใจ ยังไม่เกี่ยวกับงานวิจัย  ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้าต่อการท า
วิทยานิพนธ์ ดังนั้นจึงมีมติโดยให้มีการปรับการเรียนการสอนในรายวิชาสัมนาทางเภสัชกรรมไทย 1 
ใหม่ ได้มีการก าหนดให้ อาจารย์ในสาขาวิชามาพูดถึงประสบการณ์ในการท าวิจัย และความเชียวชาญ 
จากนั้นก าหนดให้นักศึกษาได้เลือกหัวข้อวิจัยที่นักศึกษาสนใจและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัย 
และได้ก าหนดให้ค้นคว้าข้อมูลเขียนบทความวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยของนักศึกษา และให้
น าเสนอบทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัย และ 
อาจารย์ในสาขาวิชามาร่วมฟัง เพ่ือระคมความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการท าวิจัยภาคการศึกษาต่อไป เป็นต้น MSC-TTP-P4.2-06, 
MSC-TTP-P4.2-07 
        นอกจากนี้ในระหว่างภาคการศึกษา คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้มีการทบทวนให้
อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินงานการสอนตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3 โดยได้พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบขึ้น  

ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
อ า จ า ร ย์ ที่
ป รึ ก ษ า

        จากการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีนโยบายที่จะไม่พยายามเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการของนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า) เว้นแต่
อาจารย์ที่ ปรึกษาวิชาการไม่มีความถนัดหรือความช านาญในการให้ค าปรึกษาในห้วข้อที่นักศึกษา
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วิทยานิพนธ์และ
ก า ร ค้ น ค ว้ า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจ ใน กรณีนี้กรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
             อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยโดยมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทุกคนมีความรู้ความช านาญในหัวข้อที่ให้ค าปรึกษา (MSC-TTP-P4.2-08, MSC-TTP-
P4.2-09)   
           ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาจ านวน 3 คน โดย
ค านึงคุณสมบัติความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์ที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติเพ่ือให้
นักศึกษาได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่สามารถควบคุมคุณภาพ
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ นอกจากหลักสูตรได้ค านึงถึงอาจารย์ผู้สอนที่ต้องมีคุณสมบัติ
ความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว หลักสูตรยังต้องควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด คือ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อ 
นักศึกษาไม่เกิน 5 คนซึ่ง MSC-TTP-P4.2-10 
พอสรุปอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ได้ดังนี ้

หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ภาระงาน
ปัจจุบัน
(คน) 

1. ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ ามันหอมระเหย
จากข่าหลวงและข่าลิง 

2.การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในการก าจัดเหาของสารสกัดจาก
ใบยอป่าและใบยอบ้าน 

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลต้านอนุมูล 

อิสระและต้านสแตฟฟีโลคอสคัสออเรีย
สจากสารสกัดใบย่านาง 

ดร . อั จฉ ร า  แก้ ว
น้อย 

ที่ปรึกษาหลัก 

ผศ.ดร.อรุณ ชาญ 

 

ชัยเชาวน์วิวัฒน์ 

ที่ปรึกษาร่วม 

3 

1. การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิก
ของยาประสะไพลแคปซูลในการฟ้ืนฟู
สตรีหลังคลอดในโรงพยาบาลบางประ
อิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 

2. ฤทธิ์ของน้ ามันผิวมะกรูดต่อเชื้อ
StaphylococcusPsendintermedins

ผศ.ดร. ปิลันธนา  

เลิศสถิตธนกร 
4 
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และการบ ารุงขนสุนัขในสุนัขพันธุ์ขนยาว 

3. การพัฒนาต ารับสบู่เหลวและไซลิคไล
ปิดพาร์ทิเคิลเพ่ือเก็บกักน้ ามันตะไคร้ไว้
เป็นสารออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรีย 

4. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในล าไส้ของ
สารสกัดหยาบจากผลเร่วน้อย 

ก า ร ก า กั บ
ก ร ะบ ว น ก า ร
เรียนการสอน 
 

       1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณา มคอ.3 ที่
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านส่งมา โดยดูความสอดคล้องตรงตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 ซึ่ง
พิจารณาจาก เอกสารประกอบการสอน ppt แบบฝึกหัด และข้อสอบ และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคเรียนทาง หลักสูตรก าหนดให้คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาจัดท า รายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ร่วมกับ ผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
จะต้องประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาท าแบบสอบถามประเมินการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือน าผลการประเมินมาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป MSC-TTP-
P4.2-06, MSC-TTP-P4.2-07 
          2. หลักสูตรเภสัชกรรมไทยได้มีการประเมินจากผู้เรียนโดยการท าแบบส ารวจและ การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามรายวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อยร้อยละ   25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา โดยทางสาขาวิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับบัณฑิต (MSC-TTP-P4.1-14) เพ่ือท าการประเมินการเรียนการสอนว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ 3. โดยดูความสอดคล้องตรงตามค าอธิบาย
รายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 ซึ่งพิจารณาจาก กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เอกสารประกอบการ
สอน ppt แบบฝึกหัด และข้อสอบ ว่าเป็นไปมาตรฐานการเรียนรู้ของสกอ.ทั้ง 5 ด้าน หรือไม่ ได้แก่ 
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิ ท าการรายงานผลการ
ประเมินทวนสอบ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบทวนสอบ 04 และ 05 (MSC-TTP-P4.1-15) 
จากนั้นสาขาวิชาได้ น าผลการประเมินโดยนักศึกษา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และขอเสนอแนะโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

ต่อไป เช่น  
           รายวิชาเคมีอินทรีย์และชีวเคมีขั้นสูง ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ คือรายวิชาควรมีการ
ทดสอบก่อนเรียนเพ่ือเป็นการดูพ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  ให้แก่นักศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาบางส่วนไม่ได้จบปริญญาตรีด้านการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจจะมีพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ไม่เท่ากัน อาจารย์ผู้สอนได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
โดยมีการเพิ่มในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอน คือ จะมีการให้นักศึกษาท าข้อสอบก่อนเรียนและ
สอบหลังเรียนทุกครั้ง และได้มีการเพ่ิมเนื้อพ้ืนฐาน เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่
นักศึกษาก่อนในครั้งแรก และมีการสอบหลังเรียนในครั้งแรกที่ปรับพื้น  (MSC-TTP-P4.2-05) 

 3. สาขาวิชามีการท าแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร อาทิเช่น ด้านประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหารหลักสูตร การ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  ด้านคุณภาพ เช่น จ านวน
นิสิต การรับนิสิต และความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียนการสอน ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการให้บริการต่างๆ ด้านสื่อหรืออุปกรณ์การศึกษา โดยรวมแล้วมี
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือสาขาวิชาควรเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้
มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา (MSC-TTP-P4.2-11) จากผลการ
ประเมินขอเสนอแนะ ของอาจารย์ต่อหลักสูตร และจากผลการประเมินมคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 
2557 สาขาวิชาได้น าผลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างาน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่ชี้  โดยสาขาวิชาจึงได้ประชุมหารือกันเพ่ือด าเนินการให้ได้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นตามข้อเสนอแนะ โดยสาขาวิชาได้ด าเนินการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ  2559 ซึ่งได้รับอนุมัติงบลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 งบลงทุน คือ 1. 
ครุภัณฑ์ ชุดส ารวจและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรในต ารับยาไทย 2.งบปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์
ส าหรับเตรียมเภสัชวัตถุตามพันธุกรรมพืช และ 3.งบปรับปรุงห้องล้างส าหรับเตรียมเภสัชวัตถุตาม
พันธุกรรมพืช  (MSC-TTP-P 4.2-12) และได้จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติมโดยพิจารณาครุภัณฑ์ตามความ
จ าเป็นก่อนหลังของครุภัณฑ์ เพ่ือให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน คือ เครื่องยูวีสเปกโตโฟโตมิเตอร์ 
เพ่ิมอีก 1 เครื่อง ชุดผสมและกรองสารสกัดสมุนไพรแบบสูญญากาศ 1 ชุด  และ ชุดคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะพร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ และได้มีสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้ได้ต าแหน่งทางวิชา โดยให้เข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ : 
การด าเนินงานด้วยระบบพ่ีเลี้ยง และระบบที่ปรึกษา  

การจัดการเรียน
การสอนที่มีการ
ฝึกปฏิบัติใน
ระดับปริญญา
ตรี 

ไมม่ีการประเมินในระดับระดับปริญญาตรี  
เนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

การบูรณาการ
พัน ธกิ จ ต่ า ง ๆ 

ไม่มีการประเมินในระดับระดับปริญญาตรี  
เนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

กับการเรียนการ
สอน ใน ร ะดั บ
ปริญญาตรี 
การช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตาม 
ในการท า
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้า
อิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

          1. หลักสูตรจะมีการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งอาจจัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม
ทักษะทางวิชาการของนักศึกษาผ่านทางหน้า facebook กลุ่ม วท.ม. เภสัชกรรมไทย (MSC-TTP-P 
4.2-13) 
          2. ในรายวิชา สัมนาทางเภสัชกรรมไทย 1ก าหนดให้นักศึกษาได้เลือกหัวข้อวิจัยที่นักศึกษา
สนใจและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัย ได้เลยเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ช่วยเหลือและติดตามให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือกหัวขอวิทยานิพนธ์ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
การท าวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ จนกระทั้งการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา ให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาก าหนด MSC-TTP-P4.2-14 
          3. หลักสูตรจะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กล่าวคืออาจารย์ที่ปรึกษามีแบบบันทึกการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาแต่
ละคน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศึกษารวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์  
          4. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ได้
ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของการท างานวิจัย และเพ่ือควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 
โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนิสิต  และ
ก าหนดให้นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกเดือน
และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานความก้าวหน้าการท าวิจัยของนักศึกษา ในที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกครั้ง  
          5. หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมโดย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างานวิทยานิพนธ์ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี ให้แก่นักศึกษา 
          6. อาจารย์ที่ปรึกษาสนับสนุนให้นักศึกษาท าบทความวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับ นานาชาติหรือวารสารในประเทศท่ีได้รับการรับรองจาก สกอ. และสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้วิธีการเขียนบทความวิจัยและการตรวจการ
ลอกเลียนแบบงานวรรณกรรม ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติหรือวารสารในประเทศท่ีได้รับการรับรองจาก สกอ. 

 
หลักฐานการด าเนินการ 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P4.2-01 รายงานการประชุม (วาระพิเศษ) เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ปี

การศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
MSC-TTP-P4.2-02 การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ 
MSC-TTP-P4.2-03 มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 และ 2/2558 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P4.2-04 มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 และ 2/2558 
MSC-TTP-P4.2-05 รายงานการประชุม (วาระพิเศษ) เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ปี

การศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
MSC-TTP-P4.2-06 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยครั้งท่ี 1/2558 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 
MSC-TTP-P4.2-07 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัช

กรรมไทยครั้งที่ 5 /2558 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 
MSC-TTP-P4.2-08 เอกสารประวัติและผลงานการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
MSC-TTP-P4.2-09 เอกสารประวัติและผลงานการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
MSC-TTP-P4.2-10 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัช

กรรมไทยครั้งท่ี 2 /2558 วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 
MSC-TTP-P4.2-11 ผลการประเมินความพงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
MSC-TTP-P4.2-12 รายละเอียดงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
MSC-TTP-P4.2-13 หน้า facebook กลุ่ม วท.ม. เภสัชกรรมไทย 
MSC-TTP-P4.2-14 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช

กรรมไทย ครั้งที่ 3 /2558 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 
 
ผลการประเมินตนเอง  4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ความเชื่อมโยง  
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน) 

ระดับคะแนน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง ()      
 
4.3  การประเมินผู้เรียน (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน                     

การประเมินผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

กา รป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร
เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

     1. หลักสูตรได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามผลประเมินรายวิชาโดยอิงตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คือ มคอ 5 โดยก่อนปิดภาคเรียน 1/2558 ผู้รับผิดชอบได้แจ้ง
ก าหนดส่ง มคอ 5 ให้กับอาจารย์ผู้สอนผ่านคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ทั้งนี้
รายวิชาที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ในรายวิชาส่วนใหญ่ใช้
เกณฑ์ ผลการให้คะแนนเป็นแบบมีเกรด เพ่ือวัดองค์ความรู้ของนักศึกษาตามสภาพ
จริง ส่วนรายวิชา 5520101 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา และ รายวิชา 
5520202ภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา  ใช้เกณฑ์ ผ่าน หรือไม่ผ่าน     
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

      2. หลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย  มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิโดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.
3 และ มคอ.5 ในทุกภาคการเรียน โดยก่อนเปิดภาคเรียนจะประชุมเพ่ือพิจารณา 
มคอ.3 ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.2 โดยมีการก าหนดให้มีการประเมินคุณลักษณะ
ของผู้เรียนตาม มาตรฐานการเรียนรู้ของสกอ.ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม 
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม จะประเมินโดยการเช็คชื่อ หรือการ
ตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านความรู้ การประเมินในรูปแบบของ
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งระหว่างเรียนและปลายภาคเรียน และท าการประเมินทักษะ
ของนักศึกษาโดยพิจารณาจากการเขียนรายงาน ทักษะการ น าเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย การท างานเป็นทีม การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน ขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม และประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในทุก รายวิชา 
เป็นต้น และเม่ือสิ้นสุดภาคเรียนผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะประชุมร่วมกัน
พิจารณา มคอ.5 เพ่ือวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ผ่านการประเมินโดยผู้สอน 
และได้ท าการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนโดยทางสาขาวิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MSC-TTP-P4.1-09, 
MSC-TTP-P4.1-10)  

การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

    1. รายวิชาที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ในรายวิชาส่วน
ใหญ่ใช้เกณฑ์ ผลการให้คะแนนเป็นแบบมีเกรด เพ่ือวัดองค์ความรู้ของนักศึกษาตาม
สภาพจริง ส่วนรายวิชา 5520101 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา และ รายวิชา 
5520202 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  ใช้เกณฑ์ ผ่าน หรือไม่ผ่าน       
     2. หลักสูตร มีกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยผู้สอน ยังมี
กระบวนการทวนสอบผล สัมฤทธิโดยนิสิตเป็นผู้ประเมินตนเองว่าได้รับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ตามที่ก าหนดใน มคอ.2 และ มคอ.3 มากน้อยเพียงใด ซึ่งจากผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์นี้ท าให้ทราบเป็นรายประเด็น ซึ่งท าให้ การประเมินการเรียนรู้ของ
นิสิตมีความครอบคลุมมากขึ้น และได้แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ คณะกรรมการมาท า
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชา (MSC-
TTP-P4.3-01, MSC-TTP-P4.3-02)                          

การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5  มคอ.6  และ
มคอ.7) 

      1. ผู้สอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้สอนและนักศึกษา และขอ
พบปะ กับผู้สอนเป็นรายบุคคลส าหรับผลประเมินที่ต่ ากว่า 3.51  
         2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3  5 และ 7 
อย่างเป็นระบบ และมีกรอบเวลาที่แน่นอน เพื่อติดตามกระบวนการเรียนการสอนให้
มี ความสอดคล้องกับ มคอ.2 และให้มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิตตามที่ตั้งไว้ 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

        3.หลักสูตรก าหนดให้คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาจัดท า รายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และท าการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนโดยทาง
สาขาวิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยน า ทส.วท.03 ความคิดเห็นของคณะกรรมการ มาสรุปในที่ประชุม 
เพ่ือวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จากนั้น
น า มคอ. 3 และ มคอ. 5 และผลการประเมิน มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2557 มา
พัฒนาและปรับปรุงระบบการท างาน เช่น การพัฒนาอาจารย์ คุณภาพนักศึกษา การ
เรียนการสอนและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยได้จัดท า โครงการพัฒนา
อาจารย์และการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณบดีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่ชี้ที่ระบุในมคอ.7 ปีการศึกษา 2558 ซึ่ง มคอ.7 ท าส่ง
ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา 2558 ก าหนดส่งวันที่ 29 กรกฏาคม 2559  พร้อม
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (SAR ระดับ หลักสูตร) ให้แล้วเสร็จในเดือน
กรกฏาคม 2559 เพ่ือด าเนินการประเมินในเดือนสิงหาคม และเมื่อประเมินแล้วเสร็จ
ให้ส่ง SAR และรายงานผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ด าเนินการส่งต่อส านักประกันคุณภาพ ซึ่งสถาบันได้จัดท า SAR ระดับหลักสูตร และมี
ก าหนดการตรวจประเมินในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 มี 
การแจ้งรายละเอียดและก าหนดการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบล่วงหน้า และ 
ประสานงานโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร (MSC-TTP-P4.3-01)   

การประเมินวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

          การประเมินวิทยานิพนธ์กระท าโดยวิธีน าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย  
3 คน โดยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน 
และประธานคณะกรรมการต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้รับผลระดับ S ต้องได้มติเป็น
เอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
(MSC-TTP-P4.3-04)   

 
หลักฐานการด าเนินการ 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P4.3-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการทวนสอบ ระดับบัณฑิตศึกษา 
MSC-TTP-P4.3-02 แบบทวนสอบ 04 – 05 ภาคการศึกษาท่ี 2558 (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 
MSC-TTP-P4.3-03 มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2558 
MSC-TTP-P4.3-03 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย อนุมัติเม่ือวันที่ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
12 มีนาคม 2556 

 
ผลการประเมินตนเอง  4.3  การประเมินผู้เรียน (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียน                  
การสอนการประเมินผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง ()       

 
4.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร 

การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ) 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

-  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

-  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- 
ยังไม่มีบัณฑิต 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 9  
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100  
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 9  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  
 
หมายเหตุ :  รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 9 ตัวบ่งชี้เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 8, 10 และ 12 ไม่ขอรับการประเมิน เนื่องจากใน
ปีนี้ ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ และไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน และยังไม่มีบัณฑิต 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P1.1-06 เล่มรายงานการประชุม สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 2558 
MSC-TTP-P1.1-07 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย อนุมัติเม่ือวันที่ 

12 มีนาคม 2556 
MSC-TTP-P1.1-08 มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 
MSC-TTP-P1.1-09 มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
MSC-TTP-P1.1-10 มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
MSC-TTP-P1.1-11 มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
MSC-TTP-P1.1-12 มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2558 
MSC-TTP-P1.1-13 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการทวนสอบ ระดับบัณฑิตศึกษา 
MSC-TTP-P1.1-14 แบบทวนสอบ 04 – 05 ภาคการศึกษาท่ี 2558 (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 
MSC-TTP-P1.1-15 
 

เอกสาร/บันทึก/ประกาศนียบัตร/แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร  ส าหรับการ
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ 

MSC-TTP-P1.1-16 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร      
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
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ผลการประเมินตนเอง  4.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบ    
ที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ) 

ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน ผลการประเมินตนเอง () 
น้อยกว่าร้อยละ 80 0  

ร้อยละ 80 3.50  
ร้อยละ 80.01 – 89.99 4.00  
ร้อยละ 90.00 – 94.99 4.50  
ร้อยละ 95.00 – 99.99 4.75  

ร้อยละ 100 5  
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

5424151    
เภสัชวิทยาและ

พิษวิทยา 

1/2558 I I เนื่องจากนักศึกษา
ส่งงานไม่ครบ 

ไ ด้ ติ ด ต า ม
นั กศึ กษ า ให้ ม า
ด าเนินการส่งงาน
ที่มอบหมาย โดย
ถ้ า นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่
สะดวกมาส่งด้วย
ต้น เอง ให้ ส่ งมา
ทาง อีเมลได ้

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
- - - - 

    
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
5424121 เคมีอินทรีย์และชีวเคมี
ขั้นสูง           

2/2558   เ พ่ิมกรณีศึกษาและแบบฝึกหัด 
และเพ่ิมในส่วนของปฏิบัติการเพ่ือ 
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
วิเคราะห์ และสามารถรายงานผล
การวิเคราะห์  

5424181  สัมมนาทางเภสัชกรรม
ไทย 1 

2/2558   ไม่มี 

5520101 คอมพิวเตอรส์ าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

2/2558   ควรมีการส ารวจนักศึกษาก่อนว่ามี 
ความจ า เป็นที่ จะต้องทบทวน 
เ บื้ อ ง ต้ น ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
คอมพิวเตอร์ก่อนหรือไม่ จะได้ 
จัดการเรียนการสอนได้ตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษา   

5520202 ภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

2/2558   ไม่มี 

5424151    เภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา 

1/2558   ได้มีการปรับเพ่ิมเติมเนื้อหา โดย
เพ่ิมเติมในหัวข้อการขึ้นทะเบียน
ยาจากสมุนไพร โดย จ านวน 4 
ชั่วโมง 

512521 วิทยานิพนธ์                             2/2558   ไม่มี 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

จากผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา พบว่าทุกรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณทิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย มีผลการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐาน 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.  นั กศึกษามีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ โดยไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนหรือ
ถ้ามีการอ้างอิงจะเขียนแหล่งที่มา

1. สอดแทรกจรรยาบรรณ
ใน เนื้อหาวิชา 
2 .  ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ค่ า 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1.2 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
1.3 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

ของ ข้อมูลเพ่ือให้เครดิตต่อเจ้าของ
ข้อมูล หรือผู้เขียนงานวิจัย  
2. นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของ 
ป ร ะ เ พ ณี ไ ท ย มี ก า ร เ ค า ร พ ใ น        
ความอาวุ โสของรุ่น พ่ีและรุ่น พ่ีก็ 
เสียสละ เวลา ความคิด เพ่ือแบ่งปัน 
ความรู้ให้กับรุ่นน้อง 
3. นักศึกษามีวินัยส่งงานตรงเวลา 
4. เมื่อมีการอภิปรายผลในชั้นเรียน 
นั ก ศึ ก ษ า เ ปิ ด ใ จ ก ว้ า ง ย อ ม รั บ           
ความคิดเห็นจากเพ่ือนและอาจารย์
ผู้สอนและท าตามกฎระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย 

คุณธร รม  จ ริ ย ธ ร รม ใน
กิจกรรมเสริม หลักสูตร  
3. เพ่ิมการอภิปรายเพ่ือรับ
ฟัง ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4. อาจารย์ปฏิบัติตัว เป็น
ต้นแบบที่ดีให้แก่นักศึกษา 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
2.2 มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่นภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 
2.3 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมี
ไปประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมไทย    
2.4 รู้กฎระเบียบ ข้อก าหนดทาง 
กฎหมายอาหาร ยา และเครื่องส าอาง 

1.  นั กศึกษาสามารถบู รณาการ
แนวคิ ด  ทฤษฎี เ พ่ื อส ร้ า งกรอบ
แนวคิดในการวิจัยทางเภสัชกรรม
ไทยได้  
2. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศมาประกอบการรายงาน
ได้  
3. นักศึกษายังขาดทักษะด้านเคมีที่
จะน ามาประยุกต์ใช้ ในทางเภสัช
กรรมไทย 

1. จัดโครงการทัศนศึกษา  
เพ่ือเพ่ิมความรู้รอบตัวหรือ 
เชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่แล้ว
กับ สิ่งที่ได้พบเห็น 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป ท า
ความเข้าใจได้  
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และ
หาแนวทางแก้ไข 
3.3 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ฝึกฝน 

1. นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล 
และวิ เคราะห์   สรุปวรรณกรรม
ส าหรับใช้ในงานวิจัยได้   

1. เพ่ิมกรณีศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาได้คิดวิ เคราะห์
ปั ญ ห า  แ ล ะ ห า แ น ว
ทางแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
4.2 ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้

1. นักศึกษาสามารถสื่อสารโดย  การ
รายงานผลงานของตนเองหน้าชั้น 
เรียนได้ 
2. นักศึกษามีการเคารพรุ่นพ่ีรุ่นน้อง
ตาม วัฒนธรรมไทย รับผิดชอบและ
แก้ไข งานที่ผิดพลาดและได้รับ การ

1. ให้แต่ละรายวิชารายงาน 
ห น้ า ชั้ น เ รี ย น  แ ล ะ ใ ห้
นักศึกษามีการท างานเป็น
กลุ่ม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่  ความ
รับผิดชอบ 
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เสนอแนะด้วยความเต็มใจ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี 
5.1 ระบุเทคนิคทางสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมายได้ 
5.2 สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการ
เขียน การพูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
การน าเสนอที ่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้
คอมพิวเตอร์ ในการจัดการข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 
5.4 สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทั้งการพูดและ
การเขียน 

1.  นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน า 
เสนอ รายงานหน้าชั้นเรียนในวิชา
ต่างๆ ตลอดจนการน าเสนอหัวข้อ
งานวิจัยต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
2. นักศึกษายังขาดทักษะในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   

1.  ฝึ กปฏิบั ติ โดยการใช้ 
โป รแกรมทางสถิ ติ ท า ง 
คอมพิวเตอร์ 

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ……………-…………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………-……… 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือ
เข้าร่วม 

จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
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การเข้ารับการอบรม
“การขอใบอนุญาตใช้
สั ต ว์ เ พื่ อ ง า น ท า ง
วิทยาศาสตร์  พ .ศ . 
2558 ตามพระราช 
บัญญัติสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ครั้ง
ที่ 4 ” เมื่อวันที่ 21 – 
22 ธันวาคม 2558   
ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
มหิดล   

1  ได้รับความรู้และได้ทราบเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎหมายต่างๆ ใน
การใช้สัตว์ทดลอง รวมถึงมาตรฐานการเลี้ยงและห้องสัตว์ทดลอง 
เพื่อน าไปปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอนหรืองานวิจัยได้ 

 
 

กิจกรรมที่จัดหรือ
เข้าร่วม 

จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
ประชุมสัมมนาเพื่ อ
พัฒนาตนเองในหัวข้อ
เรื่ อง  “การประชุม
ใหญ่โครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา 
ครั้งที่  4 (HERP 
CONGRESS IV) ” 
เ มื่ อ วั น ที่  8  – 1 0 
กุมภาพันธ์ 2559   ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

1  เข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ 
เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย
ใหม่ๆ 
 

การเข้ารับการอบรม
“การขอใบอนุญาตใช้
สั ต ว์ เ พื่ อ ง า น ท า ง
วิทยาศาสตร์  พ .ศ . 
2558 ตามพระราช 
บัญญัติสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ครั้ง
ที่ 13 ” เมื่อวันที่ 28 
– 29 มีนาคม 2559   
ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธาน ี

2  ได้รับความรู้และได้ทราบเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎหมายต่างๆ ใน
การใช้สัตว์ทดลอง รวมถึงมาตรฐานการเลี้ยงและห้องสัตว์ทดลอง 
เพื่อน าไปปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอนหรืองานวิจัยได้ 
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อบรม “การประชุม
และพัฒนาหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
แนวทางการจัดการ
เรียนการสอน ตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
ห ลั ก สู ต ร  พ . ศ . 
2558” เมื่อวันที่  1
มี น า ค ม  2 5 5 9  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1  ได้รับความรู้และได้ทราบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
1 .  มี นั ก ศึ ก ษ า ม า เ รี ย น ไ ม่
ต่อเนื่อง เพราะถ้ามีจ านวน
ผู้ ส มั ค ร ไ ม่ ม ากพอ  บัณฑิ ต
วิทยาลัยจะไม่ด าเนินการสอบ
คัดเลือก 

1. งานวิจัยและการเรียนการสอนไม่
ต่อเนื่อง 

1. ต้องท าการประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้น 

2. ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 1 
หมื่นบาท ต่อหัวข้อวิทยานิพนธ์
ของ นศ. 

2. ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่เหมาะ
กับการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์ 

1. หาแหล่งทุนวิจัยอื่นเพ่ิมมากข้ึน 

 
5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้ 6.1 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
5.แนวปฏิบัติที่ดี 

ระบบการด าเนินงานของ           อาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. เภสัชกรรมไทยมีการประชุมปรึกษาหารือ
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
5.แนวปฏิบัติที่ดี 

ภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ร่วมกันเกี่ยวกับการวางแผนจัดสรรงบประมาณ หาแหล่งเงินทุน เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ภายในสาขาวิชา โดยได้จัดท าโครงการ
พัฒนาอาจารย์และการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่ งเป็น
แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดหาอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่มีศักยภาพในการเรียนการสอนและการ
วิจัยระยะเวลา 5 ปี (MSC-TTP-P5.1-01) ซึ่งจะจัดท าแผนทุกๆ 5 ปี และในทุกปีจะ
มีการปรับแผนโดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความต้องการของ 
นิสิต อาจารย์ ตามสภาพการใช้งานจริงในการเรียนการสอน และร่วมมือกับ
ห้องสมุดให้การจัดซื้อหนังสือและการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ เพ่ือรองรับการใช้งาน
ของนิสิตและคณาจารย์ทั้งในและนอกสาขาวิชา (MSC-TTP-P5.1-02 , MSC-TTP-
P5.1-03 ,  MSC-TTP-P5.1-04) โดยพิจารณาจากผลการการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของปีการศึกษา 2557 ซึ่งคะแนนการประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3.51 (MSC-
TTP-P.5.1-05) แต่สาขาวิชาเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ต่อคุณภาพนิสิต จึงด าเนินการ
ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ในส่วนของครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (MSC-TTP-P5.1-03) และ
ยังมีการวางแผนมอบหมายผู้รับผิดชอบให้จัดเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนใน
การปฏิบัติการจริง (MSC-TTP-P5.1-06 และ SC- MSC-TTP-P5.1-10) นอกจากนี้
สาขาวิชายังมีการวางแผนอย่างต่อเนื่องในการจัดสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ใน
งบประมาณปี พ.ศ.2560 (MSC-TTP-P5.1-07 และ MSC-TTP-P.51-08) และ
สาขาวิชายังค่อยติดตามให้ช่วยกันดูแลการใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า สื่อการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมอบหมายอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาด าเนินการส ารวจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ที่เกิดการช ารุดเสียหาย เพ่ือรายงานต่อผู้บริหารต่อไป (MSC-TTP-P5.1-12, MSC-
TTP-P5.1-15) 
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
5.แนวปฏิบัติที่ดี 

 
          สาขาวิชายังจัดสนับสนุนให้คณาจารย์ในสาขาวิชาจัดท าบทเรียนออนไลน์ 
(E-learning) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนารูปแบบการสอนต่อไปในอนาคต 
(MSC-TTP-P5.1-09) 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

          สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยได้รับการอนุมัติงบประมาณอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559 และได้ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนตาม
งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติโดยมีรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้  
ปี 56 
1. ชุดเครื่องมือทางเภสัชวิทยาและชีววิทยาทางการแพทย์ จ านวน 1 ชุด  
2. ซื้อชุดปรุงยาจากสมุนไพรตามรูปแบบต่างๆระดับคลินิก  จ านวน 1 ชุด 
ปี 57 
1. ชุดเครื่องมือวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแบบแข็ง จ านวน 1 ชุด 
2. ชุดเครื่องมือผลิตยาจากสมุนไพรแบบแห้ง จ านวน 1 ชุด 
ปี 58 
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ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
5.แนวปฏิบัติที่ดี 

1. ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เภสัชวิทยาทางคลินิก การแพทย์แผนไทย จ านวน 1 ชุด 
2. ซื้อชุดวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน้ ามันหอมระเหย จ านวน 1 ชุด  
ปี 59 
1. ชุดวิเคราะห์เภสัชวัตถุตามพันธุกรรมพืช  จ านวน 1 ชุด  

(MSC-TTP-P5.1-09) ซึ่งสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ท าให้การจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมี
ทุนวิจัยภายในสนับสนุนให้ นศ.ท าวิทยานิพนธ์ 1 หมื่นบาทต่อคน (MSC-TTP-P5.1-
10) 

กระบวนการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

          จากผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2558 ซ่ึงคะแนนการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3.51 (MSC-TTP-P5.1-04) ซึ่งผลการประเมินสรุปได้
เพียงว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ไม่มีการแสดงความเห็นที่ชัดเจน แต่สาขาวิชาจะ
ประชุมหารือกันและพิจารณาตามสภาพการใช้งานจริงจากการเรียนการสอนและ
งานวิจัย และจะวางแผนด าเนินการต่อเนื่องทุกปีเพ่ือให้ได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพ่ิมข้ึน และรองรับการใช้งานของนิสิตและอาจารย์ทั้งในและนอกสาขา (MSC-TTP-
P5.1-11 และ MSC-TTP-P5.1-12) 
          และส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนได้คะแนน 4.43 อยู่ในระดับมาก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของปีการศึกษา 2558 ได้คะแนน 4.44 อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนน 4.34 อยู่ในระดับมาก(MSC-
TTP-P5.1-13 และ MSC-TTP-P5.1-14) ซึ่งจะน าไปใช้ในการปรับปรุงส าหรับปี
การศึกษา 2559 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
MSC-TTP-P5.1-01 โครงการพัฒนาอาจารย์และการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณบดีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 

MSC-TTP-P5.1-02 รายงานการประชุม (วาระพิเศษ)  
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 1/2558 วันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

MSC-TTP-P5.1-03 แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 
MSC-TTP-P5.1-04 ผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2558 
MSC-TTP-P5.1-05 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย ครั้งที่ 10 /2558 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 
MSC-TTP-P5.1-06 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย ครั้งที่ 11 /2558 

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 
MSC-TTP-P5.1-07 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย ครั้งที่ 2 /2558 

วันที่ 2 กันยายน 2558 
MSC-TTP-P5.1-08 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย ครั้งท่ี 4 /2558 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 
MSC-TTP-P5.1-09 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย ครั้งที่ 11 /2558 

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 
MSC-TTP-P5.1-10 ประกาศระเบียบการให้ทุนของส านักวิจัยและพัฒนาฯ มบส. 

MSC-TTP-P5.1-11 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย ครั้งที่ 11 /2558 
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 

MSC-TTP-P5.1-12 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.เภสัชกรรมไทย 5 /2558 วันพุธ
ท่ี 2 ธันวาคม 2558 

MSC-TTP-P5.1-13 ผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2558 

MSC-TTP-P5.1-14 ผลการการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปี
การศึกษา 2558 

MSC-TTP-P5.1-15 ข้อมูลเครื่องมือวิจัย หนังสือ และระบบการสืบค้นออนไลน์ 
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ผลการประเมินตนเอง  5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง ()       

 
 

หมวดที่ 6 ขอ้คิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
- ควรทบทวนระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ มีความ
ชัดเจนในการส่งเสริมให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 
- ค ว ร ท บ ท ว น แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินงานในการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาของหลักสูตร 
- ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่ง
ทางวิชาการและคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
- ควรทบทวนระบบและกลไกในการ
ส่ ง เ สริ มและ พัฒนาอาจารย์ ให้
ครอบคลุมทุกด้านและน าไปปฏิบัติ
รวมถึงการประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 
- ควรให้ความส าคัญกับผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับแผนที่การเรียนรู้
ร า ย วิ ช าและวั ตถุ ป ระส งค์ ของ
หลักสูตร 
-ควรประเมินสาระรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรในทุกภาค
การศึกษา 

จะน าข้อคิดเห็นและจุดที่ควรพัฒนา
จากที่ผู้ประเมินให้ค าแนะน าการ
ปรับปรุงไปปรับใช้หลักสูตรในปี
การศึกษาหน้า  

-ป ร ะชุ ม เ พ่ื อ ท บ ท ว น ก า ร
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

- น าข้อคิดเห็นและจุดที่ควร
พัฒนาจากที่ ผู้ ป ร ะ เมิ น ให้
ค าแนะน าในแต่ละหมวดมา
ปรับปรุง โดยการท าระบบ
กลไกการปฏิบัติ  ละจัดท า
แผนปฏิบัติการ ฯ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับปีการศึกษา 
2559 ต่อไป 
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สรุปการประเมินหลักสตูร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ)  วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ยังไม่เคยรับการตรวจประเมินในระดับหลักสูตร  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) (เปิดรับนิสิตปี 56 ยังไม่มีบัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน  
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 

 
 

หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที ่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

การจัดท า มคอ.3 
ภาคเรียนที่ 1/2558 

10/8/2558 อาจารย์ทุกท่าน ส าเร็จตามแผน 

การจัดท า มคอ.5 
ภาคเรียนที่ 1/2558 

10/1/2559 อาจารย์ทุกท่าน ส าเร็จตามแผน 

การจัดท า มคอ.3 
ภาคเรียนที่ 2/2558 

25/12/2558 อาจารย์ทุกท่าน ส าเร็จตามแผน 

การจัดท า มคอ.5 
ภาคเรียนที่ 2/2558 

7/6/2559 อาจารย์ทุกท่าน ส าเร็จตามแผน 

การจัดท า มคอ.7 29/7/2559 อาจารย์ทุกท่าน ส าเร็จตามแผน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร  มี ก า ร
พัฒนาตนเองเพ่ือให้
ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการมากข้ึน 

1 ปีการศึกษา ผศ.ดร. ปิลันธนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 
อาจารย์ สุชาดา มานอก และอาจารย์ 
ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ เข้าร่วมโครงการที่
มีส่วนช่วยในการผลักดันการเข้าสู่
ต า แหน่ งทางวิ ช าการอย่ า ง เป็ น
รูปธรรมที่จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้



91 
 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
-  ไม่มี 

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
-  ไม่มี 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
    - ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส าหรับการพัฒนาทักษะหรือ

ศักยภาพทางด้านวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2559  
 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท า มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2559 ก่อนเปิดภาคเรียน 7 วัน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 
การจัดท า มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1/2559 หลังปิดภาคเรียน 30 วัน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 

การจัดท า มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2559 ก่อนเปิดภาคเรียน 7 วัน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 

การจัดท า มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2/2559 หลังปิดภาคเรียน 30 วัน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 

การจัดท า มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2559 หลังปิดภาคเรียน 60 วัน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิ จั ย เฉลี่ ยอย่ า งน้อย  3  ฉบับ/
หลักสูตร 

เดือนกรกฎาคม 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกท่าน 

 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 1):  อาจารย์ ดร. อัจฉรา  แก้วน้อย 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล : 12 กรกฎาคม 2559  

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 2):  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิลันธนา  เลิศสถิตธนกร 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล :  12 กรกฎาคม 2559 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 3):  รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์  เจตลีลา 
ลายเซ็น : ______________________________________  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพ่ือ
ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” กิจกรรม 
: ระบบพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่ 2 
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วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล :  12 กรกฎาคม 2559 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 4):______________________________________ 
ลายเซ็น : ___________________________________________________________  
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล : ____________________________________________ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 5):______________________________________ 
ลายเซ็น : ___________________________________________________________  
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล : ____________________________________________ 
 
 
ประธานหลักสูตร   : อาจารย์ ดร. อัจฉรา  แก้วน้อย 
ลายเซ็น     : ________________________________ 
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล  : 12 กรกฎาคม 2559 
เห็นชอบโดย : ________________________________________ (หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล  : _________________________________________________________ 
 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล  : _________________________________________________________ 
 
กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)  
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล  : _________________________________________________________ 
 
 
กรณีมีการปรับปรุงข้อมูล 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 1):  อาจารย์ ดร. อัจฉรา  แก้วน้อย 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล :  29 กรกฎาคม 2558 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 2):  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิลันธนา  เลิศสถิตธนกร 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล :   29 กรกฎาคม 2558 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 3):  รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์  เจตลีลา 
ลายเซ็น : ______________________________________  
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล :   29 กรกฎาคม 2558  
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 4):______________________________________ 
ลายเซ็น : ___________________________________________________________  
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล : ____________________________________________ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 5):______________________________________ 
ลายเซ็น : ___________________________________________________________  
วันที่รายงานการจัดท าข้อมูล : ____________________________________________ 
 
ประธานหลักสูตร   : อาจารย์ ดร. อัจฉรา  แก้วน้อย 
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล  : 29 กรกฎาคม 2558 
 
เห็นชอบโดย : ________________________________________ (หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล  : _________________________________________________________ 
 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล  : _________________________________________________________ 
 
กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)  
ลายเซ็น     : _________________________________________________________ 
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล  : _________________________________________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
๑. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
๒. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย พ.ศ. 2556 

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

 
1. สรุปผลการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร /รายงาน                   

ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

ตาราง ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1 ก ากับมาตรฐาน 

บัณฑิต 12 ข้อ 
10 ข้อ 

ไม่ประเมิน 2 ข้อ 
ผ่าน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  - -  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 
…….. 

- 
- - 

- 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
1 ปี 

ร้อยละ ……. - 
- - 

- 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโททีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร่ 

ร้อยละ ……. - 

- - 
- 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกทีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร่ 

ร้อยละ ……. - 

- - 
- 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 
ไ ม่ ป ร ะ เ มิ น 
เนื่ องจากยั ง
ไม่มีบัณฑิต 

- - - 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา คะแนน  2 2 คะแนน 2 คะแนน 
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ตาราง ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

คะแนน  2 2 คะแนน 2 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา คะแนน  2 2 คะแนน 2 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 คะแนน  2 - 2 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คะแนน  3 3 คะแนน 3 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

(ร้อยละ) 
ป.ตรี ….. 
ป.โท  60 
ป.เอก ….. 

3 

60 5 คะแนน 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

(ร้อยละ) 
ป.ตรี ….. 
ป.โท  40 
ป.เอก ….. 

2 

40 2.5 คะแนน 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

(ร้อยละ) 
ป.ตรี ….. 
ป.โท  48 
ป.เอก ….. 

2.4 

48 5 คะแนน 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

อัตราส่วน 
วิทย์เทคโน 
….. 
วิทย์สุขภาพ 
….. 

- 

- - 
- 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ คะแนน  2 2 คะแนน 2 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 คะแนน  3 - - 3.06 คะแนน 
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร คะแนน  3 3 คะแนน 3 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

คะแนน  3 3 คะแนน 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน คะแนน  2 2 คะแนน 2 คะแนน 
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ตาราง ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 คะแนน  3 - - 3.25 คะแนน 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน  3 3 คะแนน 3 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 คะแนน  3 - - 3 คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ คะแนน  3 - - 2.83 คะแนน 
 

 

 
ตาราง ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 

2   2.1, 2.2 - ยังไม่มีบัณฑิต 
3 3  3.1, 3.2 3.3 2 ระดับคุณภาพน้อย 
4 3 4.2 4.1 4.3 3.06 ระดับคุณภาพดี 
5 4  5.1, 5.2, 5.3 5.4 3.25 ระดับคุณภาพดี 
6 1  6.1  3 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 1 7 5 2.83 ระดับคุณภาพดี 

ผลการ
ประเมิน 
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2. ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร  
การวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาองค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 6 ในประเด็นที่

ส าคัญดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ประเด็น 
จุดเด่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย พ.ศ. 

2556 เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตใน
สาขาที่บูรณาการองค์ความรู้มาจากศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
โดยมุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนบ้านที่มีผลต่อการพัฒนา
สุขภาพอย่างยั่งยืน ทั้งยังรักษาและฟ้ืนฟูศาสตร์อันทรงคุณค่าของ
ประเทศไทยให้ด ารงค์ไว้บนฐานการวิเคราะห์วิจัยเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลต่อการรักษาท่ีเชื่อถือได้ 

โอกาสในการพัฒนา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย เป็น
หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงควรมีการ
ด าเนินการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ตลอดจน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และ
พัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือน าไปสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่
เพ่ิมข้ึน 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ประเด็น 
จุดเด่น - 

(เนื่องจากยังไม่มีบัณฑิต) 

โอกาสในการพัฒนา 

หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษา สามารถลงมือปฏิบัติ
ได้จริง และสาขาฯมีความพยายามที่จะจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาให้ใช้ได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ประเด็น 
จุดเด่น สาขาวิชาฯ มีการวางแผนให้นักศึกษาเข้าใหม่ที่ไม่ได้จบปริญญา

ตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิตหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ได้มี
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยก าหนดให้นักศึกษาเข้า
ใหม่ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิตหรือแพทย์แผน
ไทยประยุกต์บัณฑิตมีการเรียนปรับพ้ืนฐานระหว่างศึกษา ใน
รายวิชาต่อไปนี้ 
          - พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน 
          - ปรัชญาและพ้ืนฐานการแพทย์แผนไทย 
          - กฎหมายและจริยธรรมการแพทย์แผนไทย 
          - เภสัชวินิจฉัย 
          - ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการแพทย์แผนไทย 
          - เภสัชกรรมไทย 1 
          - เภสัชกรรมไทย 2 
          - เภสัชกรรมไทย 3 
         - เภสัชกรรมไทย 4 

โอกาสในการพัฒนา 

นักศึกษายังขาดความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ดังนั้นหลักสูตรควรจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ที่เข้ามาใหม่เพ่ือปรับพ้ืนฐานทางด้านวิชาการให้มีความพร้อมมาก
ขึ้น 

 
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ประเด็น 
จุดเด่น อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิการศึกษาสอดคล้องกับ

หลักสูตร  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีผลงานวิจัยในระดับดีมาก 

โอกาสในการพัฒนา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรได้รับการพัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับปิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
โทได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
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องค์ประกอบที่ 5  
หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผู้เรียน 
ประเด็น 

จุดเด่น มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์/คุณวุฒิ ครบถ้วนตรงตามรายวิชา ใน
มคอ.2 

 มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการเรียนการสอน วัสดุ เครื่องมือ 
ก่อนเปิดเทอม 

โอกาสในการพัฒนา 

ผลิตเอกสารประกอบการสอนหรือต าราให้เป็นมาตรฐาน 
จัดระบบสื่อการเรียนออนไลน์ (E-learning) เพ่ือให้นิสิตสามารถ
ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 

องค์ประกอบที่ 6  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็น 

จุดเด่น สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยมีการประชุมวางแผนร่วมกับหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต ให้มีการจัดตั้งของบประมาณแผ่นดิน  
ทุกปีงบประมาณ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต
และคณาจารย์ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาอย่างสม่ าเสมอ 

โอกาสในการพัฒนา 

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยยังขาดการวางแผนและบุคคลากรที่
เชี่ยวชาญเพ่ือดูแลเครื่องมือปฏิบัติการด้านเภสัชกรรมไทย จึงควร
มีการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ตรงประเด็น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


