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ค าน า 
 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด  ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การ
ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ือมุ่งผลิตที่มีคุณลักษณะคือ มีความสามารถในการพัฒนาด้านนวัตกรรมหรือการพัฒนา เภสัช
ภัณฑ์จากสมุนไพร เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป 

 
 สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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สารบัญ 

 
 หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้อง

กับพันธกิจของสถาบัน 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
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สารบัญ (ต่อ) 

 
 หน้า 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

28 
28 
28 
32 

 
35 
35 
35 
35 
37 
37 
37 
38 
38 
39 
40 
42 
43 
45 
46 
48 
48 
48 
49 
49 
50 
51 

 



3 
 

 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
 หน้า 

ภาคผนวก ข  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                ภาคผนวก ค  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

61 
71 

ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
ภาคผนวก จ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ช การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัด

กิจกรรมแต่ละวิชา 
ภาคผนวก ซ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ภาคผนวก ฌ เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต 
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

คณะ    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       

ภาควิชา   การแพทย์แผนไทย 
 

สาขาวิชา   เภสัชกรรมไทย 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร  …………………………………………………….. 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Doctor of Thai Traditional Medicine  

Program in Thai Traditional Pharmacy 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรมไทย) 
ชื่อย่อภาษาไทย  พท.ด. (เภสัชกรรมไทย) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Thai Traditional Medicine 
     (Thai Traditional Pharmacy) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  D.TM. (Thai Traditional Pharmacy) 

  
3. วิชาเอก  

-ไม่มี- 
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4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาเอก  
แบบ 1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  
  แบบ 1.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
      (ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท หรือเทียบเท่า) 
แบบ 2 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ 

                แบบ 2.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา 
                    อ่ืนๆ (ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท หรือเทียบเท่า) 
 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และ/หรือภาษาอังกฤษ  

 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรมไทย) 
เพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  สถานภาพของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
6/2562  วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเภสัชกรรมไทยในสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน และทางด้านอุตสาหกรรมยาสมุนไพร เครื่องส าอาง อาหารเสริม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
8.2 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้านเภสัชกรรมไทย 
8.3 ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเภสัชกรรมไทย 

 
9.   ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นายสมบูรณ์ เจตลีลา 
3-1201-xxxxx-xx-x 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี, 
3302) 

ปร.ด. (เภสัช
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2537 

วท.ม. (เภสัชศาสตร)์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2527 

ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2517 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปี พ.ศ.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

2. 
 
 
 
 
 

นางปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 
3-2301-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี, 
3302) 

ปร.ด. (วิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
2550 

ภ.ม. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2544 

ภ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2541 

3. นางอัจฉรา แก้วน้อย 
3-1022-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(เคมีอินทรีย์, 
0131) 

ปร.ด. (เภสัชเคมีและ 
พฤกษเคมี) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2547 

วท.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2539 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2531 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนดูที่ภาคผนวก ก 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) เพ่ือปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังกล่าวนั้นมีแนวทางในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทั้งนี้หลักสูตรการแพทย์
แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยสามารถตอบโจทย์ในด้านการยกระดับศักยภาพการผลิตของ
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรมไทยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในทางยาของสมุนไพรต่างๆ รวมทั้ง
รูปแบบและวิธีการที่จะได้มาซึ่งยาเตรียมที่มีคุณภาพรวมถึงงานวิจัยเพ่ือให้ทราบการออกฤทธิ์ของยา
สมุนไพรทางวิทยาศาสตร์เพ่ือมีการใช้ยาสมุนไพร เครื่องส าอางสมุนไพร และอาหารเสริม อย่างกว้างขวาง
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ท าให้สมุนไพรไทยมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
       วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้นอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน 

ทั้ง 4 ด้านคือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และผดุงครรภ์ไทย  ซึ่งทุกศาสตร์ดังกล่าวมีการใช้
ควบคู่ไปกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างบูรณาการเพ่ือให้เกิดผลทางการรักษาอย่างดีที่สุดแบบ
องค์รวม การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาที่จะได้มาซึ่งยาเตรียมและรูปแบบยาที่มีคุณภาพ
รวมถึงงานวิจัยเพ่ือให้ทราบการออกฤทธิ์ของยาสมุนไพรท าให้เกิดองค์ความรู้ที่ท าให้การใช้ยาสมุนไพรมี
รูปแบบที่สะดวกและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในสังคมท าให้เกิดการยอมรับในการใช้ยาสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมากขึ้น คนไทยจะสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยที่ปลูกได้เองในประเทศได้
มากขึ้น ท าให้ลดปัญหาการน าเข้ายาแผนปัจจุบัน  

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
       การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา

นักวิจัย การท าการวิจัย เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน เกิดมูลค่าเพ่ิมของ
ผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้ประทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนานักวิจัย และการท าการวิจัย โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาและการใช้สมุนไพรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในทางยาของสมุนไพรต่างๆ รวมทั้งรูปแบบและวิธีการที่จะได้มาซึ่งยาเตรียมที่มีคุณภาพ  

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการ
เรียนรู้ในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อตุสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นที่พ่ึงของสังคม และมีพันธกิจในการทบทวน ปรับปรุ ง พัฒนา
หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือความทันสมัย 
พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการท างานและการผลิตบัณฑิต เป็นศูนย์กลางการ
บริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จึงกล่าวได้ว่าการจัดท าหลักสูตรครั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านเภสัชกรรมไทยที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ  
ในด้านการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของท้องถิ่น  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

    -ไมมี่- 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

   -ไมมี่- 
13.3 การบริหารจัดการ 

 1) จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่วางระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
 2) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการวิจัย 
 3) จัดให้มีกิจกรรมเสริมส าหรับนักศึกษาทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
และกิจกรรมเติมเต็มต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย รวมทั้งกิจกรรมศึกษาดูงาน 
 4) จัดให้มีการประเมินผู้สอนและประเมินการให้บริการด้านต่างๆ ทุกภาคเรียน และน าผลการ
ประเมินมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
              ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการสร้างองค์ความรู้โดยการบูรณาการศาสตร์ด้านเภสัชกรรมไทยกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมศักยภาพในงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาไทยด้านเภสัชกรรมไทย และ
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 
1.2 ความส าคัญ 
      การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาและการใช้สมุนไพรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางยาของสมุนไพร

ต่างๆ รวมทั้งรูปแบบและวิธีการที่จะได้มาซึ่งยาเตรียมที่มีคุณภาพ มีความส าคัญอย่างมากในวงการ
การแพทย์แผนไทยเพ่ือให้เกิดการใช้สมุนไพรในด้านการสาธารณสุขมากขึ้น รวมทั้งด้านเครื่องส าอาง และ
อาหารเสริม ทั้งนี้เพ่ือลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ ท าให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น และ
เพ่ิมคุณค่าให้สมุนไพร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ท าให้เกิดความรู้
จากการวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาและการใช้สมุนไพร และท าให้เกิดนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเภสัช
กรรมไทยมากขึ้น  
 

1.3 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือผลิตบัณฑติ ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมในการวิจัย และจริยธรรมทางวิชาการ 
2) มีความรู้อย่างลึกซึ้ง สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาด้านเภสัชกรรมไทย โดย

สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่และมีการ
เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

3) สามารถวางแผน คิดค้นสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการคิด การท าวิจัยด้วยตนเองและ
ปฏิบัติงานด้านวิจัย วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านเภสัชกรรมไทย 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บนรากฐาน ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
การพัฒนาการผลิตด้านเภสัชกรรมไทย เพ่ือลดการน าเขา้ยาจากต่างประเทศ 

4) สามารถถ่ายทอดสื่อสารความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชกรรมไทย ต่อสาธารณชน มี
ทักษะความสัมพันธ์สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ในกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาทางวิชาการ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวมรวมข้อมูลและการ
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สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเภสัชกรรมไทยอย่างมีความรับผิดชอบ 
และมีคุณธรรม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้ อ ง กั บม าต รฐ านของ
ประเทศ (Compliance to the 
Thai Qualification Frame Work)  

1.  ด าเนินการทบทวนข้อก าหนด
เฉพาะของหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ 
2. ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและ
รายวิชาให้สอดรับกับผลการเรียนรู้ 

รายละเอียดของเล่มหลักสูตร
ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ (Compliance to 
the Thai Qualification 
Frame Work) 

2 . แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้  พร้อมทั้ งสร้า ง
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต เป็นต้น 

1.  จั ดกิ จ กร รม ประกั นคุณภาพ
ส า ห รั บ ข้ อ ก า ห น ด เ ฉ พ า ะ ข อ ง
หลักสูตร 
2.  จั ดกิ จ กร รมประกั นคุณภาพ
ส าหรับรายวิชาที่คัดเลือก 
3. ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรเป็นระยะๆ ทุก 5 ปี 

1. รายงานความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายงานความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอน 
และทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 

3 .  แ ผ น ง า น ก า ร พัฒ น า แ ล ะ
ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 
3. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
4. จัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มี
ความรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ 

1. รายงานการด าเนินการการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร วั ด ผ ล 
สัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของ
นักศึกษา 
3. รายงานผลการฝึกอบรม 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
      การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สามารถด าเนินการได้ในกรณีที่จ าเป็น โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีระยะเวลาการจัดการเรยีนการสอน จ านวน 8 สัปดาห์ หรือไม่เกิน 
9 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  
  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
      การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร

และต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ .ศ. 2554 และประกาศหรือข้อก าหนด
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
     เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการเปิดภาคเรียน โดย

 ภาคการศึกษาท่ี 1   เปิดภาคเรียน เดอืน สิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   เปิดภาคเรียน เดอืน มกราคม – พฤษภาคม 
 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

แบบ 1.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยหรือสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่ กพ. รับรอง ทั้งนี้ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สายตรงด้านสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์แผน
ตะวันออก  
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2) มีประสบการณ์ หรือผลงานน าเสนองานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ      
เภสัชกรรมไทย ซ่ึงเป็นผลงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ โดยเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐาน 
TCI อย่างน้อยฐาน 2 จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง  

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ก าหนด  

4) ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาเฉพาะคือ วิชาเภสัชกรรมไทย ของหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  

5) คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบในแต่ละป ี 

6) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 - 4 อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แบบ 2.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ  
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาทาง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.50  
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ก าหนด  
3) ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาเฉพาะคือ วิชาเภสัชกรรมไทย ของหลักสูตรการแพทย์

แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย โดยหากสอบไม่ผ่านในวิชาเฉพาะ เภสัชกรรมไทย จะต้อง
เรียนปรับพ้ืนฐาน 3 รายวิชาคือ (1) ปรัชญาการแพทย์แผนไทย (2) การจ าแนกพืชสมุนไพร (3) หลักการ
เภสัชกรรมไทย 

4) คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบในแต่ละป ี

5) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 - 3 ให้ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2.3 การพัฒนานักศึกษาแรกเข้า 
    1) ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
         1) นักศึกษาแรกเข้าไม่ทราบบริบทของมหาวิทยาลัยและแนวทางในการเรียนและศึกษาวิจัยให้

ส าเร็จในเวลาที่ก าหนด 
         2) นักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์   
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    2) กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 

1) นักศึกษาแรกเข้าไม่ทราบบริบท
ของมหาวิทยาลัยและแนวทางในการ
เรียนและศึกษาวิจัยให้ส าเร็จในเวลาที่
ก าหนด 

1) จัดการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  แนะน าการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนในระดับปริญญาเอก และการแบ่งเวลา 
2) จัดท าเล่มคู่มือให้กับนักศึกษา และมีรายละเอียดในหน้าเวปไซต์
ของมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาสามารถติดต่อ
สอบถามได้โดยตรง รวมทั้งจัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ดูแล 
ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

2) นักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์   

1) นักศึกษาแรกเข้าจะต้องสอบวัดความรู้  ความสามารถ ด้าน
ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้
โดยไม่นับหน่วยกิต ได้แก ่
- เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา 
- ภาษาอังกฤษขัน้สูงส าหรับบัณฑิตศึกษา   

 
2.4 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

2.4.1 แผนการรับนักศึกษา แบบ 1.1 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษานักศึกษา จ านวนบัณฑิตทีค่าดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม 
2562 5 - - 5 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา ตลอดหลักสูตร ปี

ละ 5 คน เริ่มส าเร็จการศึกษาปี 2564 2563 5 5 - 10 
2564 5 5 5 15 

2565 5 5 5 15 

2566 5 5 5 15 
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2.4.2 แผนการรับนักศึกษา แบบ 2.1 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษานักศึกษา จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม 
2562 5 - - 5 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา ตลอดหลักสูตร ปี

ละ 5 คน เริ่มส าเร็จการศึกษาปี 2564 2563 5 5 - 10 
2564 5 5 5 15 

2565 5 5 5 15 

2566 5 5 5 15 

 
2.5 งบประมาณตามแผน 

            2.5.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

งบลงทุน 
      - ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
เงินบ ารุงการศึกษา 750,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 

รวมรายรับ 750,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 
 
            2.5.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร - - - - - 
2. งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทน 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

   - ค่าใช้สอย 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 
   - ค่าวัสดุ 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 

   - ค่าด าเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 

3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวมรายจ่าย 750,000 1,500,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
จ านวนนักศึกษา 10 20 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
ในการผลิตบัณฑิต 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

 
2.6 ระบบการศึกษา 

                 แบบชั้นเรียน 
         อ่ืนๆ     การศึกษาด้วยตัวเองและกิจกรรมกลุ่ม 
      แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
      แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก    
 

2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
       การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตสามารถท าได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย จัดหลักสูตรเป็น ดังนี้  

  แบบ 1.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

  แบบ 2.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
จัดการศึกษา 2 แบบ ดังนี้  
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แบบ 1.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  โดยโครงสร้างหลักสูตรมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                        48         หน่วยกิต 
แบบ 2.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ โดย

โครงสร้างหลักสูตรมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1) หมวดวิชาเฉพาะ 

        1.1) กลุ่มวิชาเอก/เฉพาะด้าน 
                      1.1.1 วิชาบังคับ               9 หน่วยกิต 
          1.1.2 วิชาเลือก               3 หน่วยกิต  
      1.2) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)            9  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์              36 หน่วยกิต 
     (ส าหรับกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน ให้ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต) 
 

 3.1.3 รายวิชา 
แบบ 1.1  แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  

1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์               48 หน่วยกิต 
4561101 วิทยานิพนธ์  48 (0-96-48) 
 Dissertation  

 
แบบ 2.1  แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ  
 1) หมวดวิชาเฉพาะ   12 หน่วยกิต 

       1.1) กลุ่มวิชาเอก/เฉพาะด้าน 
                          1.1.1) วิชาบังคับ       9 หน่วยกิต   

4561102 สัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 3 (0-6-3) 
 Seminar in Advanced Thai Traditional Pharmacy 
4561107 เทคโนโลยีเภสัชกรรมไทย 3 (2-2-5) 
 Thai Pharmaceutical Technology 

4561201 การวิจัยภูมิปัญญาเภสัชกรรมไทย 3 (3-0-6) 
 Research on Thai Traditional Pharmacy  
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                1.1.2) วิชาเลือก        3 หน่วยกิต   
4561105 การก าหนดมาตรฐานเครื่องยา          

Standardization of Crude Drugs 
         3 (2-2-5) 

4561106 เภสัชวิทยาของสมุนไพร 3 (3-0-6) 
 Drug System in Pharmacology  

        1.2) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    9  หน่วยกิต 
4561103 ปรัชญาการแพทย์แผนไทย 3 (3-0-6) 
 Philosophy of Thai Traditional Medicine 

4561104 การจ าแนกพืชสมุนไพร 3 (2-2-5) 
 Identification of Medicinal Plant 
4561108 หลักการเภสัชกรรมไทย 3 (2-2-5) 
 Fundamental Thai Pharmacy 

2) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์               36 หน่วยกิต 
4561202 วิทยานิพนธ์  36 (0-72-36) 
 Dissertation  

 
3.1.4 แผนการศึกษา   

 แบบ 1.1 
 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ มีแผนการศึกษาดังนี้ 
                                       

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

4561101 วิทยานิพนธ์  8 (0-16-8) 
รวม 8 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

4561101 วิทยานิพนธ์  8 (0-16-8) 
รวม 8 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4561101 วิทยานิพนธ์  8 (0-16-8) 

รวม 8 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

4561101 วิทยานิพนธ์  8 (0-16-8) 
รวม 8 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

4561101 วิทยานิพนธ์  8 (0-16-8) 
รวม 8 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

4561101 วิทยานิพนธ์  8 (0-16-8) 

รวม 8 
 

 แบบ 2.1 
 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ มีแผนการศกึษาดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4561102 สัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 3(0-6-3) 

4561103 ปรัชญาการแพทย์แผนไทย* 3(3-0-6) 

4561104 การจ าแนกพืชสมุนไพร* 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือก     3 หน่วยกิต 

รวม 6 
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หมายเหตุ 
* เป็นวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้าน

การแพทยแ์ผนไทย และเภสัชกรรมไทย ซึ่งจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4561107 เทคโนโลยีเภสัชกรรมไทย    3(2-2-5) 

4561108 หลักการเภสัชกรรมไทย* 3(2-2-5) 

รวม 3 
หมายเหตุ 

* เป็นวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย และเภสัชกรรมไทย ซึ่งจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4561201 การวิจัยภูมิปัญญาเภสัชกรรมไทย 3(3-0-6) 

รวม 3 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

4561202 วิทยานิพนธ์  12(0-24-12) 
รวม 12 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

4561202 วิทยานิพนธ์  12(0-24-12) 
รวม 12 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4561202 วิทยานิพนธ์  12(0-24-12) 

รวม 12 

  
3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 
ชั้นปีที่ 1 เมื่อจบชั้นปีที่ 1 นักศึกษามีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม เชิงวิชาการและวิชาชีพ มี

ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้น า และมีทักษะความสัมพันธ์สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิชาการ 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้นปีที ่2 เมื่อจบชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาด้าน
เภสัชกรรมไทย เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม ่ 

ชั้นปีที่ 3 เมื่อจบชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถพัฒนากระบวนการคิด การท าวิจัยด้วยตนเองและ 
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชกรรมไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย
สามารถถ่ายทอดสื่อสารความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชกรรมไทย ต่อสาธารณชน 
โดยเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

 
3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

           (1) หมวดวิชาเฉพาะ 
  1.1 กลุ่มวิชาเอก/เฉพาะด้าน 

                     1.1.1  วิชาบังคับ  
4561102 สัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง  3(0-6-3) 
         Seminar in Advanced Thai Traditional Pharmacy  
         การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการวิจัยด้านเภสัชกรรมไทย การทบทวน
วรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิชาการเภสัชกรรมไทยในหัวข้อที่น าไปสู่นวัตกรรมได้ และน าเสนอ
ข้อมูลในที่ประชุม  
        Academic seminar in the topic of the advance of Thai traditional pharmacy 
research; literature review; data analysis in Thai traditional pharmacy involving innovative 
topics; academic presentation 
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4561107 เทคโนโลยีเภสัชกรรมไทย  3(2-2-5) 
 Thai Traditional Pharmaceutical Technology  

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมุนไพรหรือ
ต ารับยาในรูปแบบของแข็ง ของเหลว และกึ่งแข็ง ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ อาหาร และเครื่องส าอาง
สมุนไพร ข้อมูลในการขึ้นทะเบียนยา และแนวทางการทดลองทางคลินิกในการพัฒนายาใหม่ 

The development of products and application of technology for the 
development of herbs or herbal remedies in the forms of solid, liquid and semi-solid, 
health promotion products, food and cosmetics, information for drug registration, and 
clinical trials in new drug development 
 
4561201 การวิจัยภูมิปัญญาเภสัชกรรมไทย  3(2-2-5) 
 Research on Thai Traditional Pharmacy   

การสืบค้นข้อมูลสมุนไพร การส ารวจภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพร ประโยชน์ในทางการแพทย์
พ้ืนบ้าน การคัดเลือกสมุนไพรและต ารับยาจากต าราการแพทย์แผนไทยเพ่ือน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ เทคนิคและเครื่องมือทางด้านการวิเคราะห์เภสัชกรรมไทยที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา การก าหนด
หัวข้อโครงการวิจัย การเสนอโครงร่างการวิจัย 

Retrieval of herbal information ; exploring herbal wisdom and their uses in 
folk medicine; selection of herbs and herbal remedies from Thai scriptures for quality 
herbal products development, techniques and instrumentation in Thai traditional 
pharmaceutical analysis for research and development, designing thesis title, thesis 
proposal presentation 

 
                     1.1.2  วิชาเลือก  
4561105 การก าหนดมาตรฐานเครื่องยา 3(2-2-5) 
 Standardization of Crude Drugs  

วิธีการก าหนดมาตรฐานยาแผนไทยที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ยาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวง
สาธารณสุข  

The standardization method of Thai traditional medicine in Thai herbal text 
books recognized accepted by Ministry of Public Health   
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4561106 เภสัชวิทยาของสมุนไพร 3(3-0-6) 
 Pharmacology of Herbs  

การจ าแนกยาตามระบบสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มยาทางระบบไหลเวียนโลหิต กลุ่มยารักษาทาง
ระบบทางเดินอาหาร กลุ่มยาแก้ไข กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ กลุ่มยาบ ารุงโลหิต กลุ่มยาอาการทาง
กล้ามเนื้อและกระดูก กลุ่มยาทางระบบผิวหนัง และกลุ่มยาในระบบทางเดินปัสสาวะ  

Classification of medicine based on health system, such as medicine for 
blood circulation digestive system, antipyretics, respiratory system, blood tonic, muscles 
and bones, skin and urinary system   

 
  1.2 กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

                นักศึกษาที่ไม่ได้จบปริญญาโททางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
เภสัชกรรมไทย หรือการแพทย์แผนตะวันออก จะต้องศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มวิชาปรับพ้ืนฐาน  รายวิชาที่
เกี่ยวกับเภสัชกรรมไทย จ านวน 9 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต (สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ในกรณีที่
นักศึกษาได้มีการศึกษารายวิชาดังกล่าวมาแล้ว) ดังนี้  
 
4561103 ปรัชญาการแพทย์แผนไทย 3(3-0-6) 
 Philosophy of Thai Traditional Medicine  

ปรัชญา และวัฒนธรรม ความเชื่อด้านสุขภาพ หลักการและวิธีสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์
รวมตามกระบวนการทางการแพทย์แผนไทย  

        Philosophy and culture, health beliefs, principles and clinical practices in 
holistic health care based on Thai traditional medicine procedures 
 
4561104 การจ าแนกพืชสมุนไพร  3(2-2-5) 
 Identification of Medicinal Plant  

วิธีการจ าแนกลักษณะของพืชตามจุลทรรศน์ลักษณะและอนุกรมวิธาน การระบุชื่อ
วิทยาศาสตร์ของพืชสมุนไพร  

Methodology in identification of plants based on microscopic characteristics 
and taxonomy; scientific names of medicinal plants   
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4561108 หลักการเภสัชกรรมไทย 3(2-2-5) 
 Fundamental of Thai Pharmacy  

ประวัติของการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย  การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูล
ฐาน  การประยุกต์ใช้เภสัชวัตถุ  สรรพคุณเภสัช  คณาเภสัช หลักการและวิธีการปรุงยาตามกรรมวิธีเภสัช
กรรมไทย  

History of Thai traditional pharmacy; utilization of medicinal plants in primary 
health care; application of material medica, medicinal properties and groups of materia 
medica; principles and formulation methods of Thai traditional pharmacy process  
 

       (2) หมวดวชิาวิทยานิพนธ์ 
4561101 วิทยานิพนธ์  (แบบ 1.1 ) 48(0-96-48) 
 Dissertation (Type 1.1)  

การสร้างโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่ด้านเภสัช
กรรมไทย การเสนอโครงร่างการวิจัย เพื่อน าไปสู่การด าเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การวิเคราะห์ วิพากษ์
ผลการวิจัย และสังเคราะห์ความรู้ใหม่จากการด าเนินการวิจัย  การน าเสนอวิทยานิพนธ์  การเขียนวิจัย
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใน TCI ฐาน 2 ขึ้นไป 

Creating and proceeding a research project to produce the innovations and 
new knowledge of Thai traditional pharmacy; presenting research proposal as preparation 
of conducting research ethnically data analysis; research results criticism and synthesis of 
the new knowledge distributed by the dissertation; presentation of the dissertation; 
preparing papers as parts of dissertation for publication in the journals of TCI Tier 2 
upwards 

 
4561202 วิทยานิพนธ์  (แบบ 2.1 ) 36(0-72-36) 
 Dissertation (Type 2.1)  

การสร้างโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่ด้านเภสัช
กรรมไทย การเสนอโครงร่างการวิจัย เพื่อน าไปสู่การด าเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การวิเคราะห์ วิพากษ์
ผลการวิจัย และสังเคราะห์ความรู้ใหม่จากการด าเนินการวิจัย  การน าเสนอวิทยานิพนธ์  การเขียนวิจัย
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใน TCI ฐาน 2 ขึ้นไป 

Creating and proceeding a research project to produce the innovations and 
new knowledge of Thai traditional pharmacy; presenting research proposal as preparation 
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of conducting research ethnically data analysis; research results criticism and synthesis of 
the new knowledge distributed by the dissertation; presentation of the dissertation; 
preparing papers as parts of dissertation for publication in the journals of TCI Tier 2 
upwards 
 

3.2 ชื่อ นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ              
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นายสมบูรณ์ เจตลีลา 
3-1201-xxxxx-xx-x 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี, 
3302) 

ปร.ด. (เภสัช
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2537 

วท.ม. (เภสัชศาสตร)์ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2527 

ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2517 

2. นางปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 
3-2301-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี, 
3302) 

ปร.ด. (วิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
2550 

ภ.ม. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2544 

ภ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2541 

3. นางอัจฉรา  แก้วน้อย 
3-1022-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(เคมีอินทรีย์, 
0131) 

ปร.ด. (เภสัชเคมีและ 
พฤกษเคมี) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2547 

วท.ม. (เภสัชศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2539 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2531 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ข  
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    3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ทีส่ าเร็จการศึกษา 

1. นายสมบูรณ์ เจตลีลา 
3-1201-xxxxx-xx-x 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี, 
3302) 

ปร.ด. (เภสัช
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2537 

วท.ม. (เภสัชศาสตร)์ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2527 

ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2517 

2. นางปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 
3-2301-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(เภสัชศาสตร์
และเทคโนโลยี, 
3302) 

ปร.ด. (วิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
2550 

ภ.ม. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2544 

ภ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2541 

3. นางอัจฉรา  แก้วน้อย 
3-1022-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(เคมีอินทรีย์, 
0131) 

ปร.ด. (เภสัชเคมีและ 
พฤกษเคมี) 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 
2547 

วท.ม. (เภสัชศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2539 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2531 

4. นายบุญมี กวินเสกสรรค์ 
3-1101-xxxxx-xx-x 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(ชีววิทยา, 
0141) 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547 

วท.ม. (เทคโนโลยีทาง
ชีวภาพ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537 

วท.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2534 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ทีส่ าเร็จการศึกษา 

5. นางสาวสุภาภรณ์  คางค า 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ด. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556 

วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549 

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ค   
 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นางสาวนริศา ค าแก่น 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 
 

Ph.D. (Health 
Sciences), 
Biomedical 
Sciences,  

Charles Sturt 
University, Australia, 
2546  

ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537 

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์, 2532 

2. นางสาวผ่องพรรณ ศิริพงษ์ 
3-6299-xxxxx-xx-x 

นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

Ph.D. 
(Pharmaceutical 
Science) 

University of 
Shizuoka, ญี่ปุ่น, 2549 

ภ.ม. (เภสัชเวท) 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2530 

วท.บ. (พฤกษศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์, 2522 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 รายวิชา 

วิชาที่มีการจัดท าโครงงานหรืองานวิจัย มี 2 รายวิชา คือ 
1. รายวิชา 4561101 วิทยานิพนธ์  
2. รายวิชา 4561202 วิทยานิพนธ์  
5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
        รายวิชา วิทยานิพนธ์เป็นการท าวิจัย โครงงาน ตามหัวข้องานวิจัยที่ก าหนด ภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นล าดับขั้นตอนตั้งแต่การก าหนดหัวข้อโครงการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ข้อมูลผลการวิจัย การน าผลการวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ตลอดจน
การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยวิธีการสอบปากเปล่าในขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่ สกอ. ยอมรับ   

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        1)  มีองค์ความรู้จากการวิจัย การท าโครงงาน 

         2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
         3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
         4)  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
         5)  สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
         6)  สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 

5.1.3 ช่วงเวลา 
        การท าวิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 1 เป็นต้นไป 
        การท าวิทยานิพนธ์ แบบ 2.1 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2 เป็นต้นไป 
5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 

         แบบ 1.1 
          วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

             แบบ 2.1 
          วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

5.1.5 การเตรียมการ 
        1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์        

แก่นักศึกษา 



26 
 

 

        2) นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์โดยให้คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือท าหน้าที่แนะน าการเขียนวิทยานิพนธ์
ส าหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

        3) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
        4) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานวิทยานิพนธ์เช่น เครื่องมือ 

อุปกรณ์ สารเคมี 
 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 

       1) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
        กระท าโดยวิธีการน าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะตั้ง

กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ซ่ึงต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ ารวม
ไม่น้อยกว่า 3 คน  ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

       2) การสอบวิทยานิพนธ์ 
                     กระท าโดยวิธีน าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะกระท าได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุจ าเป็น การด าเนินการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิทยานิพนธ์โดย
บัณฑิตวิทยาลัยจะตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ  
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

            (1) กรณีอาจารย์ประจ า หลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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               (2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

สามารถสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
เข้าใจกระบวนการด้านการตลาด 

หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสร้างและ
ด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมความรู้ใหม่ด้านเภสัช
กรรมไทย และได้เรียนรู้กระบวนการการสร้างคุณค่า ยกระดับ 
และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้หลักภูมิสังคม การเข้าใจเข้าถึงและ
พัฒนา หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางหลักในการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ DBM ซึ่งได้แก่ 
Design (การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น
และแตกต่างเพ่ือสร้างคุณค่า) Branding (การสร้างตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างจุดขายและยกระดับสินค้า) และ 
Marketing (การวางต าแหน่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ในตลาดเพ่ือ
สร้างมูลค่า) เพ่ือช่วยในการพัฒนาได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในโครงการเพ่ิมทักษะความเชี่ยวชาญในศึกษาวิจัย
และการประมวลผลความรู้ เทอมละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 เทอม 

 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ความกล้าหาญในการใช้ดุลย
พินิจ เ พ่ือวินิจฉัยและแก้ไข
ปัญหาเชิงจริยธรรมได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท
สังคม 

1) สอดแทรกการให้คุณค่าทาง
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ตามบริบทของรายวิชาใน
ระหว่างการเรียนการสอนและการ
มอบหมายงาน 
 

1) ประเมินจากการไม่ทุจริตในการ
สอบ และไม่คัดลอกผลงานจาก
ผู้อื่น 
2) ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น
เรี ยน และการส่ ง ง านที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2) มีความพากเพียร มานะ 
บากบั่นในการเรียนรู้ และการ
ด าเนินชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
3) ไม่คัดลอกผลงานวิชาการ
ของผู้อื่น 

2) จัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือแนะน า
ห ลั ก สู ต ร  สิ ท ธิ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มในการเรียน
การสอน 

3) ประเมินจากการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบวินัย และข้อบังคับต่าง 
ๆ 
4) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

 
 2) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1)  มีความรอบรู้ และความ 
สามารถในการประยุกต์ ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
สาระของศาสตร์เฉพาะทาง
และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
2) มีความสามารถสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่
น าไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม
และประเทศชาติ ที่สอดคล้อง
กับบริบทของความเปลี่ ยน 
แปลงในศตวรรษที่ 21 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เ น้ น ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ ด้ ว ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ได้ลงมือกระท า (Active Learning) 
ในแต่ละรายวิชาในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น วิธีสอนแบบกรณีศึกษา (Case-
Based Learning), การจัดการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น 
(Problem-Based Learning), การ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-Based Learning) 
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ น
สถานการณ์จ าลองในชั้ น เรี ยน 
สถานประกอบการและชุมชน 
3) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง
วิชาการและวิจัย  

1) ประเมินความรู้โดยการสอบ
ข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท า
แบบฝึกหัด การท ารายงาน 
2) ประเมินกระบวนการ และการ
น าเสนอผลการศึกษาในรายวิชาที่
มีการเรียนการสอนประกอบด้วย 
วิธีสอนแบบกรณีศึกษา (Case-
Based Learning), การจัดการ
เ รี ยนรู้ โ ดย ใช้ปัญหา เ ป็ น ฐาน 
(Problem-Based Learning), 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เ ป็ น ฐ า น  (Project-Based 
Learning)  
3) ประเมินการสอบความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ในแต่ละภาคการศึกษา 
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3) ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความสามารถในการคิด 
วิ เคราะห์  และแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลางการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  และ
สังคม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หรื อ เป็ นผู้ ร่ ว มสร้ า งส ร รค์
นวัตกรรม  
3) มีทักษะการปฏิบัติงานใน
วิ ช า ชี พ แ ล ะ ก า ร เ ป็ น ผู้ 
ประกอบการ 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เ น้ นผู้ เ รี ยน เป็ นส า คัญ  เน้ น ให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมการอภิปราย
กลุ่ม วิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์และ
มีเหตุผล ฝึกความคิดรวบยอด การ
สัมมนา การท าวิทยานิพนธ์ ดุษฎี
นิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
สถานประกอบการและชุมชน 
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง
วิชาการและวิจัย 

1) การสอบข้อเขียน และคุณภาพ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินกระบวนการเรียนรู้ 
และการน าเสนอผลงานในรายวิชา 
3) ประเมินการสอบความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ การ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และดุษฎี
นิพนธ์ 
4) ความสามารถในการสรุปและ
การอภิปรายจากการเข้ าร่ วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีภาวะผู้น า สามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ตามบทบาทที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย  สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
วัฒนธรรมองค์กร  

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นการจัดกิจกรรกลุ่ม ที่สามารถ
หมุนเวียนบทบาทในการท างานกลุ่ม
ทั้งเป็นผู้น าและผู้ตาม 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะ
ในการประสานงานตามบริบทของ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

1) ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม
และความส าเร็จของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2) ประเมินการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม และความพึงพอใจ
ของชุมชนและสถานประกอบการ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และต่อสังคม ร่วมสร้างสรรค์ 
พัฒนา และเสริมสร้างสันติสุข 
3) ธ ารงรักษาความเป็นไทย 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

3) ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
ได้ มี ก า รพบปะ พูดคุ ย  แล ะ ให้
ค าปรึกษาต่าง ๆ ในกระบวนการ
เรียนการสอนและงานต่าง ๆ 
4) บูรณาการการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการใน
ชุมชนและสถานประกอบการ 

 

  
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1)  มี ทั ก ษ ะก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สั ง เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ส ถิ ติ เ ชิ ง
ปริมาณและเชิ งคุณภาพได้
อย่างถกูต้อง 
2) มีทักษะการสื่อสารด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการ
เ ขี ย น ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอ
ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร โ ด ย
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 

1) จัดให้มีเนื้อหาการสอนที่เน้นให้มี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2) ก าหนดรายวิชา และจัดการ
กระบวนการเรียนให้นักศึกษามีการ
สื บค้นข้ อมู ล โดย ใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศ และก าหนดให้มีการ
อ่ า น บ ท ค ว า ม วิ จั ย แ ล ะ ต า ร า
ภาษาอังกฤษ 
3) ก าหนดให้มีการน าเสนองานใน
ชั้นเรียนและการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการผ่านการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการที่มีมาตรฐาน 

1) ประเมินจากความส าเร็จของ
งาน และความถูกต้องทางวิชาการ 
2) ประเมินทักษะการใช้
สารสนเทศ การค านวณ การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
และการน า เสนอผลงานทาง
วิชาการ 
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3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
     มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ/หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ สรุปได้ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ/หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) มีคุณธรรมจริยธรรม และความกล้าหาญในการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือวินิจฉัยและแก้ไข
ปัญหาเชิงจริยธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทสังคม 

2) มีความพากเพียร มานะ บากบั่นในการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3) ไม่คัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น 
  2) ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และสาระ
ของศาสตร์เฉพาะทางและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2) มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม
และประเทศชาติ ที่สอดคล้องกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
3) มีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย สามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมองค์กร  
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสังคม ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา และเสริมสร้าง    

สันติสุข 
3) ธ ารงรักษาความเป็นไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 

2) มีทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 

 



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา                 ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

 
รายวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน              
4561103 ปรัชญาการแพทย์แผนไทย              
4561104 การจ าแนกพืชสมุนไพร              
4561108 หลักการเภสัชกรรมไทย              
หมวดวิชาเฉพาะ  
     1) หมวดวิชาบังคับ 

             

4561102 สัมมนาทางเภสัชกรรมไทยข้ันสูง               
4561107 เทคโนโลยีเภสัชกรรมไทย              
4561201 การวิจัยภมูิปัญญาเภสชักรรมไทย              
     2) หมวดวิชาเลือก              
4561105 การก าหนดมาตรฐานเครื่องยา              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา                 ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

 
รายวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
4561106 เภสัชวิทยาของสมุนไพร              
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์              
4561101 วิทยานิพนธ ์              
4561202 วิทยานิพนธ์               
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หมวดที ่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษานักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
      การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกั นไปตามแผนการสอนและ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ซึ่งอาจประกอบด้วย การสอบข้อเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุ่มที่มอบหมาย 
เป็นต้น โดยก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
      สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามจ านวนรายวิชาที่ก าหนดไว้ 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี  โดยการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ครั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านด าเนินการเก็บรวบรวมโดยการส ารวจการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.5 แต่ละรายวิชาเกี่ยวกับ 1) เนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 2) 
การวัดและประเมินผล 3) ลักษณะการกระจายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ผู้สอนมีการน าผลที่ได้จาก
การจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์และสรุปผล 5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
คณาจารย์ในสาขาวิชา พร้อมกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการสอบถาม
การสัมภาษณ์เพ่ิมเติมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยที่ 
แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า

วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
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ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง  

แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ข องนักศึกษา          

ในรายวิชา 
2. ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
3. อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
4. ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
5. ทดลองสอน ประเมินการสอน 
6. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา น าเสนอ
บทความทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
     2. การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย

พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
     3. การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
     การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี
ภาระหน้าทีใ่นการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 3 คน ต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย และต้องมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

     1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

     1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 
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2. บัณฑิต  
คุณภาพบัณฑิตจะสะท้อนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

แบบ 1.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ เข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า 
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

โดยบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมในการวิจัย และจริยธรรมทางวิชาการ 
2) มีความรู้อย่างลึกซึ้ง สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาด้านเภสัชกรรมไทย โดย 

สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่และมีการ
เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

3) สามารถวางแผน คิดค้นสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการคิด การท าวิจัยด้วยตนเองและ
ปฏิบัติงานด้านวิจัย วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านเภสัชกรรมไทย 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บนรากฐาน ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
การพัฒนาการผลิตด้านเภสัชกรรมไทย เพ่ือลดการน าเขา้ยาจากต่างประเทศ 

4) สามารถถ่ายทอดสื่อสารความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชกรรมไทย ต่อสาธารณชน มี
ทักษะความสัมพันธ์สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ในกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาทางวิชาการ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวมรวมข้อมูลและการ
สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเภสัชกรรมไทยอย่างมีความรับผิดชอบ 
และมีคุณธรรม 
 
3. นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ คือ 

แบบ 1.1 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยหรือสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่ กพ. รับรอง ทั้งนี้ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สายตรงด้านสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์แผน
ตะวันออก  

2) มีประสบการณ์ หรือผลงานน าเสนองานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ      
เภสัชกรรมไทย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ โดยเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐาน 
TCI อย่างน้อยฐาน 2 จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง  

3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ก าหนด  

4) ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาเฉพาะคือ วิชาเภสัชกรรมไทย ของหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  

5) คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบในแต่ละป ี 

6) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 - 4 อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แบบ 2.1 แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ  
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาทาง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.50  
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ก าหนด  
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3) ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาเฉพาะคือ วิชาเภสัชกรรมไทย ของหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย โดยหากสอบไม่ผ่านในวิชาเฉพาะ เภสัชกรรมไทย จะต้อง
เรียนปรับพ้ืนฐาน 3 รายวิชาคือ (1) ปรัชญาการแพทย์แผนไทย (2) การจ าแนกพืชสมุนไพร (3) หลักการ
เภสัชกรรมไทย 

4) คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบในแต่ละป ี

5) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 - 3 ให้ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการรับสมัครและผ่านการ
คัดเลือกตามระบบเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยเปิดรับสมัคร
ทั้งภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

เพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและ

กลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 
การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านการเรียน และการท า
วิทยานิพนธ์และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้
ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายส านักกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมาย
นักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบ  เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน การท าวิทยานิพนธ์
หรอืช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ของนักศึกษาต่อไป  

การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล  อาจารย์ที่ปรึกษาจะ
เป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวัน
เวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพือ่ขอค าปรึกษาได้ 

 



42 
 

 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
     นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขา และหัวหน้า

สาขาวิชาน าเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หาก ที่ประชุม
กรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา 
 
4. อาจารย ์

4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  
     1) คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ. จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต   

     2) หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เ พ่ิมต่อคณะ และ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

     3) มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาโท และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  

     4) นอกจากนีส้าขาฯ ยังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียนการสอน 

4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมี

ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้  
      1) จัดให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมโครงการอบรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือให้มีความรู้

ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
  2) สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทาง

วิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อ
คุณภาพของหลักสูตร 

  3) ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน
วิชาการ/การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

  4) จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงาน
วิชาการ  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการ
ส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุง
หลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการ
ศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ 
และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา   โดย
การจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่
ไม่ซ้ าซ้อนกันของ  ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน 

ระบบการท าวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา่ หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังนี้  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ  
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ ผลงานทางวิชาการดังนี้  

1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย  

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจาก สภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาฯ ได้น าระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ และด าเนินงาน โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน 
ภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตร
ฯ จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก

ท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน โดยท าการส ารวจ และติดตาม
ประเมินความต้องการ การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน เพ่ือจัดสรรงบประมาณตลอดจนจัดหาจัดซื้อเพ่ือให้
ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ทันสมัยและจ าเป็นต่อการเรียนการสอน โดยหลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการ
เรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 

ตารางแสดงทรัพยากรการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตร พท.ด. สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 
ที่มีอยู่ 

จ านวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย 1 2 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย และเภสัชกรรมไทย 

2 1 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3 ชุดเครื่องมือทางเภสัชวิทยาและ
ชีววิทยาทางการแพทย์ 

1 - คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4 ชุดวิเคราะห์ความคงตัวของเครื่อง 
ส าอางจากสมนุไพรรูปแบบเปียก
และผลิตภัณฑ์สปา 

1 - คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5 ชุด ล้าง แช่ อบสมุนไพร 1 1  

6 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบของเหลว 

1 1  

7 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแบบแข็ง 

1 1  

8 ชุดเครื่องมือผลิตยาจากสมุนไพร
แบบแห้ง 

1 1  

9 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เภสัชวิทยา
ทางคลินิก การแพทย์แผนไทย 

1 1  

10 ชุดวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
สมุนไพรจากน้ ามันหอมระเหย 

1 -  
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จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท/รายการ 
จ านวนหนังสือ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

1. หนังสือและต าราเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
เภสัชกรรมไทย 

39 เล่ม 5 เล่ม 

2. วารสารภายในประเทศเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
เภสัชกรรมไทย 

125 เล่ม 34 เล่ม 

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลส าเร็จรูป ซีดีรอม 
วิดีโอเพ่ือการศึกษา 

ประมาณ 500 ชิ้น 

4. ฐานข้อมูลออนไลน์ 17 ฐานข้อมูล 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 

ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 สอดคล้องตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล 
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา/นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

(8) คณาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ /หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/นักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 

1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  กลยุทธ์การสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย เป็นการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย จะด าเนินการทั้งโดยคณาจารย์ 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา คือ 

  1) การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา เป็นการประเมินการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ด้วยแบบสอบถามนักศึกษา 

     2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ าวิชา เป็นการประเมินว่า 
จากกลยุทธ์การสอนนั้นๆ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทางการเรียนอย่างไร 

  3) การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน ผลประเมินกลยุทธ์การสอนนั้นๆ รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์การสอนเพ่ือให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

  4) ส่งเสริมการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การ
สอน รวมทั้งการส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ประเมินจากผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน และคู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอน

ประกอบด้วย 

  1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา  
  2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
  3) ประเมินจากจ านวนผลงานวิจัยหรือจ านวนครั้งที่ผ่านการอบรม/สัมมนา 
  4) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ผ่านการทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ส ารวจข้อมูลจาก 
1) นักศึกษาและบัณฑิต 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก  
3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
4) สัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต 
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จะด าเนินการทุกๆ ปี เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการ
ประเมินดังนี้ 

1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่
ใกล้เคียงรวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อหลักสูตร 

2) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสร้างช่องทาง
ในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

3) ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต และประสิทธิภาพของดุษฎี
บัณฑิต เพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาเรียนการสอนต่อไป 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน มคอ.7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่จ าเป็น
ในการปรับปรุงหลักสูตร 

1) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
2) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินโดยนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
4) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร เสนอการปรับปรุง
หลักสูตรหรือแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก  



51 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      ภาคผนวก ก 
    ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
สมบูรณ์ เจตลีลา อัจฉรา แก้วน้อย และ ศุภรัตน์ ดวนใหญ่. (2561).  อิทธิพลสารแตกตัวชนิดต่างๆและ

วิธีการใส่ในต ารับต่อคุณสมบัติทางกายภาพของแกรนูลและยาเม็ดสมุนไพรจันทลีลา . งานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2560 - มีนาคม 2562),  

Jateleela, S., Sithisarn, P. and Gritsanapan, W. (2015). Formulation and quality control of 
readily dissolving drink powder from Antidesma ghaesembilla fruits, Mahidol 
University. (January - March 2015), 1-89 

สมบูรณ์ เจตลีลา, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, กัญจนภรณ์ ธงทอง, อัจฉรา แก้วน้อย และสุชาดา มานอก. (2560). 
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ าคั้น . งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560), 1-120 

 
บทความวิจัย 
Kaewnoi, A., Duanyai, S., Tongthong, K., Manok, S., Rodpo, p., Jatellela, S. (2018). 

Preparation of Beijing  Grass Tablets from Spray-dried Powder of Juice of 
Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla et Kammathy. JIPBS, 5(3), 11-25. (July 2018) 
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Jateleela, S., Sithisarn, P. and Gritsanapan, W. (2015). Formulation and quality control of 
readily dissolving drink powder from Antidesma ghaesembilla fruits. Chiang Mai 
University Journal of Natural Sciences, 14(1), 89-101. (January - March 2015) 

สมบูรณ์ เจตลีลา, กัญจนภรณ์ ธงทอง, อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่และสุชาดา มานอก. (2560). 
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน้ าคั้น. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา, 4(2), 
23-33. (กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560)  

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ  
           1. ต าแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญสถานที่ท างาน กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 
ประสบการณ์สอน 
 1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 1 

  2) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 2 
  3) วิชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพ้ืนบ้านส าหรับเภสัชกรรมไทย 
 4) วิชาวิทยานิพนธ์  
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 
2) วิชาการก าหนดมาตรฐานเครื่องยา 
3) วิชาหลักการเภสัชกรรมไทย 
4) วิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมไทย 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สังกัด    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2550  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  

(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 พ.ศ. 2544  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชการ) คณะเภสัชศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหิดล  
 พ.ศ. 2541  เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะเภสัชศาสตร์  
                                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การผลิตและพัฒนาต ารับยาและเครื่องส าอางจากสมุนไพร  
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, เธียร ธีระวรวงศ์, ปิยะ วงศ์ญาณิน และเจริญพร เลิศสถิตธนกร. (2562). ฤทธิ์ทาง

เภสัชโภชนาและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดร าข้าวมะลิแดง. งานวิจัย โครงการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ). (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2562). 1-93. 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, เธียร ธีระวรวงศ์, ศิริธร ศิริอมรพรรณ และเจริญพร เลิศสถิตธนกร. (2561). การ
พัฒนาเวชส าอางจากสารสกัดใบย่านางแดงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
และแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิว. งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ). (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2561). 1-90. 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, บรรลือ สังข์ทอง, เธียร ธีระวรวงศ์ และปิยะ วงศ์ญาณิน. (2560). ฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียก่อโรคในล าไส้ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของยาธาตุอบเชย .
งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปี
งบประมาณ2559 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ). (ตุลาคม  2558 - มีนาคม 
2560). 1-95. 
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ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, บรรลือ สังข์ทอง และอนัญญา หงษา. (2559). การพัฒนาเวชส าอางชะลอความ
ชราจากร าข้าวขวัญสุพรรณเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมือง. งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2558. (ตุลาคม  2557 - 
สิงหาคม 2559). 1-75. 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร. (2559). การพัฒนาต ารับแชมพูและครีมนวดผมจากน้ ามันตะไคร้ที่ผสมสารยึด
ติดกรณีศึกษากับปอยผม .  งานวิจัย. กองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มีนาคม  2557 - มีนาคม 2559). 1-76. 

 
บทความวิจัย 
Sato, V.H., Chewchinda, S., Nuamnaichati, N., Mangmool, S., Sungthong, B., 

Lertsatitthanakorn, P., et al. (2019). Pharmacological mechanisms of the water 
leaves extract of Lysiphyllum strychnifolium for its anti-inflammatory and anti-
hyperuricemic actions for gout treatment. Pharmacognosy Magazine, 15(60), 98-
106. (23 January 2019) 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, สุรพงศ์ รัตนะ และบันลือ สังข์ทอง (2560). การแยกกรดไกลเซอไรซิคและกรด
กอลลิคในสารสกัดยาธาตุอบเชยด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง-เดนสิโตเมทรี และการตรวจหาสารต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธีไบโอออโทกราฟี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน, 13 (ฉบับพิเศษ), 60-71. 
(มีนาคม 2560) 

Anuntasiristaporn, T., Thiraworawong, T., Seubsasana, S., Lertsatitthanakorn, P. (2017). 
Antibacterial activity against enteric pathogens of crude extracts from Amomum 
uliginosum J. Koenig fruits. The Proceeding of 2nd International Conference on 
Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017), 25 - 27 January 2017. Bangkok, 
Khon Kaen University Printing House, 426-433.  

Chaisak Thanonkaew, Lertchai Jitsaeree, Suwanna Pahusachalak, Suthima Sukreeket, 
Jiraporn Muangpran, Supaporn Pornpinatepong, Bunleu Sungthong and Pilanthana 
Lertsatitthanakorn. (2017). Stability Study of Prasaplai Capsule used for Clinical 
Efficacy Study in Postpartum Rehabilitation in Bang Pa In Hospital, PhraNakhon Si 
Ayutthaya. The Proceeding of 2nd International Conference of 
“Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” 
(UNSDGs), 28 - 29 December 2017. Bangkok, Nakhon Pathom Rajabhat University, 
43-48.  
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Lertsatitthanakorn, P., Tanchai, K., Anukulwong, K., Inphrom, P. (2017). Formulation 
development of hair rinse cream from lemongrass oil added with various fixatives: 
case study in lock of hair. Indian Journal of Science Research, 17(1), 297-301. 
(November 2017) 

Oumnuch, P., Thiraworawong, T., Lertsatitthanakorn, P. (2017). Antibacterial activity of 
lemongrass oil and its liquid soap against methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA). The Proceeding of 2nd International Conference on Herbal and 
Traditional Medicine (HTM 2017), 25 - 27 January 2017. Bangkok, Khon Kaen 
University Printing House, 477-483. 

Peerasa Ariyavechakul , Pilanthana Lertsatitthanakorn and Thien Thiraworawong. (2017).  
Formulation an Analgesic Spray containing Cleome Viscosa L. crude extract. The 
Proceeding of 2nd International Conference of “Multidisciplinary Approaches 
on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs), 28 - 29 December 2017. 
Bangkok, Nakhon Pathom Rajabhat University, Med 21-28. 

Lertsatitthanakorn, P., Chaveerach, A., Tanee, T., Puangjit, N., Patarapadungkit, N., 
Sudmoon, R. (2016). Chemical Constituents, Antioxidant Property, Cytotoxicity and 
Genotoxicity of Tiliacora Triandra. International Journal of Pharmacognosy and 
Phytochemical Research, 8(5), 722-729. (May 2016) 

 
บทความวิชาการ 
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกรและชายศักดิ์ ถนนแก้ว. (2560). ประสะไพล ยาไทยหลังคลอด. โครงการพัฒนา

ศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย. 26 กรกฎาคม 2560. 
 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ   

1) ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการสถานที่ท างานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา
มหาวิทยาลัย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2550-2555  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาเภสัชวทิยาและพิษวิทยา 
2) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 1 
3) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 2 
4) วิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 
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5) วิชาวิทยานิพนธ์  
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง  
2) วิชาเภสัชวิทยาของสมุนไพร 
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางอัจฉรา แก้วน้อย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สังกัด  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2547  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2539  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์         
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 พ.ศ. 2531  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
  เภสัชเคมีและพฤกษเคมี  
  
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
อัจฉรา แก้วน้อย. (2562). การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลสาเกในชุมชนท้องถิ่นอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการจ าหน่ายในเชิงพานิชย์ .  งานวิจัย 
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปี
 งบประมาณ 2561 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ). (ตุลาคม 2560 - 
 มีนาคม 2562). 1-46. 

อัจฉรา แก้วน้อย. (2561). การพัฒนาต ารับยาสระผมสมุนไพร. งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาปีงบประมาณ 2560. (กรกฎาคม 2560 - มกราคม 2562), 1-60 

อัจฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ และยุวดี หงส์พรหม. (2561). การพัฒนาสารสกัด
แคปไซซินจากพริกขี้หนูรังสิมาเพื่อใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริก. งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีงบประมาณ 2560. (กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2561), 1-120. 

อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, กัญจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา และสุชาดา มานอก. (2560). 
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ าคั้น . งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560), 1-120. 
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อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, จันจิรา ปิดตาทะเส, ธนวรรณ วิชญ, เพชรน้ าผึ้ง รอดโพธิ์ และอาวุธ 
หงษ์ศิริ. การส ารวจความหลากหลายของพืชจ าพวกเถาเครือ ผัก และหญ้า ในสวนสมุนไพร
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2560). มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา.(กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560), 1-95. 

อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, เพชรน้ าผึ้ง รอดโพธิ์, อรุณรัตน์ แซ่อู้, วิชุดา ฉันวิจิตร, วิภารัตน์         
ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดใบมะขามที่ปลูกในประเทศไทย. 
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.1-41. (กรกฏาคม 2558 - ธันวาคม 2559) 
 

บทความวิจัย 
อัจฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ และยุวดี หงส์พรหม. (2561). การพัฒนาสารสกัด

แคปไซซินจากพริกข้ีหนูรังสิมาเพ่ือใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริก. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
, 5(1), 50-56. (มกราคม - มิถุนายน 2561) 

Atchara Kaewnoi, Peerawong Chaturongkula. (2018) Development for value added of the 
Amphawa, Samut Songkhram Breadfruit (Artocarpus altilis) to a snack for commercial 
 sale. E- proceeding International Conference on Communication & ICT for Social 
 Inclusion, Inter-University Center (ICU); 3 - 5 September 2018. Dubrovnik Croatia. 

Kaewnoi, A., Duanyai, S., Tongthong, K., Manok, S., Rodpo, P., Jatellela, S. (2018). 
Preparation of Beijing Grass Tablets from Spray-dried Powder of Juice of Murdannia 
loriformis (Hassk.) Rolla et Kammathy. JIPBS, Vol 5(3), 11-25. (July 2018) 

อัจฉรา แก้วน้อย, กัญจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ และสุชาดา มานอก. (2560). 
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน้ าคั้น. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา, 4(2), 
23-33. (กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560) 

อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, เพชรน้ าผึ้ง รอดโพธิ์, อรุณรัตน์ แซ่อู้, วิชุดา ฉันวิจิตร, วิภารัตน์      
ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดใบมะขามที่ปลูกในประเทศไทย. 
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 16(2), 71-105. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) 

อัจฉรา แก้วน้อย, เบญจมาส อินทรบุตร และญาณิน ลิปานนท์ (2558) การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของ
สมุนไพรใบกฤษณา. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 15(1), 87-105. (มกราคม - มิถุนายน 
2558)  
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 2) วิชาเคมีอินทรีย์และชีวเคมีขั้นสูง 
 3) วิชาเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 
 4) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 1 
 5) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 2 
 6) วิชาวิทยานิพนธ์ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 
  2) วิชาการก าหนดมาตรฐานยาแผนไทย 
  3) วิชาการจ าแนกพืชสมุนไพร 
  4) วิชาปรัชญาการแพทย์แผนไทย  
   5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล    นายสมบูรณ์ เจตลีลา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์                            
สังกัด    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2537  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชอุตสาหกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหิดล  
 พ.ศ. 2527  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยมหิดล  
 พ.ศ. 2517  เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชอุตสาหกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ     การผลิตและพัฒนาต ารับยาและเครื่องส าอางจากสมุนไพร 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
สมบูรณ์ เจตลีลา อัจฉรา แก้วน้อย และ ศุภรัตน์ ดวนใหญ่. (2561).  อิทธิพลสารแตกตัวชนิดต่างๆและ

วิธีการใส่ในต ารับต่อคุณสมบัติทางกายภาพของแกรนูลและยาเม็ดสมุนไพรจันทลีลา. งานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2560 - มีนาคม 2562),  

Jateleela, S., Sithisarn, P. and Gritsanapan, W. (2015). Formulation and quality control of 
readily dissolving drink powder from Antidesma ghaesembilla fruits, Mahidol 
University. (January - March 2015), 1-89 

สมบูรณ์ เจตลีลา, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, กัญจนภรณ์ ธงทอง, อัจฉรา แก้วน้อย และสุชาดา มานอก. (2560). 
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ าคั้น . งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560), 1-120 

 
บทความวิจัย 
Kaewnoi, A., Duanyai, S., Tongthong, K., Manok, S., Rodpo, p., Jatellela, S. (2018). 

Preparation of Beijing  Grass Tablets from Spray-dried Powder of Juice of 
Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla et Kammathy. JIPBS, 5(3), 11-25. (July 2018) 



63 
 

 

Jateleela, S., Sithisarn, P. and Gritsanapan, W. (2015). Formulation and quality control of 
readily dissolving drink powder from Antidesma ghaesembilla fruits. Chiang Mai 
University Journal of Natural Sciences, 14(1), 89-101. (January - March 2015) 

สมบูรณ์ เจตลีลา, กัญจนภรณ์ ธงทอง, อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่และสุชาดา มานอก. (2560). 
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน้ าคั้น. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา, 4(2), 
23-33. (กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560)  

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ  
           1. ต าแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญสถานที่ท างาน กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 
ประสบการณ์สอน 
 1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 1 

  2) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 2 
  3) วิชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพ้ืนบ้านส าหรับเภสัชกรรมไทย 
 4) วิชาวิทยานิพนธ์  
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 
2) วิชาการก าหนดมาตรฐานเครื่องยา 
3) วิชาหลักการเภสัชกรรมไทย 
4) วิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมไทย 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สังกัด    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2550  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  

(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 พ.ศ. 2544  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชการ) คณะเภสัชศาสตร ์
    มหาวิทยาลัยมหิดล  
 พ.ศ. 2541  เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะเภสัชศาสตร์  
                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การผลิตและพัฒนาต ารับยาและเครื่องส าอางจากสมุนไพร  
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, เธียร ธีระวรวงศ์, ปิยะ วงศ์ญาณิน และเจริญพร เลิศสถิตธนกร. (2562). ฤทธิ์ทาง

เภสัชโภชนาและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดร าข้าวมะลิแดง. งานวิจัย โครงการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ). (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2562). 1-93. 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, เธียร ธีระวรวงศ์, ศิริธร ศิริอมรพรรณ และเจริญพร เลิศสถิตธนกร. (2561). การ
พัฒนาเวชส าอางจากสารสกัดใบย่านางแดงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
และแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิว. งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ). (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2561). 1-90. 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, บรรลือ สังข์ทอง, เธียร ธีระวรวงศ์ และปิยะ วงศ์ญาณิน. (2560). ฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียก่อโรคในล าไส้ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของยาธาตุอบเชย .
งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปี
งบประมาณ2559 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ). (ตุลาคม  2558 - มีนาคม 
2560). 1-95. 
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ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, บรรลือ สังข์ทอง และอนัญญา หงษา. (2559). การพัฒนาเวชส าอางชะลอความ
ชราจากร าข้าวขวัญสุพรรณเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมือง. งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2558. (ตุลาคม  2557 - 
สิงหาคม 2559). 1-75. 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร. (2559). การพัฒนาต ารับแชมพูและครีมนวดผมจากน้ ามันตะไคร้ที่ผสมสารยึด
ติดกรณีศึกษากับปอยผม .  งานวิจัย. กองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มีนาคม  2557 - มีนาคม 2559). 1-76. 

 
บทความวิจัย 
Sato, V.H., Chewchinda, S., Nuamnaichati, N., Mangmool, S., Sungthong, B., 

Lertsatitthanakorn, P., et al. (2019). Pharmacological mechanisms of the water 
leaves extract of Lysiphyllum strychnifolium for its anti-inflammatory and anti-
hyperuricemic actions for gout treatment. Pharmacognosy Magazine, 15(60), 98-
106. (23 January 2019) 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, สุรพงศ์ รัตนะ และบันลือ สังข์ทอง (2560). การแยกกรดไกลเซอไรซิคและกรด
กอลลิคในสารสกัดยาธาตุอบเชยด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง-เดนสิโตเมทรี และการตรวจหาสารต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธีไบโอออโทกราฟี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน, 13 (ฉบับพิเศษ), 60-71. 
(มีนาคม 2560) 

Anuntasiristaporn, T., Thiraworawong, T., Seubsasana, S., Lertsatitthanakorn, P. (2017). 
Antibacterial activity against enteric pathogens of crude extracts from Amomum 
uliginosum J. Koenig fruits. The Proceeding of 2nd International Conference on 
Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017), 25 - 27 January 2017. Bangkok, 
Khon Kaen University Printing House, 426-433.  

Chaisak Thanonkaew, Lertchai Jitsaeree, Suwanna Pahusachalak, Suthima Sukreeket, 
Jiraporn Muangpran, Supaporn Pornpinatepong, Bunleu Sungthong and Pilanthana 
Lertsatitthanakorn. (2017). Stability Study of Prasaplai Capsule used for Clinical 
Efficacy Study in Postpartum Rehabilitation in Bang Pa In Hospital, PhraNakhon Si 
Ayutthaya. The Proceeding of 2nd International Conference of 
“Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” 
(UNSDGs), 28 - 29 December 2017. Bangkok, Nakhon Pathom Rajabhat University, 
43-48.  
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Lertsatitthanakorn, P., Tanchai, K., Anukulwong, K., Inphrom, P. (2017). Formulation 
development of hair rinse cream from lemongrass oil added with various fixatives: 
case study in lock of hair. Indian Journal of Science Research, 17(1), 297-301. 
(November 2017) 

Oumnuch, P., Thiraworawong, T., Lertsatitthanakorn, P. (2017). Antibacterial activity of 
lemongrass oil and its liquid soap against methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA). The Proceeding of 2nd International Conference on Herbal and 
Traditional Medicine (HTM 2017), 25 - 27 January 2017. Bangkok, Khon Kaen 
University Printing House, 477-483. 

Peerasa Ariyavechakul , Pilanthana Lertsatitthanakorn and Thien Thiraworawong. (2017).  
Formulation an Analgesic Spray containing Cleome Viscosa L. crude extract. The 
Proceeding of 2nd International Conference of “Multidisciplinary Approaches 
on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs), 28 - 29 December 2017. 
Bangkok, Nakhon Pathom Rajabhat University, Med 21-28. 

Lertsatitthanakorn, P., Chaveerach, A., Tanee, T., Puangjit, N., Patarapadungkit, N., 
Sudmoon, R. (2016). Chemical Constituents, Antioxidant Property, Cytotoxicity and 
Genotoxicity of Tiliacora Triandra. International Journal of Pharmacognosy and 
Phytochemical Research, 8(5), 722-729. (May 2016) 

 
บทความวิชาการ 
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกรและชายศักดิ์ ถนนแก้ว. (2560). ประสะไพล ยาไทยหลังคลอด. โครงการพัฒนา

ศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย. 26 กรกฎาคม 2560. 
 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ   

1) ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการสถานที่ท างานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา
มหาวิทยาลัย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2550-2555  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
2) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 1 
3) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 2 
4) วิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 
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5) วิชาวิทยานิพนธ์  
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง  
2) วิชาเภสัชวิทยาของสมุนไพร 
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางอัจฉรา แก้วน้อย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สังกัด  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2547  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2539  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์         
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 พ.ศ. 2531  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
  เภสัชเคมีและพฤกษเคมี  
  
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
อัจฉรา แก้วน้อย. (2562). การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลสาเกในชุมชนท้องถิ่นอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการจ าหน่ายในเชิงพานิชย์ .  งานวิจัย 
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปี
 งบประมาณ 2561 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ). (ตุลาคม 2560 - 
 มีนาคม 2562). 1-46. 

อัจฉรา แก้วน้อย. (2561). การพัฒนาต ารับยาสระผมสมุนไพร. งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาปีงบประมาณ 2560. (กรกฎาคม 2560 - มกราคม 2562), 1-60 

อัจฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ และยุวดี หงส์พรหม. (2561). การพัฒนาสารสกัด
แคปไซซินจากพริกขี้หนูรังสิมาเพื่อใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริก. งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีงบประมาณ 2560. (กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2561), 1-120. 

อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, กัญจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา และสุชาดา มานอก. (2560). 
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ าคั้น. งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560), 1-120. 



69 
 

 

อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, จันจิรา ปิดตาทะเส, ธนวรรณ วิชญ, เพชรน้ าผึ้ง รอดโพธิ์ และอาวุธ 
หงษ์ศิริ. การส ารวจความหลากหลายของพืชจ าพวกเถาเครือ ผัก และหญ้า ในสวนสมุนไพร
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2560). มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา.(กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560), 1-95. 

อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, เพชรน้ าผึ้ง รอดโพธิ์, อรุณรัตน์ แซ่อู้, วิชุดา ฉันวิจิตร, วิภารัตน์         
ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดใบมะขามที่ปลูกในประเทศไทย . 
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.1-41. (กรกฏาคม 2558 - ธันวาคม 2559) 
 

บทความวิจัย 
อัจฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ และยุวดี หงส์พรหม. (2561). การพัฒนาสารสกัด

แคปไซซินจากพริกข้ีหนูรังสิมาเพ่ือใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริก. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
, 5(1), 50-56. (มกราคม - มิถุนายน 2561) 

Atchara Kaewnoi, Peerawong Chaturongkula. (2018) Development for value added of the 
Amphawa, Samut Songkhram Breadfruit (Artocarpus altilis) to a snack for commercial 
 sale. E- proceeding International Conference on Communication & ICT for Social 
 Inclusion, Inter-University Center (ICU); 3 - 5 September 2018. Dubrovnik Croatia. 

Kaewnoi, A., Duanyai, S., Tongthong, K., Manok, S., Rodpo, P., Jatellela, S. (2018). 
Preparation of Beijing Grass Tablets from Spray-dried Powder of Juice of Murdannia 
loriformis (Hassk.) Rolla et Kammathy. JIPBS, Vol 5(3), 11-25. (July 2018) 

อัจฉรา แก้วน้อย, กัญจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ และสุชาดา มานอก. (2560). 
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน้ าคั้น. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา, 4(2), 
23-33. (กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560) 

อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, เพชรน้ าผึ้ง รอดโพธิ์, อรุณรัตน์ แซ่อู้, วิชุดา ฉันวิจิตร, วิภารัตน์      
ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดใบมะขามที่ปลูกในประเทศไทย. 
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 16(2), 71-105. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) 

อัจฉรา แก้วน้อย, เบญจมาส อินทรบุตร และญาณิน ลิปานนท์ (2558) การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของ
สมุนไพรใบกฤษณา. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 15(1), 87-105. (มกราคม - มิถุนายน 
2558)  
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 2) วิชาเคมีอินทรีย์และชีวเคมีขั้นสูง 
 3) วิชาเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 
 4) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 1 
 5) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 2 
 6) วิชาวิทยานิพนธ์ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 
  2) วิชาการก าหนดมาตรฐานยาแผนไทย 
  3) วิชาการจ าแนกพืชสมุนไพร 
  4) วิชาปรัชญาการแพทย์แผนไทย  
   5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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ชื่อ-สกุล    นายสมบูรณ์ เจตลีลา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์                            
สังกัด    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2537  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชอุตสาหกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหิดล  
 พ.ศ. 2527  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยมหิดล  
 พ.ศ. 2517  เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชอุตสาหกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
สาขาที่เชีย่วชาญ     การผลิตและพัฒนาต ารับยาและเครื่องส าอางจากสมุนไพร 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
สมบูรณ์ เจตลีลา อัจฉรา แก้วน้อย และ ศุภรัตน์ ดวนใหญ่. (2561).  อิทธิพลสารแตกตัวชนิดต่างๆและ

วิธีการใส่ในต ารับต่อคุณสมบัติทางกายภาพของแกรนูลและยาเม็ดสมุนไพรจันทลีลา . งานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2560 - มีนาคม 2562),  

Jateleela, S., Sithisarn, P. and Gritsanapan, W. (2015). Formulation and quality control of 
readily dissolving drink powder from Antidesma ghaesembilla fruits, Mahidol 
University. (January - March 2015), 1-89 

สมบูรณ์ เจตลีลา, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, กัญจนภรณ์ ธงทอง, อัจฉรา แก้วน้อย และสุชาดา มานอก. (2560). 
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ าคั้น . งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560), 1-120 

 
บทความวิจัย 
Kaewnoi, A., Duanyai, S., Tongthong, K., Manok, S., Rodpo, p., Jatellela, S. (2018). 

Preparation of Beijing  Grass Tablets from Spray-dried Powder of Juice of 
Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla et Kammathy. JIPBS, 5(3), 11-25. (July 2018) 
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Jateleela, S., Sithisarn, P. and Gritsanapan, W. (2015). Formulation and quality control of 
readily dissolving drink powder from Antidesma ghaesembilla fruits. Chiang Mai 
University Journal of Natural Sciences, 14(1), 89-101. (January - March 2015) 

สมบูรณ์ เจตลีลา, กัญจนภรณ์ ธงทอง, อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่และสุชาดา มานอก. (2560). 
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน้ าคั้น. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา, 4(2), 
23-33. (กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560)  

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ  
           1. ต าแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญสถานที่ท างาน กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 
ประสบการณ์สอน 
 1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 1 

  2) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 2 
  3) วิชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพ้ืนบ้านส าหรับเภสัชกรรมไทย 
 4) วิชาวิทยานิพนธ์  
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 
2) วิชาการก าหนดมาตรฐานเครื่องยา 
3) วิชาหลักการเภสัชกรรมไทย 
4) วิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมไทย 
5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สังกัด    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2550  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  

(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 พ.ศ. 2544  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชการ) คณะเภสัชศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหิดล  
 พ.ศ. 2541  เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะเภสัชศาสตร์  
                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การผลิตและพัฒนาต ารับยาและเครื่องส าอางจากสมุนไพร  
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, เธียร ธีระวรวงศ์, ปิยะ วงศ์ญาณิน และเจริญพร เลิศสถิตธนกร. (2562). ฤทธิ์ทาง

เภสัชโภชนาและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดร าข้าวมะลิแดง. งานวิจัย โครงการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ). (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2562). 1-93. 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, เธียร ธีระวรวงศ์, ศิริธร ศิริอมรพรรณ และเจริญพร เลิศสถิตธนกร. (2561). การ
พัฒนาเวชส าอางจากสารสกัดใบย่านางแดงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
และแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิว. งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ). (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2561). 1-90. 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, บรรลือ สังข์ทอง, เธียร ธีระวรวงศ์ และปิยะ วงศ์ญาณิน. (2560). ฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียก่อโรคในล าไส้ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของยาธาตุอบเชย .
งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปี
งบประมาณ2559 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ). (ตุลาคม  2558 - มีนาคม 
2560). 1-95. 
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ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, บรรลือ สังข์ทอง และอนัญญา หงษา. (2559). การพัฒนาเวชส าอางชะลอความ
ชราจากร าข้าวขวัญสุพรรณเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมือง. งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2558. (ตุลาคม  2557 - 
สิงหาคม 2559). 1-75. 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร. (2559). การพัฒนาต ารับแชมพูและครีมนวดผมจากน้ ามันตะไคร้ที่ผสมสารยึด
ติดกรณีศึกษากับปอยผม .  งานวิจัย. กองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มีนาคม  2557 - มีนาคม 2559). 1-76. 

 
บทความวิจัย 
Sato, V.H., Chewchinda, S., Nuamnaichati, N., Mangmool, S., Sungthong, B., 

Lertsatitthanakorn, P., et al. (2019). Pharmacological mechanisms of the water 
leaves extract of Lysiphyllum strychnifolium for its anti-inflammatory and anti-
hyperuricemic actions for gout treatment. Pharmacognosy Magazine, 15(60), 98-
106. (23 January 2019) 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, สุรพงศ์ รัตนะ และบันลือ สังข์ทอง (2560). การแยกกรดไกลเซอไรซิคและกรด
กอลลิคในสารสกัดยาธาตุอบเชยด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง-เดนสิโตเมทรี และการตรวจหาสารต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธีไบโอออโทกราฟี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน, 13 (ฉบับพิเศษ), 60-71. 
(มีนาคม 2560) 

Anuntasiristaporn, T., Thiraworawong, T., Seubsasana, S., Lertsatitthanakorn, P. (2017). 
Antibacterial activity against enteric pathogens of crude extracts from Amomum 
uliginosum J. Koenig fruits. The Proceeding of 2nd International Conference on 
Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017), 25 - 27 January 2017. Bangkok, 
Khon Kaen University Printing House, 426-433.  

Chaisak Thanonkaew, Lertchai Jitsaeree, Suwanna Pahusachalak, Suthima Sukreeket, 
Jiraporn Muangpran, Supaporn Pornpinatepong, Bunleu Sungthong and Pilanthana 
Lertsatitthanakorn. (2017). Stability Study of Prasaplai Capsule used for Clinical 
Efficacy Study in Postpartum Rehabilitation in Bang Pa In Hospital, PhraNakhon Si 
Ayutthaya. The Proceeding of 2nd International Conference of 
“Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” 
(UNSDGs), 28 - 29 December 2017. Bangkok, Nakhon Pathom Rajabhat University, 
43-48.  
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Lertsatitthanakorn, P., Tanchai, K., Anukulwong, K., Inphrom, P. (2017). Formulation 
development of hair rinse cream from lemongrass oil added with various fixatives: 
case study in lock of hair. Indian Journal of Science Research, 17(1), 297-301. 
(November 2017) 

Oumnuch, P., Thiraworawong, T., Lertsatitthanakorn, P. (2017). Antibacterial activity of 
lemongrass oil and its liquid soap against methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA). The Proceeding of 2nd International Conference on Herbal and 
Traditional Medicine (HTM 2017), 25 - 27 January 2017. Bangkok, Khon Kaen 
University Printing House, 477-483. 

Peerasa Ariyavechakul , Pilanthana Lertsatitthanakorn and Thien Thiraworawong. (2017).  
Formulation an Analgesic Spray containing Cleome Viscosa L. crude extract. The 
Proceeding of 2nd International Conference of “Multidisciplinary Approaches 
on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs), 28 - 29 December 2017. 
Bangkok, Nakhon Pathom Rajabhat University, Med 21-28. 

Lertsatitthanakorn, P., Chaveerach, A., Tanee, T., Puangjit, N., Patarapadungkit, N., 
Sudmoon, R. (2016). Chemical Constituents, Antioxidant Property, Cytotoxicity and 
Genotoxicity of Tiliacora Triandra. International Journal of Pharmacognosy and 
Phytochemical Research, 8(5), 722-729. (May 2016) 

 
บทความวิชาการ 
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกรและชายศักดิ์ ถนนแก้ว. (2560). ประสะไพล ยาไทยหลังคลอด. โครงการพัฒนา

ศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย. 26 กรกฎาคม 2560. 
 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ   

1) ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการสถานที่ท างานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา
มหาวิทยาลัย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2550-2555  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
2) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 1 
3) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 2 
4) วิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 
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5) วิชาวิทยานิพนธ์  
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง  
2) วิชาเภสัชวิทยาของสมุนไพร 
3) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ-สกุล    นางอัจฉรา แก้วน้อย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สังกัด  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2547  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2539  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์         
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 พ.ศ. 2531  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
  เภสัชเคมีและพฤกษเคมี  
  
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  
อัจฉรา แก้วน้อย. (2562). การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลสาเกในชุมชนท้องถิ่นอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการจ าหน่ายในเชิงพานิชย์ .  งานวิจัย 
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจ าปี
 งบประมาณ 2561 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ). (ตุลาคม 2560 - 
 มีนาคม 2562). 1-46. 

อัจฉรา แก้วน้อย. (2561). การพัฒนาต ารับยาสระผมสมุนไพร. งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาปีงบประมาณ 2560. (กรกฎาคม 2560 - มกราคม 2562), 1-60 

อัจฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ และยุวดี หงส์พรหม. (2561). การพัฒนาสารสกัด
แคปไซซินจากพริกขี้หนูรังสิมาเพื่อใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริก. งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีงบประมาณ 2560. (กรกฎาคม 2559 - ธันวาคม 2561), 1-120. 

อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, กัญจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา และสุชาดา มานอก. (2560). 
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ าคั้น . งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560), 1-120. 
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อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, จันจิรา ปิดตาทะเส, ธนวรรณ วิชญ, เพชรน้ าผึ้ง รอดโพธิ์ และอาวุธ 
หงษ์ศิริ. การส ารวจความหลากหลายของพืชจ าพวกเถาเครือ ผัก และหญ้า ในสวนสมุนไพร
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2560). มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา.(กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560), 1-95. 

อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, เพชรน้ าผึ้ง รอดโพธิ์, อรุณรัตน์ แซ่อู้, วิชุดา ฉันวิจิตร, วิภารัตน์         
ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดใบมะขามที่ปลูกในประเทศไทย. 
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.1-41. (กรกฏาคม 2558 - ธันวาคม 2559) 
 

บทความวิจัย 
อัจฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ และยุวดี หงส์พรหม. (2561). การพัฒนาสารสกัด

แคปไซซินจากพริกข้ีหนูรังสิมาเพ่ือใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริก. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
, 5(1), 50-56. (มกราคม - มิถุนายน 2561) 

Atchara Kaewnoi, Peerawong Chaturongkula. (2018) Development for value added of the 
Amphawa, Samut Songkhram Breadfruit (Artocarpus altilis) to a snack for commercial 
 sale. E- proceeding International Conference on Communication & ICT for Social 
 Inclusion, Inter-University Center (ICU); 3 - 5 September 2018. Dubrovnik Croatia. 

Kaewnoi, A., Duanyai, S., Tongthong, K., Manok, S., Rodpo, P., Jatellela, S. (2018). 
Preparation of Beijing Grass Tablets from Spray-dried Powder of Juice of Murdannia 
loriformis (Hassk.) Rolla et Kammathy. JIPBS, Vol 5(3), 11-25. (July 2018) 

อัจฉรา แก้วน้อย, กัญจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ และสุชาดา มานอก. (2560). 
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน้ าคั้น. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา, 4(2), 
23-33. (กรกฏาคม 2559 - ธันวาคม 2560) 

อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, เพชรน้ าผึ้ง รอดโพธิ์, อรุณรัตน์ แซ่อู้, วิชุดา ฉันวิจิตร, วิภารัตน์      
ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดใบมะขามที่ปลูกในประเทศไทย. 
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 16(2), 71-105. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) 

อัจฉรา แก้วน้อย, เบญจมาส อินทรบุตร และญาณิน ลิปานนท์ (2558) การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของ
สมุนไพรใบกฤษณา. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 15(1), 87-105. (มกราคม - มิถุนายน 
2558)  
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 2) วิชาเคมีอินทรีย์และชีวเคมีขั้นสูง 
 3) วิชาเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 
 4) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 1 
 5) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทย 2 
 6) วิชาวิทยานิพนธ์ 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง 
  2) วิชาการก าหนดมาตรฐานยาแผนไทย 
  3) วิชาการจ าแนกพืชสมุนไพร 
  4) วิชาปรัชญาการแพทย์แผนไทย  
   5) วิชาวิทยานิพนธ์ 
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ชือ่-สกุล     นางสาวสุภาภรณ์  คางค า    
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์        
สังกัด  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2556 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีเทคนิค) คณะวิทยาศาสตร์        
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2555 Dr. de l’INPT. (Process and Environmental Engineering), 
L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE de TOULOUSE 
(INP Toulouse, France)    

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีเทคนิค) คณะวิทยาศาสตร์        
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2547   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) คณะวิทยาศาสตร์         
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ   เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยา และการประยุกต์ใช้ตัวเร่ง 

ปฏิกิริยา  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
สุภาภรณ์ คางค า, สมโภช ภู่พีระสุพงษ์ และสมศักดิ์ ด ารงค์เลิศ. (2562). ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์

ชนิด FAU BEA และ MFI ต่อการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของอะคริลิก. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 27(5), 792-806. 

สุภาภรณ์ คางค า, สมโภช ภู่พีระสุพงษ์, นวลฉวี กระมล และสุพรรษา จันพลิะ. (2561). การดูดซับฟอสเฟต
ในสารละลายด้วยตัวดูดซับจากแร่โดโลไมต์และแร่ดินขาวปรับสภาพ. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 19 - 20 
กรกฎาคม 2561, กรุงเทพฯ, หน้า 642-650.  

สุภาภรณ์ คางค า, สมโภช ภู่พีระสุพงษ์ และสมศักดิ์ ด ารงค์เลิศ. (2561). การน ากลับคืนเมทิลเมทาคริเลต
มอนอเมอร์ด้วยการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของอะคริลิกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ Ultrastable 
Y. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 11(1), หน้า 53-63. 
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กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน, ดวงกมล บุญบ ารุง และสุภาภรณ์ คางค า. (2561). การเตรียมและการตรวจสอบ
ลักษณะสมบัติของเจลเมทิล 2-อะมิโนเบนโซเอต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.
ธัญบุรี, 8(1), หน้า 13-27. 

สุภาภรณ์ คางค า และคณะ. (2558). การฟื้นฟูตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์จากกระบวนการย่อยสลสย 
PMMA ด้วยแก๊สโอโซน. 80 ปี ราชบัณฑิตยสถาน, ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, กรุงเทพฯ. 

Khangkham, S., Julcour, C., Damronglerd, S., Ngamcharussrivichai, C., Manero, M.-H., & 
Delmas, H. (2013) Regeneration of Coked Zeolite from PMMA Cracking Process by 
Ozonation. Applied Catalysis B: Environmental, 140 - 141, 396 - 405.  

สุภาภรณ์ คางค า, สมศักดิ์ ด ารงค์ลิศ และชวลิต งามจรัสศริวิชัย. (2556). การแตกสลายเชิงเร่งปฏิกิริยา
ของพอลิเมทิลเมทาคริเลตด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์. วารสารราชบัณฑิตยสถาน , 38(4), 
กรุงเทพฯ. 

 
ประสบการณ์สอน 
  1) วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1  
  2) วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป 
  3) วิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1  
  4) วิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป  

5) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางเคมี  
  6) วิชาการประยุกต์สารสนเทศทางเคมี 

7) วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 2  
8) วิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
9) วิชาเคมีทั่วไป 
10) วิชาปฏิบัติการเคมี 1  

  11) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  
12) วิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 1) วิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยขั้นสูง  
 2) วิชาวิทยานิพนธ์  
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
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 ชื่อ-นามสกุล    นางสาว ผ่องพรรณ ศิริพงษ์  
 ต าแหน่งทางวิชาการ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านวิจัย 
 สังกดั งานวิจัยสมุนไพรและการแพทย์ผสมผสาน กลุ่มงานวิจัย สถาบันมะเร็ง 
  แห่งชาติกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549 Ph.D. Pharmaceutical Science, University of Shizuoka 
        พ.ศ. 2530 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัชเวท) คณะเภสัชศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        พ.ศ. 2522  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาพฤกษศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ วิจัยและพัฒนายารักษามะเร็งจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ Natural  
  Product Chemistry 
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บทความวิจัย 
Kaennakam, S., Mudsig, K., Rassame, K., Siripong, P., Tip-pyang, S. (2019). Two new xantones and 

cytotoxicity from the bark of Garcinia schomburgkiana. J Nat Med, 73(1), 257-61. 
Laopian, F., Kaennakam, S., Rassamee, K., Siripong, P., Tip-pyang, S. (2019). Calaxanthones A-C, 

three new xanthones from the roots of Calophyllum calaba and the cytotoxicity. Nat 
Prod Res, Jan 15, 33(11). 1584-1590. 

Kaennakam, S., Sukandar, E.R., Siripong, P., Rassame, K., Tip-pyang, S. (2019). Veluflavanones A-P, 
cytotoxic geranylated flavanones from Dalbergia velutina stems. J Nat Prod, Feb. 5, 
82(2), 276-282.  

Sukandar, E.R., Kaennkam, S., Rassame, K., Ersam, T., Siripong, P., Tip-pyang, S. (2019).  
 Tetradraxanthones A-J, prenylated and geranylated xanthones from the stem bark 
 of Garcinia tetrandar. J Nat Prod., May 12, 82(5), 1312-1318. 

Kaennakam, S., Sukandar, E.R., Rassame, K., Siripong, P., Tip-pyang, S. (2019). Cytotoxic 
 chalcones and isoflavones from the stems of Dalbergia velutina. Phytochemistry 
 Letter, June, 31, 187-191. 



85 
 

 

Piyaviriyakul, S., Yahuafai, J., Limpanasitthikul, W., Jaraswisarutporn, Y., Rassame, K., 
Onsrisawat, P., Siripong, P. (2019). Stimulatory Acanthus ebracteatus effects of 
Vahl. aqueous root extract on innate immune response in mice. Thai J 
Pharmacol, June, 41, 13-30. 

Ponguscharivagul, S., Sichaem, J., Khumkratok, S., Siripong, P., Lugsanangarm, K., Tip-
pyang, S. (2018). Caloinophyllin A, a new chromanone derivative from 
Calophyllum  inophyllum roots. Nat Prod Res, Nov. 19, 32(21), 2535-2541. 

Kaennakam, S., Rassamee, K., Siripong, S., Tip-pyang, S. (2018). Catomentosaponin, a new 
triterpene saponin from the roots of Catunaregam tomentosa. Nat Prod Res, 
32(13), 1499-1506. 

Do, T.M., Aree, T., Siripong, P., Vo, N.T., Nguven, T.T.A., Nguyen, P.K.P., Tip-pyang, S. 
(2018). Cytotoxic flavones from the stem bark of Bougainvillea spectabilis Wild. 
Planta  Med, 84(2), 129-134. 

Kaemmakam, S., Aree, T., Yahuafai, J., Siripong, P., Tip-pyang, S. (2018). Erythrosaponins 
A-J, triterpene saponins from the roots and stem bark of Gardinia erythroclada.  
 Phytochemistry, 152, 36-44. 

Yahuafai, J., Asai, T., Oku, N., Siripong, P. (2018). Anticancer efficacy of the combination of 
berberine and PEGylated liposomal doxorubicin in Meth-A sarcoma-bearing mice. 
Biol. Pharm. Bull., 41, 1103-1106. 

Khotarirattana, T., Khamkhenshorngphanuch, T., Rassamee, K., Siripong, P., Vilaivan, T. 
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ชื่อ-นามสกุล    ดร.เภสัชกรหญิง นริศา ค าแก่น   

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด งานวิจัยสมุนไพรและการแพทย์ผสมผสาน กลุ่มงานวิจัย สถาบันมะเร็ง 
  แห่งชาติกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
ประวัติการศึกษา 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วัน เสาร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร
การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อมบุญ  วัตลิสุต 
2. อาจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  ศิริพงษ ์
3. นายวิทวัส กิจจาทิป 

 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ปรัชญาหลักสูตร เพ่ิมค าว่า ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากสมุนไพร 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อ 2 ตัดหลักฐานข้อ 3 ออก 
3. การสอบดุษฎีนิพนธ์ ตรงผู้สอบประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรง

ภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ให้แก้เป็น 5 คน อ้างอิง
จากประกาศมหาวิทยาลัยในหน้า 107 

4. เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร เพ่ิมการสอบผ่านเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
5. หมวด 6 การพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล 

ตัดข้อ 2 ออก เพราะเป็นหลักสูตรที่มีแต่ดุษฎีนิพนธ์ 
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ภาคผนวก ช 
การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรม 

แต่ละวิชา 
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การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
 
การก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
  
รหัสวิชาส าหรับหลักสูตร 

การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 

รหัสวิชาส าหรับหลักสูตร 
โดยในส่วนของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ได้จ าแนกกลุ่ม

วิชาโดยก าหนดรหัสวิชาก ากับตามแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 

รายวิชา 
  รหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว  x     x     xx     x     xx 
       1     2     34     5     67 

เลขตัวที ่1  หมายถึงล าดับคณะคือ 4 = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เลขตัวท่ี 2   หมายถึง ระดับการศึกษา คือ 5 = ระดับปริญญาเอก   

เลขตัวท่ี 3,4  หมายถึง สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ  
    61= สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 

  เลขตัวท่ี  5 หมายถึง ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวท่ี  6,7  หมายถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 รหัสหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  คือ  4561xxx 
 
การก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
 การก าหนดจ านวนชั่วโมงในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้ก าหนด ดังนี้  

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
บรรยาย/ทฤษฎี 1 หน่วยกิต  =  บรรยาย 1 ชม./สัปดาห์ และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
   จ านวน 2 เท่าของชั่วโมงบรรยาย 
ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต  = ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ 2-3 ชม./สัปดาห์ และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย 
     ตนเอง  จ านวน 0.5 เท่าของชั่วโมงปฏิบัติ 
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การคิดหน่วยกิตรายวิชาที่มีเฉพาะชั่วโมงทฤษฎี 

ตัวอย่าง 
การระบุหน่วย

กิต 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
3(3-0-6) 3 0 (ชั่วโมงบรรยายx2) + (0) 

(3x2) + (0) = 6 

ตัวอย่างการคิดหน่วยกิตรายวิชาที่มีเฉพาะชั่วโมงปฏิบัติ 
ตัวอย่าง 

การระบุหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
1(0-2-1) 0 2 (0) + (ชั่วโมงทฤษฎีx0.5) 

(0) + (2x0.5) = 1 
 
 การคิดหน่วยกิตรายวิชาที่มีชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ 
ตัวอย่าง 

การระบุหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
3(2-2-5) 2 2 (ชั่วโมงบรรยายx2) + (ชั่วโมงทฤษฎีx0.5) 

(2x2) + (2x0.5) = 5 
 
 การคิดหน่วยกิตรายวิชาประสบการณ์วิจัย 
   วิทยานิพนธ์ 
ตัวอย่าง 

การระบุหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง 

บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
48 (0-96-48) - 96 48 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ภาคผนวก ฌ 

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 
 



113 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


