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ค าน า 
 

หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมไทย (หลกัสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 
2561) เป็นหลักสูตรปรบัปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) โดยไดน้ ามาปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ภายใน
ประกอบด้วยสาระ 8 หมวด  ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษาการด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่  4 ผลการ
เรยีนรู้กลยุทธ์การสอนและประเมนิผล หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศกึษา หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและ
ปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสตูร 

การปรบัปรุงหลักสูตรครัง้นี้ได้ปรบัปรุงรายวชิา เนื้อหาในรายวชิาให้มีความทนัสมยั และ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
เพื่อมุ่งผลติบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะ คอื 1) มจีรรยาบรรณ คุณธรรม จรยิธรรม เชงิวชิาการและวชิาชพี  2) 
มคีวามรู้ความเขา้ใจทฤษฎี การวจิยัและการปฏบิตัทิางวชิาชีพ  โดยประยุกต์ใช้ความรูท้างวทิยาศาสตร์และ
การวจิยั มาใชใ้นดา้นเภสชักรรมไทย 3) มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัดา้นนวตักรรมการแพทย์
และสุขภาพจากสมุนไพรได ้ 4) มคีวามรบัผดิชอบและแสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ า  สามารถสื่อสารอย่าง
มปีระสทิธภิาพ และมปีฏิสมัพนัธ์กบัผู้เกี่ยวขอ้งได้อย่างเหมาะสม  5) สามารถน าทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข และน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการขอ้มลูไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
 

สาขาวชิาเภสชักรรมไทย 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
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หลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเภสชักรรมไทย 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา   
 

คณะ    วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร  
รหสัหลกัสตูร  25561741103919 
ชื่อหลกัสตูรภาษาไทย หลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยมหาบณัฑติ  สาขาวชิาเภสชักรรมไทย 
ชื่อหลกัสตูรภาษาองักฤษ Master of Thai Traditional Medicine  
     Program in Thai Traditional Pharmacy 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ภาษาไทย  การแพทยแ์ผนไทยมหาบณัฑติ (เภสชักรรมไทย) 
ชื่อย่อภาษาไทย  พท.ม. (เภสชักรรมไทย) 
ชื่อเตม็ภาษาองักฤษ Master of Thai Traditional Medicine  
     (Thai Traditional Pharmacy) 
ชื่อย่อภาษาองักฤษ  M.TM. (Thai Traditional Pharmacy) 

  
3. วิชาเอก 

ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกติ 
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5. รปูแบบของหลกัสูตร 
5.1 รปูแบบ 

หลกัสตูรปรญิญาโททางวชิาการ เปิดสอนเป็นหลกัสตูรปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 2  
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารการสอน ต ารา มีใช้ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
5.3 การรบัเข้าศึกษา 

รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย   
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

เป็นหลกัสูตรการเรยีนการสอนที่มคีวามร่วมมอืกบัศูนยค์วามเป็นเลศิด้านนวตักรรมทางเคมี
มหาวทิยาลยัมหดิล  โดยศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมทางเคม ี(PERCH-CIC) มทีุนการศกึษาให้
ส าหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรจะได้รบัปรญิญาการแพทย์แผนไทยมหาบณัฑติ สาขาวชิา       

เภสชักรรมไทย มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา เพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 

6.1  สถานภาพของหลกัสตูร 

☐ หลกัสตูรใหม่ 
 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 ปรบัปรุงจากหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา     
เภสชักรรมไทย หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2556 

6.2  การพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 
ก าหนดเปิดสอนภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2561  
สภาวชิาการเห็นชอบหลกัสูตรในการน าเสนอหลกัสูตรต่อสภามหาวทิยาลยัในการประชุม
ครัง้ที ่   3/61 วนัที ่28 เดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครัง้ที่ 4/61 วันที่ 19 เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2561    
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมคีวามพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2562  
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
 8.1 นกัวชิาการ นกัวจิยัและพฒันาดา้นเภสชักรรมไทย ประจ าหน่วยงาน ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 8.2 เจา้หน้าทีต่รวจสอบคุณภาพอาหาร ยา และเครื่องส าอางจากสมุนไพร 
 8.3 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเภสชักรรมไทย 
 8.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 

 
9. ช่ือ นามสกลุ  เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารย์

ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร  

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ(สาขาวิชา) 

สถาบนั และปีพ.ศ.ท่ี
ส าเรจ็การศึกษา 

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

รอง
ศาสตราจารย ์
(เภสชัศาสตร์
และเทคโนโลย,ี 
3302) 

ปร.ด. (เภสชั
อุตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2537 

วท.ม. (เภสชั
ศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2527 

ภ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2517 

2. 
 
 
 
 

นางปิลนัธนา เลศิสถติธนกร 
3-2301-xxxxx-xx-x 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(เภสชัศาสตร์
และเทคโนโลย,ี 
3302) 

ปร.ด. (วจิยัและ
พฒันาเภสชัภณัฑ)์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น,  
2550 

ภ.ม. (เภสชัการ) มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2544 

ภ.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 
2541 

3. นางอจัฉรา แกว้น้อย 
3-1022-xxxxx-xx-x 
 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(เคมอีนิทรยี,์ 
0131) 

ปร.ด. (เภสชัเคมี
และ พฤกษเคม)ี 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2547 

วท.ม. (เภสชั
ศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2539 

วท.บ. (เคม)ี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง, 2531 

หมายเหตุ  ประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอนดทูี่ภาคผนวก ก 
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10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา   

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ไดจ้ดัท าเอกสาร 

เรื่อง “ทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่สบิสอง” เพื่อใชป้ระกอบการ
ประชุมระดมความคดิเหน็ ซึ่งทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่สบิสอง 
ดงักล่าวนัน้มแีนวทางในการพฒันาดา้นสุขภาพทีส่ าคญัคอื ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการแพทยเ์พื่อรองรบัการเป็นสงัคมผูส้ ูงอายุทัง้ในดา้นผลติภณัฑส์ุขภาพและทีอ่ยู่
อาศยั พฒันาศกัยภาพของประเทศสู่การเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาตทิัง้ในดา้นศูนยก์ลางบรกิาร
สุขภาพ  ศูนยก์ลางบรกิารเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ  ศูนยก์ลางยาและผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพ และ
ศ ูนยก์ลางบรกิารวชิาการและงานวจิยั ซึ ่งส ่งผลใหป้ระเทศไทยต ้องเร ่งผลติบ ุคลากรดา้น
วทิยาศาสตรส์ุขภาพเพิม่ขึน้เพื่อรองรบับรบิทดงักล่าว 

หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเภสชักรรมไทย  คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  จงึจ าเป็นต้องเตรยีมพรอ้มใหท้นัต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยด าเนินการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกบัทิศทางของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่สบิสอง (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมุ่งเน้นมุ่งผลิต
มหาบณัฑติทีม่อีงคค์วามรูค้วามสามารถในการแขง่ขนัและเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์ดา้นอาหาร ต ารบั
ยา และเครื่องส าอางจากสมุนไพร  การบรหิารจดัการองคค์วามรูด้า้นเภสชักรรมไทยอย่างเป็นระบบ 
ด้วยการน าภูมปัิญญาแพทย์แผนไทย  มาผสมผสานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  เพื่อ
สรา้งทางเลอืกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมปัิญญาไทยและสากล ทัง้นี้หลกัสูตรฯ ตอบสนอง
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรฐับาล ทีมุ่่งเน้นเปลีย่นเศรษฐกจิแบบเดมิไปสู่เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ย
นวตักรรมอนัหลากหลาย รวมทัง้นวตักรรมดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ ซึ่งหลกัสูตรฯ สามารถผลติผล
งานวจิยัในรูปแบบวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานด้านสมุนไพรและนวตักรรม
สุขภาพจากสมุนไพรได ้

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
ปัจจุบนักลุ่มผูสู้งอายุวยักลางและวยัปลายในประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ สะทอ้นถงึ

ภาระ ค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพทีเ่พิม่มากขึน้ และประชากรไทยยงัมปัีญหาดา้นสุขภาพ  การปรบัปรุง
หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยมหาบณัฑติ  สาขาวชิาเภสชักรรมไทย  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จงึสอดคลอ้งกบัการส่งเสรมิและการพฒันาสงัคมและ
วฒันธรรมโดยการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทย ด้านเภสชักรรมไทย  โดยเฉพาะในเรื่องระบบ
สุขภาพของชาติ  ด้วยการสร้างทางเลอืกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมปัิญญาไทยและสากล 
และมเีป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากยาสมุนไพร  เพื่อการป้องกนัและการรกัษาโรคเบื้องต้นอย่าง
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ปลอดภยัและมคีุณภาพ อนึ่ง บณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษาจากหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา  จะสามารถสรา้งประโยชน์สมดุลสุขภาวะ  และภูมคิุม้กนัสุขภาพทีย่ ัง่ยนืของสงัคมไทยได้
ดว้ยปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ

ของสถาบนั 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
       จดัท าหรอืปรบัปรุงหลกัสูตรใหต้อบสนองความต้องการด้านพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ

ท้องถิ่น  ซึ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของบุคคล ครอบครวัและชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
เพิม่บทบาทของผู้ส าเรจ็การศกึษาในการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งด้านสุขภาพแก่
บุคคลทุกช่วงวยั และมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เข้ากบัลกัษณะงานทัง้ด้านวชิาการและ
วชิาชีพ รวมถึงความเขา้ใจในผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงองค์ความรูด้้านสุขภาพต่อสงัคม โดย
ต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ จาก
สถาบนัอุดมศกึษาทีม่คีุณภาพระดบัสากล เพื่อมุ่งสรา้งมหาวทิยาลยัคุณภาพไดม้าตรฐานสากล  ตาม
ปรชัญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และหลักสูตรฯ สามารถสร้างนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพจากสมุนไพร ซึ่งตอบสนองและสร้างประเทศไปสู่โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของ
รฐับาล 

12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
       มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ไวว้่า เป็นสถาบนัชัน้น าแห่ง

การเรียนรู้ในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ 
วทิยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นที่พึ่งของสงัคม  และมีพันธกิจในการ
ทบทวน ปรบัปรุง พฒันาหลกัสูตรต่างๆ ของมหาวทิยาลยัให้มกีารบูรณาการความเชี่ยวชาญของ
สาขาวชิาต่างๆ เพื่อความทนัสมยั  พฒันาองค์ความรู้บนพื้นฐานการวจิยัเพื่อสร้างนวตักรรมการ
ท างานและการผลิตบณัฑติ เป็นศูนย์กลางการบรกิารวชิาการเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของชุมชน 
อนุรกัษ์ ส่งเสรมิ และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญาไทยสู่สากลใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง อกี
ทัง้บรหิารจดัการด้วยหลกัธรรมาภิบาล อนึ่ง มหาวิทยาลัยมีค่านิยมหลกัคือการรกัษาวินัย ส านึก 
รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ซื่อสตัย ์เสยีสละ จงรกัภกัดตี่อองค์กรและวชิาชพี ท างานเป็น
ทมี คดิสรา้งสรรค ์สรา้งนวตักรรมการท างาน รกัในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมี
ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย จงึกล่าวได้ว่าการปรบัปรุงหลกัสูตรครัง้นี้เพื่อมุ่งเน้นผลิต
บณัฑติด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพที่มคีุณภาพให้เพยีงพอกบัความต้องการของประเทศ ในด้านการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิน่  
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13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืน 

   หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาของทางบณัฑติวทิยาลยั  ไดแ้ก่ 
  6310101  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบับณัฑติศกึษา   2 (1-2-3) 
  6320202  ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา   2 (1-2-3) 

  ☐ หมวดวชิาเลอืกเสร ี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

 ☐ หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิา................................... 

 ☐ หมวดวชิาเลอืกเสร ี
13.3 การบริหารจดัการ 

        1) จดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ซึง่ท าหน้าทีว่างระบบและกลไกในการบรหิาร
จดัการหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 2) จดัใหม้รีะบบอาจารยท์ีป่รกึษาดแูลใหค้ าปรกึษาดา้นวชิาการและการวจิยั 
 3) จดัใหม้กีจิกรรมเสรมิส าหรบันกัศกึษาทัง้กจิกรรมเชงิวชิาการ กจิกรรมสรา้ง
ความสมัพนัธ ์และกจิกรรมเตมิเตม็ต่อยอดองคค์วามรูด้า้นการวจิยั  รวมทัง้กจิกรรมศกึษาดงูานสถาน
ผลติยาแผนโบราณ 
 4) จดัใหม้กีารประเมนิผูส้อนและประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ทุกภาค
เรยีน  และน าผลการประเมนิมาปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
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หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 
  ผลติบณัฑติที่มทีกัษะในการสรา้งองคค์วามรู้โดยการบูรณาการศาสตรด์้านเภสชักรรมไทย

กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่น  สามารถสร้างสรรค์
ผลงานวจิยัดา้นนวตักรรมการแพทยแ์ละสุขภาพจากสมุนไพร  

1.2 ความส าคญั 
  เนื่องจากทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560 – 

พ.ศ. 2564) มีแนวทางในการพัฒนาด้านสุขภาพที่ส าคัญคือ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมทางการแพทยเ์พื่อรองรบัการเป็นสงัคมผูส้งูอายุทัง้ในดา้นผลติภณัฑส์ุขภาพและทีอ่ยู่อาศยั 
พฒันาศกัยภาพของประเทศสูก่ารเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาตทิัง้ในดา้นศูนยก์ลางบรกิารสุขภาพ 
ศูนย์กลางบรกิารเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ ศูนย์กลางยาและผลติภณัฑ์เพื่อสุขภาพ และศูนย์กลางบรกิาร
วชิาการและงานวิจยั หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสชักรรมไทย จึงเป็น
หลกัสูตรทีส่ าคญัและมผีลกระทบ (Impact) ต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็นหลกัสูตรทีผ่ลติ
บณัฑิตด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพที่มศีกัยภาพในการรองรบับริบทดงักล่าว และรองรบันโยบายการ
พฒันาประเทศตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากเป็นหลกัสูตรทีก่่อให้เกดินวตักรรมดา้นการแพทย์
และสุขภาพ 

1.3 วตัถปุระสงค ์ 
      เพือ่ผลติบณัฑติที ่

1)  มจีรรยาบรรณ คุณธรรม จรยิธรรม เชงิวชิาการและวชิาชพี 
2)  มคีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎ ีการวจิยัและการปฏบิตัทิางวชิาชพีดา้นเภสชักรรมไทย  
3)  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ผลงานด้านนวตักรรมการแพทยแ์ละสุขภาพจากสมุนไพรดว้ย

กระบวนการวจิยัไดอ้ย่างเหมาะสม  
4)  มคีวามรบัผดิชอบและแสดงพฤตกิรรมความเป็นผู้น า และมปีฏสิมัพนัธ์กบัผู้เกี่ยวขอ้งได้อย่าง

เหมาะสม 
5)  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการจดัการขอ้มลูการน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม 
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2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. แผนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ป ร ะ เท ศ  (Compliance to the 
Thai Qualification Frame work)  

1. ด าเนินการทบทวนข้อก าหนด
เฉพาะของหลกัสูตร เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ 
2. ปรับปรุงเนื้ อหาของหลักสูตร
และรายวิชาให้สอดรบักับผลการ
เรยีนรู ้

หลกัฐาน 
เล่มหลักสูตรซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานของประเทศ 
( Compliance to the Thai 
Qualification Framework) 
ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งชีท้ี ่1.1, 5.4 

2. แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้ พร้อมทัง้สร้าง
ช่ อ งท างในการรับ ฟั งความ
คิด เห็นต่ างๆ  จากทุ ก ฝ่ ายที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง  เช่ น  คณ าจารย ์
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 
เป็นตน้ 

1. จัดกิจกรรมประกันคุณภาพ
ส าห รับ ข้อก าหนด เฉพ าะของ
หลกัสตูร 
2. จัดกิจกรรมประกันคุณภาพ
ส าหรบัรายวชิาทีค่ดัเลอืก 
3. น าผ ล ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอน สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน ความ
พึ งพ อ ใจขอ งบัณ ฑิ ต และผู้ ใช้
บัณ ฑิ ต  ม า เป็ น ข้ อ มู ล ใน ก าร
ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร 
ทุกๆ 5 ปี 

หลกัฐาน 
1. รายงานความพึงพอใจ
ของบณัฑติและผูใ้ชบ้ณัฑติ 
2. รายงานความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การสอน  และทรัพ ยากร
สนบัสนุนการเรยีนการสอน 
3. เล่ม  มคอ. 2 หลักสูตร
ก า ร  แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชั
ก ร ร ม ไ ท ย  (ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ .ศ. 2561) ซึ่ ง
ปรับรายวิชากระบวนการ 
วิจยัทางเภสัชกรรมไทยมา
เป็น วิช าบังคับ  และวิช า
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติน ามา
เป็นวชิาเลือก ตามข้อเสนอ 
แนะของนกัศกึษา 
ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งชี้ที ่2.1, 2.2, 3.3, 5.2, 
5.3, 6.1 
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แผนพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
3. แผน งานการพัฒ น าแล ะ
ประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอน 

1. จดัท ารายงานผลการด าเนินการ
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
2. จัดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัศกึษา 
3. ปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ 
4. จดัฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มี
ความรูเ้รื่องนวตักรรมใหม่ๆ 

หลกัฐาน 
1. รายงานการด าเนินการ
การจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน 
2. ราย งานผลการวัด ผ ล 
สัมฤทธิท์างการเรียนของ
นกัศกึษา 
3. รายงานผลการฝึกอบรม 
ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งชีท้ี ่3.3, 4.1-4.3, 5.4 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1  ระบบ 

  ระบบการจดัการศกึษา ใช้ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษา 
โดยใน 1 ภาคการศึกษา มรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  หลกัสูตรการศึกษาที่จดั คอื แผน ก 
แบบ ก 2  เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยท าวทิยานิพนธ์ซึง่มคี่าเทยีบไดไ้ม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กติ  และศกึษาในรายวชิาอื่นๆ จ านวน 24 หน่วยกติ 

1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
      การจดัการเรยีนการสอนภาคฤดูร้อน สามารถด าเนินการได้ในกรณีที่จ าเป็น โดยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 
สปัดาห ์หรอืไม่เกนิ 9 สปัดาหต์่อภาคการศกึษา 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
      การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคในหมวดวิชาที่นักศึกษาต้องมีพื้นฐานซึ่งเป็น

รายวชิาในหลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑติ สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย ที่เกี่ยวข้องกบัเภสชั
กรรมไทย ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ฉบบัปัจจุบนั ว่าดว้ยการ
โอนหรอืเทียบโอนผลการเรยีน และการยกเว้นการเรยีนรายวชิา และประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่ระบบ ฉบับ
ปัจจุบนั 
 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ฉบบัปัจจุบนั 

โดย ภาคการศกึษาที ่1   เปิดภาคเรยีน เดอืน สงิหาคม – ธนัวาคม 
 ภาคการศกึษาที ่2   เปิดภาคเรยีน เดอืน มกราคม – พฤษภาคม 
2.2  คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 

 มคีุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑก์ าหนดของหลกัสตูรดงันี้  
 1. ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรสีายตรงดา้นการแพทยแ์ผนไทย  การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์

และการแพทยแ์ผนตะวนัออก  ในประเทศไทยหรอืต่างประเทศ ที ่กพ. รบัรอง หรอื 
 2. ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรดีา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ หรอื 
 3. ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรสีาขาวชิาอื่นทีม่พีืน้ฐานความรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทย  
 4.  สอบผ่านภาษาองักฤษตามเกณฑข์องบณัฑติวทิยาลยั  
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 5.  คุณสมบตัอิื่นๆ ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ 1 – 4 ใหพ้จิารณาเป็นรายบุคคล โดยอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรในการเขา้รบัการศกึษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1)  นกัศกึษาทีส่มคัรเขา้เรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอ 
2)  นักศึกษาแรกเข้าจะไม่ทราบบริบทของมหาวิทยาลัยและแนวทางในการเรียนและ

ศกึษาวจิยัใหส้ าเรจ็ในเวลาทีก่ าหนด 
3)  นกัศกึษาแรกเขา้มปัีญหาดา้นการใชภ้าษาองักฤษและคอมพวิเตอร ์  

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษา 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 

1) นักศึกษาที่ สมัครเข้าเรียนมี
ความรู้พื้นฐานและทักษะทางด้าน
วทิยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอ 

1) จดัสอนเสรมิเตรยีมความรู้พื้นฐานทางด้านวทิยาศาสตร์ก่อน
การเรยีนการสอน 
 

2) นักศึกษาแรกเข้าจะไม่ทราบ
บ ริบ ท ขอ งมห าวิท ยาลั ยแล ะ
แนวทางในการเรยีนและศกึษาวจิยั
ใหส้ าเรจ็ในเวลาทีก่ าหนด 

1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะน าการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยเทคนิคการเรยีนในระดับปรญิญาโท และการแบ่ง
เวลา 
2) จดัท าเล่มคู่มือให้กับนักศึกษา และมีรายละเอียดในหน้าเวป
ไซต์ของมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษา
สามารถตดิต่อสอบถามไดโ้ดยตรง รวมทัง้จดัตัง้อาจารย์ทีป่รกึษา
เพือ่ท าหน้าทีด่แูล ตกัเตอืน ใหค้ าแนะน าแก่นกัศกึษา 

3) นักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาด้าน
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
คอมพวิเตอร ์  

1) นักศึกษาแรกเข้าแผน ก แบบ ก 2 จะต้องสอบวัดความรู ้
ความสามารถ ดา้นภาษาองักฤษ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวทิยาลยัก าหนด ในกรณีที่ไม่ผ่าน
เกณฑจ์ะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกติ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบับณัฑติศกึษา 
- ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา  
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2.5 แผนการรบันักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปริญญาโท 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชัน้ปีที ่1 10 10 10 10 10 
ชัน้ปีที ่2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

บณัฑติทีค่าดว่าจะส าเรจ็
การศกึษา 

- 10 10 10 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรบั (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
งบลงทุน 
      - ค่าครุภณัฑ ์ 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

เงนิบ ารุงการศกึษา 536,000 1,049,000 1,049,000 1,049,000 1,049,000 
รวมรายรบั 686,000 1,349,000 1,349,000 1,349,000 1,349,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร 315,000 333,900 353,934 375,174 397,686 
2. งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทน 200,000 350,000 350,000 350,000 350,000 
   - ค่าใชส้อย 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
   - ค่าวสัดุ 128,800 289,200 289,200 289,200 289,200 
   - ค่าด าเนินการ 
ระดบัมหาวทิยาลยั 

107,200 209,800 209,800 209,800 209,800 

3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภณัฑ ์ 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวมรายจ่าย 1,001,000 1,682,900 1,702,934 1,724,174 1,746,686 
จ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าใช้จ่ายต่อหวั 

ในการผลิตบณัฑิต 
100,100 84,145 85,147 86,209 87,334 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรยีน 
 แบบอื่น ๆ (ระบุ) การศกึษาดว้ยตวัเองและกจิกรรมกลุ่ม 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบนัอดุมศึกษา 
การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ฉบบัปัจจุบนั ว่าดว้ยการโอนหรอืเทยีบโอนผลการเรยีน และการยกเว้นการเรยีนรายวชิา 
และประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยาฉบบัปัจจุบนั เรื่อง หลกัเกณฑ์การเทยีบโอน
ความรูแ้ละประสบการณ์เขา้สูร่ะบบ โดยทีก่ารเทยีบโอนหน่วยกติ และรายวชิา ตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร และต้องเป็นไปตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรยีนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ประกาศหรอืขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกติ 
3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

โครงสร้างหลกัสูตรแบ่งเป็นหมวดวชิาที่สอดคลอ้งกบัที่ก าหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชา         
เภสชักรรมไทย จดัการศกึษาแบบแผน ก แบบ ก 2 มจี านวนหน่วยกติรายวชิาเรยีนไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกติ และวทิยานิพนธอ์กี 12 หน่วยกติ รวมเป็น 35 หน่วยกติ โดยโครงสรา้งหลกัสูตรแบ่งเป็น 2 
โครงสรา้งประกอบดว้ยรายละเอยีด  ดงันี้ 
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 1. โครงสร้างหลกัสูตรส าหรบันักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีสายตรงด้านการแพทย์แผน
ไทย  การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ และการแพทยแ์ผนตะวนัออก   

1) หมวดวิชาบงัคบั ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกติ 
2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   12 หน่วยกติ 
4) หมวดวิชาพื้นฐานระดบับณัฑิตศึกษา     4 หน่วยกติ 

          (ส าหรบัหมวดวชิาพืน้ฐานระดบับณัฑติศกึษาใหล้งทะเบยีนเรยีนเพิม่เตมิโดยไม่นับ
หน่วยกติ)    
 2. โครงสร้างหลกัสูตรส าหรบันักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ หรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีมีพื้นฐานความรู้ด้านการแพทยแ์ผนไทย 

1) หมวดวิชาบงัคบั ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกติ 
2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   12 หน่วยกติ 
4) หมวดวิชาท่ีนักศึกษาต้องมีพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
    การศึกษารายวิชาเก่ียวกบัเภสชักรรมไทย 
   (สามารถเทียบโอนรายวชิาได้ในกรณีที่นักศึกษาได้มกีารศึกษารายวชิาดงักล่าว

มาแลว้)     
5) หมวดวิชาพื้นฐานระดบับณัฑิตศึกษา     4 หน่วยกติ 

          (ส าหรบัหมวดวชิาที่นักศกึษาต้องมพีื้นฐานการศกึษารายวชิาเกี่ยวกบัเภสชักรรม
ไทยและหมวดวชิาพืน้ฐานระดบับณัฑติศกึษาใหล้งทะเบยีนเรยีนเพิม่เตมิโดยไม่นบัหน่วยกติ)    
 

3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาบงัคบั ไม่น้อยกว่า    18    หน่วยกิต 

4361101 เคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู               3 (2-2-5) 
 Advanced Organic Chemistry and Biochemistry   
4361102 สมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1               1 (0-2-1) 
 Seminar in Thai Traditional Pharmacy 1 
4361103 ภูมปัิญญาการแพทยแ์ละสมุนไพรพืน้บา้น

ส าหรบัเภสชักรรมไทย 1           
3 (2-2-5) 

 Wisdom of Thai Traditional Medicine and Herbal  
Drugs for Thai Traditional  Pharmacy 1 

4361104 เคมวีเิคราะหข์ัน้สงู                              3 (2-2-5) 
 Advanced Analytical Chemistry 
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4361105 กระบวนการวจิยัทางเภสชักรรมไทย 1 (0-2-1) 
 Research Methodology in Thai Traditional  

Pharmacy 
4361106 เภสชัวทิยาและพษิวทิยา                       3 (2-2-5) 
 Pharmacology and Toxicology 
4361209 เทคโนโลยเีภสชักรรมไทยขัน้สงู           3 (2-2-5) 
 Advanced Technology in Thai Traditional Pharmacy 
4361210 สมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2                1 (0-2-1) 
 Seminar in Thai Traditional Pharmacy 2 

 

2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    6      หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเภสชักรรมไทย 

4361211 หวัขอ้พเิศษทางเภสชักรรมไทย 3 (3-0-6) 
 Special Topics in Thai Traditional Pharmacy 

4361212 การวเิคราะหโ์ครงสรา้งของสารอนิทรยี์ 3 (2-2-5) 
 Organic Structural Analysis 
4361213 เทคโนโลยชีวีภาพในการขยายพนัธุแ์ละพสิูจน์

เอกลกัษณ์ของพชืสมุนไพร  
3 (2-3-5) 

 Plant Biotechnology for Herbal Propagation  
Conservation and Identification 

4361214 พฤกษเคมอีนุกรมวธิาน 3 (2-2-5) 
 Plant Chemotaxonomy 
4361215 เคมทีางยา 3 (3-0-6) 
 Medicinal Chemistry 
4361216 ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ 3 (3-0-6) 
 Natural Products 

     2.2) กลุ่มภมิูปัญญาเภสชักรรมไทย 

4361217 ภูมปัิญญาการแพทยแ์ละสมุนไพรพืน้บา้น
ส าหรบัเภสชักรรมไทย 2           

3 (3-0-6) 

 Wisdom of Thai Traditional Medicine and  
Herbal Drugs for Thai Traditional  Pharmacy 2 
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      3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    12      หน่วยกิต  
4361219 วทิยานิพนธ์ 12 (0-24-48) 
 Thesis 
  

 4) หมวดวิชาท่ีนักศึกษาต้องมีพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า    9      หน่วยกิต 
    การศึกษารายวิชาเก่ียวกบัเภสชักรรมไทย 

                นักศึกษาที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางด้านการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ จะตอ้งศกึษาเพิม่เตมิในหมวดวชิาทีน่ักศกึษาต้องมพีืน้ฐานการศกึษารายวชิาเกีย่วกบัเภสชั
กรรมไทย จ านวน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ โดยไม่นบัหน่วยกติ (สามารถเทยีบโอนรายวชิาไดใ้นกรณี
ทีน่กัศกึษาไดม้กีารศกึษารายวชิาดงักล่าวมาแลว้)  ดงันี้  

4361107 พืน้ฐานการแพทย ์และระบบสุขภาพ 3 (3-0-6) 
 Medical basic knowledge and health system 
4361108 พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น  3 (2-2-5) 
 Ethno botany 
4361218 พืน้ฐานเภสชักรรมไทย 3 (2-2-5) 
 Basic Thai Pharmacy 

 

5) หมวดวิชาพื้นฐานระดบับณัฑิตศึกษา  
           นักศกึษาแผน ก แบบ ก 2 จะต้องสอบวดัความรู ้ความสามารถ ดา้นภาษาองักฤษ 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวทิยาลยัก าหนด ซึ่งนักศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษาทุกคนจะตอ้งเรยีนรายวชิาต่อไปนี้โดยไม่นบัหน่วยกติ 

6310101 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบับณัฑติศกึษา 2 (1-2-3) 
 Information Technology for Graduate Studies  
6320202 ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา  2 (1-2-3) 
 English for Graduate Studies 
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3.1.4 แผนการศึกษา   
แผนการศกึษาส าหรบันกัศกึษาทีจ่บปรญิญาตรสีายตรงดา้นการแพทยแ์ผนไทย หรอื

การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์หรอืการแพทยแ์ผนตะวนัออก จดัแผนการเรยีนรายภาค ดงันี้ 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
6310101 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบับณัฑติศกึษา* 2(1-2-3) 
4361101 เคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู               3(2-2-5) 
4361102 สมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1               1(0-2-1) 
4361103 ภูมปัิญญาการแพทยแ์ละสมุนไพรพืน้บา้นส าหรบัเภสชั

กรรมไทย 1           
3(2-2-5) 

รวม 7 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
6320202 ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา* 2(1-2-3) 
4361104 เคมวีเิคราะหข์ัน้สงู                              3(2-2-5) 
4361105 กระบวนการวจิยัทางเภสชักรรมไทย 1(0-2-1) 
4361106 เภสชัวทิยาและพษิวทิยา                       3(2-2-5) 

รวม 7 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
4361209 เทคโนโลยเีภสชักรรมไทยขัน้สงู           3(2-2-5) 
4361210 สมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2                1(0-2-1) 
43612xx วชิาเลอืก 3 หน่วยกติ 
43612xx วชิาเลอืก 3 หน่วยกติ 

รวม 10 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
4361219 วทิยานิพนธ์  12(0-24-48) 

รวม   12 
 

แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
สาขาวชิาอื่น จดัแผนการเรยีนรายภาค ดงันี้ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
6310101 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบับณัฑติศกึษา* 2(1-2-3) 
4361107 พืน้ฐานการแพทย ์และระบบสุขภาพ** 3(3-0-6) 
4361101 เคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สูง               3(2-2-5) 
4361102 สมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1               1(0-2-1) 
4361103 ภูมปัิญญาการแพทยแ์ละสมุนไพรพืน้บา้นส าหรบัเภสชั

กรรมไทย 1           
3(2-2-5) 

รวม 7 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
6320202 ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา* 2(1-2-3) 
4361108 พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น** 3 (2-2-5) 
4361104 เคมวีเิคราะหข์ัน้สงู                              3(2-2-5) 
4361105 กระบวนการวจิยัทางเภสชักรรมไทย 1(0-2-1) 
4361106 เภสชัวทิยาและพษิวทิยา                       3(2-2-5) 

รวม 7 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
4361218 พืน้ฐานเภสชักรรมไทย** 3 (2-2-5) 
4361209 เทคโนโลยเีภสชักรรมไทยขัน้สงู           3(2-2-5) 
4361210 สมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2                1(0-2-1) 
43612xx วชิาเลอืก 3 หน่วยกติ 
43612xx วชิาเลอืก 3 หน่วยกติ 

รวม 10 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
4361219 วทิยานิพนธ์  12(0-24-48) 

รวม   12 
 
หมายเหต ุ
   * เป็นวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องใช้สอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้าน
ภาษาองักฤษและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศให้ผ่านตามเกณฑม์าตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ซึ่ง
จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเพิม่เตมิโดยไม่นบัหน่วยกติ    
   ** เป็นวิชาส าหรบันักศึกษาที่ไม่ได้จบปรญิญาตรทีางด้านการแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทย
ประยุกต ์ทีต่อ้งลงทะเบยีนเรยีนเพิม่เตมิโดยไม่นับหน่วยกติ    
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

 

4361101 เคมีอินทรียแ์ละชีวเคมีขัน้สูง               3(2-2-5) 
 Advanced Organic Chemistry and Biochemistry    

หลกัการและเทคนิคการแยกสารให้บรสิุทธิ ์ การหาเอกลกัษณ์ของสาร การเตรยีม
อนุพันธ์ของสารอินทรีย์ สารออกฤทธิท์างชีวภาพ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเคมีอินทรีย์ชัน้สู ง 
โครงสรา้งสารชวีโมเลกุล  หลกัการและกระบวนการเมแทบอลซิมึของคารโ์บไฮเดรต ลปิิด กรดอะมโิน 
และโปรตีน กรดนิวคลิอกิ การควบคุมและความผดิปกตขิองเมแทบอลซิึม  ยนีและการควบคุมการ
ท างานของยนี และเทคนิคพืน้ฐานทางพนัธุวศิวกรรม 
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Principles and techniques of separation and purification; identification, 
preparation derivatives of organic compounds; bioactive compounds; experiment correspond 
with advanced organic chemistry; biomolecular structure; principles and metabolic process of 
carbohydrate, lipid, amino acid and protein, nucleic acid; the supervision and abnormality of 
metabolism; genes and gene regulation and basic genetic engineering techniques 
 
4361102 สมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1               1(0-2-1) 
 Seminar in Thai Traditional Pharmacy 1  

การทบทวนวรรณกรรม  การวเิคราะหข์อ้มลูทางดา้นวชิาการเภสชักรรมไทยในหวัขอ้ที่
ทนัสมยัรวมทัง้การน าเสนอขอ้มลูดงักล่าวโดยใชภ้าษาไทย 

Literature review, data analysis in Thai traditional pharmacy involving innovative 
topics, academic presentation in these topics in Thai  
 
4361103 ภมิูปัญญาทางการแพทยแ์ละสมุนไพรพื้นบ้านส าหรบั

เภสชักรรมไทย 1           
3(2-2-5) 

 Wisdom of Thai Traditional Medicine and Herbal Drugs 
for Thai Traditional  Pharmacy 1 

 

รสยาสมุนไพร การคดัเลือกสมุนไพรและต ารบัยาจากต าราการแพทย์แผนไทยเพื่อ
น ามาพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ 

The taste of herbal drugs; screening of herbs and drug recipe from Thai 
traditional formula for development of qualified herbal products 

 
4361104 เคมีวิเคราะห์ขัน้สูง                              3(2-2-5) 
 Advanced Analytical Chemistry  

การวเิคราะห์โดยวธิกีารสกดั การแยกสารด้วยวธิทีางโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ การ
วเิคราะห์โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควดิโครมาโทกราฟี แก๊สโครมาโทกราฟี 
สถติสิ าหรบัเคมวีเิคราะห ์และการวเิคราะหท์างเคมอีื่นๆ  

Analysis by extraction; separation by chromatography; analytical techniques by 
spectroscopy; high performance liquid chromatography; gas chromatography; statistics for 
analytical chemistry and other chemical analysis  
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4361105 กระบวนการวิจยัทางเภสชักรรมไทย 1(0-2-1) 
 Research Methodology in Thai Traditional Pharmacy  

ระเบยีบวธิวีจิยั การออกแบบการวจิยัทางเภสชักรรมไทย การใชส้ถติใินการวเิคราะห์
ผลและน าไปประยุกต์ใช ้การเขยีนเค้าโครงและรายงานวจิยัทางเภสชักรรมไทย  การอ่านผลการวจิยั
และน าไปประยุกตใ์ช ้และจรยิธรรมในการวจิยั 

Research methodology and research design in Thai herbal medicine by statistic 
analytical output application; proposal writing and research result reading to implementation 
and ethic 
 
4361106 เภสชัวิทยาและพิษวิทยา                       3(2-2-5) 
 Pharmacology and Toxicology  

หลกัการพื้นฐานทัว่ไปทางเภสชัจลนศาสตร์และเภสชัพลศาสตร์ ฤทธิแ์ละกลไกการ
ออกฤทธิข์องยา  เภสชับ าบดั  ฤทธิท์างเภสชัวทิยาของผลติภณัฑ์ธรรมชาตติามกลุ่มสารเคมี และ
พษิวทิยา 

General principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics; drug activities 
and mechanisms of action of drugs; pharmacotherapy; pharmacological activities of natural 
products based on phytochemical groups and toxicology 
 
4361107 พื้นฐานการแพทย ์และระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Medical basic knowledge and health system  

ประวตั ิปรชัญา และแนวคดิพืน้ฐานการแพทยแ์ผนไทย แนวคดิการดูแลสุขภาพ ระบบ
สุขภาพของไทย นโยบายสาธารณะและนโยบายรฐัเกี่ยวกบัสุขภาพ การปฏริูประบบสุขภาพ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและจรยิธรรมวชิาชีพการแพทย์แผนไทย กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย 

History, philosophy and Thai traditional medicine concept; health promotion 
concept; Thai health system; health public policies and health national policies; health reform; 
basic knowledge involving Thai traditional medicine laws and professional ethics including 
other laws related to Thai traditional medicine 
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4361108 พฤกษศาสตรพ์ื้นบ้าน  3(2-2-5) 
 Ethno botany  

เซลล์พชืและเนื้อเยื่อพชื สณัฐานวทิยาของพชื การจ าแนกผงยาและหลกัการจ าแนก
พชืตามอนุกรมวธิาน การระบุชนิดพชืและความส าคญัของชื่อวทิยาศาสตร์ของพชืสมุนไพรในทอ้งถิน่ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากพนัธุ์พืชอย่างยัง่ยนื โดย
ค านึงถงึวฒันธรรมความเชื่อ การแพทยพ์ื้นบ้าน และภูมปัิญญาท้องถิน่ การขยายพนัธุ์พชื การผลติ
ทางการเกษตรทีด่ ีการจดัระบบขอ้มลูและแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัพชืทอ้งถิน่ 

Plant cells and tissues; plant morphology; powdered drug identification and 
principles of taxonomy classification; identification of plants and importance of scientific name 
of local medicinal plants; biodiversity, conservation and sustainable utilization based on 
culture, belief, traditional medicine and local knowledge; plant propagation; good agricultural 
production; management of plant database and learning resources of local plants   
 
4361209 เทคโนโลยีเภสชักรรมไทยขัน้สูง           3(2-2-5) 
 Advanced Technology in Thai Traditional Pharmacy  

รูปแบบยาและการน าเทคโนโลยีขัน้สูง เทคโนโลยีการน าส่งยา ประยุกต์ใช้ในการ
พฒันายา ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร และเครื่องส าอางสมุนไพร ยาเมด็ ยาแคปซูล ยาผง แกรนูล ยาน ้า
ใส ยาน ้ ากระจายตัว ขี้ผึ้ง ครีม เจล สเปรย์ การพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ
ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร 

Dosage forms and application of advanced technology; drug delivery 
technology for development of herbal drugs; herbal food supplements and herbal cosmetics, 
tablets, capsules, powders, granules, solutions, suspensions, ointments, creams, gels, 
sprays; development of production and quality control processes of these herbal products 
 
4361210 สมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2                1(0-2-1) 
 Seminar in Thai Traditional Pharmacy 2  

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการด้านเภสัชกรรมไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับ
วทิยานิพนธ ์การน าเสนอขอ้มลูวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์โดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ
ในการน าเสนอ  

Data collection and analysis in Thai traditional pharmacy which related to 
thesis, academic presentation related to thesis in Thai and English 
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4361211 หวัข้อพิเศษทางเภสชักรรมไทย 3(3-0-6) 
 Special Topics in Thai Traditional Pharmacy  

หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ ความก้าวหน้าและวิทยาการสมัยใหม่ กระบวนการวิจัยที่
เกีย่วขอ้งทางเภสชักรรมไทย 

The interesting topics; the progress and innovative knowledge in Thai traditional 
pharmacy; research processes in Thai traditional pharmacy 
 
4361212 การวิเคราะห์โครงสร้างของสารอินทรีย ์ 3(2-2-5) 
 Organic Structural Analysis  

หลกัการและทฤษฎีทางสเปกโทรสโกปี การพสิูจน์โครงสร้างของสารประกอบอนิทรยี ์
โดยวธิสีเปกโทรสโกปี อนิฟราเรด อลัตราไวโอเลตและวสิเิบลิสเปกโทรสโกปี นิวเคลยีร์แมกเนตกิเร
โซแนนซ์ และ แมสสเปกโทรสโกปี ปฏบิตักิารที่เกี่ยวขอ้งและสอดคล้องกบัการวเิคราะห์สารอนิทรยี์
ดว้ยเทคนิค สเปกโทรสโกปีขัน้สงู 

Principles and theories for spectroscopy; structure elucidation of organic 
compound by spectroscopy, infrared, ultraviolet and visible spectroscopy, nuclear magnetic 
resonance and mass spectroscopy; laboratories correspond with advanced spectroscopy 
techniques in organic chemistry 
 
4361213 เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพนัธุแ์ละพิสูจน์เอกลกัษณ์

การอนุรกัษ์พืชสมุนไพร  
3(2-3-5) 

 Plant Biotechnology for Herbal Propagation 
Conservation and Identification 

 

การขยายพนัธุ์พชืสมุนไพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื การพสิจูน์เอกลกัษณ์ของพชื
สมุนไพรดว้ยลายพมิพด์เีอน็เอ วธิกีารอนุรกัษ์ 

Identification of Thai traditional herbal Medicine by DNA finger prints for correct 
formula; propagation of herbs conservation 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=nmr&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNuclear_magnetic_resonance&ei=wU7oTrz2MpHyrQfUueWRBw&usg=AFQjCNF7rzVo2Q_ghV_fChEHo5JfWeZQ8A&cad=rja
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=nmr&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNuclear_magnetic_resonance&ei=wU7oTrz2MpHyrQfUueWRBw&usg=AFQjCNF7rzVo2Q_ghV_fChEHo5JfWeZQ8A&cad=rja
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4361214 พฤกษเคมีอนุกรมวิธาน 2(1-2-3) 
 Plant Chemotaxonomy  

หลกัเคมอีนุกรมวธิานของพืช เปรียบเทียบกบัระบบการจ าแนกประเภทของพชืตาม
สณัฐานวทิยา การจดักลุ่มพชืตามสารเคม ีเทอร์ปินอยด์ สเตียรอยด์ ฟลาโวนอยด์ คูมารนิ ควโินน     
อริดิอยด ์คารด์แิอคกลยัโคไซด ์และแอลคาลอยด ์ 

Chemotaxonomic principles of plant constituents, including terpenoids, steroids, 
flavonoids, coumarins, quinones, iridoids, cardiac glycoside and alkaloids 
 
4361215 เคมีทางยา 3(3-0-6) 
 Medicinal Chemistry  

ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมยีา  โครงสรา้งทางเคมขีองยา  สมบตัทิางเคมแีละทางกายภาพ
ของยา  ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิต์ามระบบต่างๆของร่างกาย  การ
วจิยัและการพฒันาตวัยา  การสงัเคราะหย์า  วธิกีารสงัเคราะหแ์ละการดดัแปลงโครงสรา้งของยา 

Principles of drug chemistry; structure of drug chemistry; chemical and physical 
property of drugs; the relation between the drug structure and bioactivity in human systems; 
research and develop new herbal drugs; synthetic and modifying structure of natural product 
for methodology 
 
4361216 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 3(3-0-6) 
 Natural Products  

โครงสร้างและกระบวนการชวีสงัเคราะห์ของสารประกอบเคมใีนผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิ
วธิีการสกัด การตรวจหาโครงสร้าง การสงัเคราะห์ทางเคมี สมบัติเชิงชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิการน าผลติภณัฑธ์รรมชาตไิปประยุกตใ์ชท้างดา้นยา  อาหารเสรมิ  และเครื่องส าอาง 

Structure and biosynthesis of chemical compounds in natural products; 
extraction; structure elucidation; chemical synthesis; biological property in natural products; 
development of medicines, food supplements and cosmetics from natural products 
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4361217 ภมิูปัญญาทางการแพทยแ์ละสมุนไพรพื้นบ้านส าหรบั
เภสชักรรมไทย 2           

3(3-0-6) 

 Wisdom of Thai Traditional Medicine and Herbal Drugs 
for Thai Traditional  Pharmacy 2 

 

ต ารายาแผนไทยที่ปรากฏอยู่ในคมัภรีย์าที่ไดร้บัการยอมรบัเป็นทางการโดยกระทรวง
สาธารณสุข 

Study about Pharmacopeia text books by improvise law 
 
4361218 พื้นฐานเภสชักรรมไทย 3(2-2-5) 
 Basic Thai Pharmacy  

จรรยาเภสชั ความส าคญัและการประยุกต์ใช้เภสชัวตัถุ สรรพคุณเภสชั ตวัยาใช้แทน
กนั คณาเภสชั การใชส้มุนไพรในงานสาธารณสุขมลูฐาน ชัง่ ตวง วดั การค านวณทางเภสชักรรมไทย 
การวเิคราะห์ต ารบัยา การตัง้ต ารบัยา บญัชยีาหลกัแห่งชาตจิากสมุนไพร ยาสามญัประจ าบ้านแผน
โบราณ และแผนปัจจุบนั 

Ethic in Thai traditional pharmacy practice; importance and application of 
materia medica; medicinal properties; substitution of similar property herbs; groups of materia 
medica; utilization of medicinal plants in primary health care; weights, measures and 
calculations in Thai pharmacyanalysis of drug formulas, drug formulation; national list of 
essential herbal drugs, traditional household medicines and modern household medicines 
 
4361219 วิทยานิพนธ์ 12(0-24-48) 
 Thesis  

การก าหนดหวัขอ้โครงการวจิยั การเสนอโครงร่างการวจิยั การด าเนินการวจิยัอย่างมี
จริยธรรม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ข้อมูลผลการวิจัย การน า
ผลการวจิยัมาเรยีบเรยีงเป็นวทิยานิพนธ์ การน าเสนอวทิยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานวจิยัในวารสาร
หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการ จรยิธรรมในการเผยแพร่ผลงานวจิยั 

Identifying research project title; submitting research proposal; conducting 
research study with concern of ethics; data collection, analysis, synthesis and critics of 
research results; reporting the research results in terms of thesis; thesis presentation. 
Publishing the research results in academic printing materials or journal or presenting it in 
academic conference; ethics in dissemination of the research results 
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6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบับณัฑิตศึกษา               2(2-1-3) 
 Information Technology for Graduate Studies   

โปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน  การน าเสนองานพาวเวอรพ์้อยท์และรปูแบบอื่นๆ การ
จดัเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  การสืบค้นข้อมูลทาง
อนิเตอรเ์น็ตในสาขาวชิาต่างๆ 

Fundamental computer programs; powerpoint presentation and other forms; types of 
data collection and statistical analysis; information retrieval in each field of studies through the Internet 
 
6320202 ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑิตศึกษา                             2(2-1-3) 
 English for Graduate Studies    

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ  การฟัง  การพูด  การสนทนา  การโต้ตอบตาม
สถานการณ์  การอ่านบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา การเขียนบทความ 
บทคดัย่อ และการน าเสนอผลงานวจิยั 

English sentence structures; listening speaking and situational conversations; 
reading articles and related researches in each field of studies; writing articles, abstract, and 
research result presentation 

 
3.2 ช่ือ นามสกลุ  เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของ              

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยป์ระจ า และอาจารยพิ์เศษสาขาวิชา 
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ(สาขาวิชา) 

สถาบนั และปี พ.ศ.ท่ี
ส าเรจ็การศึกษา 

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

รอง
ศาสตราจารย ์
(เภสชัศาสตร์
และเทคโนโลย,ี 
3302) 

ปร.ด. (เภสชั
อุตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2537 

วท.ม. (เภสชัศาสตร)์ 
 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2527 

ภ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2517 
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ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ(สาขาวิชา) 

สถาบนั และปี พ.ศ.ท่ี
ส าเรจ็การศึกษา 

2. นางปิลนัธนา เลศิสถติธนกร 
3-2301-xxxxx-xx-x 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(เภสชัศาสตร์
และเทคโนโลย,ี 
3302) 

ปร.ด. (วจิยัและ
พฒันาเภสชัภณัฑ)์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น,  
2550 

ภ.ม. (เภสชัการ) มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2544 

ภ.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 
2541 

3. นางอจัฉรา  แกว้น้อย 
3-1022-xxxxx-xx-x 
 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(เคมอีนิทรยี,์ 
0131) 

ปร.ด. (เภสชัเคมแีละ 
พฤกษเคม)ี 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2547 

วท.ม. (เภสชัศาสตร)์ 
 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2539 

วท.บ. (เคม)ี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง, 2531 

หมายเหตุ  ประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ดทูีภ่าคผนวก ข  
 

3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ(สาขาวิชา) 

สถาบนั และปี พ.ศ.ท่ี
ส าเรจ็การศึกษา 

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

รอง
ศาสตราจารย ์
(เภสชัศาสตร์
และเทคโนโลย,ี 
3302) 

ปร.ด. (เภสชั
อุตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2537 

วท.ม. (เภสชัศาสตร)์ 
 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2527 

ภ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2517 

2. นางปิลนัธนา เลศิสถติธน
กร 
3-2301-xxxxx-xx-x 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(เภสชัศาสตร์
และเทคโนโลย,ี 
3302) 

ปร.ด. (วจิยัและ
พฒันาเภสชัภณัฑ)์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น,  
2550 

ภ.ม. (เภสชัการ) มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2544 

ภ.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 
2541 
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ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ(สาขาวิชา) 

สถาบนั และปี พ.ศ.ท่ี
ส าเรจ็การศึกษา 

3. นางอจัฉรา  แกว้น้อย 
3-1022-xxxxx-xx-x 
 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(เคมอีนิทรยี,์ 
0131) 

ปร.ด. (เภสชัเคมแีละ 
พฤกษเคม)ี 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2547 

วท.ม. (เภสชัศาสตร)์ 
 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2539 

วท.บ. (เคม)ี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง, 2531 

4. นางสาวสุชาดา มานอก 
1-1015-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์
 

วท.ม. (เคม)ี 
 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา, 
2552 

วท.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 1) (เคม)ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา, 
2550 

5. นางสาวศุภรตัน์ ดวนใหญ่ 
1-3301-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์
 

วท.ม. (เคม)ี 
 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา, 
2553 

วท.บ. (เคม)ี มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา, 
2550 

6. นางสาวชารนิันท ์แจง
กลาง 
1-2207-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์
 

วท.ม (เภสชัเคมี
และพฤกษเคม)ี 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2558 

วท.บ. (การแพทยแ์ผน
ตะวนัออก) 

มหาวทิยาลยัรงัสติ, 
2554 

7. นางสาวเพชรน ้าผึง้ รอด
โพธิ ์
1-1802-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์
 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์
เครื่องส าอาง) 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้า
หลวง, 2554 

วท.บ. (การแพทย์
แผนตะวนัออก) 

มหาวทิยาลยัรงัสติ, 
2550 
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ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ(สาขาวิชา) 

สถาบนั และปี พ.ศ.ท่ี
ส าเรจ็การศึกษา 

8. นางสาวพชิญาภา อนิทร์
พรหม 
1-8014-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์
 

วท.ม.  
(กายวภิาคศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2556 

วท.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) (การแพทย์
แผนตะวนัออก) 

มหาวทิยาลยัรงัสติ, 
2553 

9. นางสาวพชิญาภา อตัตโน
รกัษ์ 
1-1020-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์
 

วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2558 

พทป.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) (แพทย์
แผนไทยประยุกต)์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2554 

10. นายอาวุธ หงษ์ศริ ิ
1-3299-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์
 

วท.ม. (เภสชักรรม
ไทย) 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา, 
2560 

พท.บ. (การแพทย์
แผนไทย) 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา, 
2556 

หมายเหตุ  ประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ดทูีภ่าคผนวก ค   
 

 3.2.3 อาจารยพิ์เศษ 

ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ(สาขาวิชา) 

สถาบนั และปีพ.ศ.ท่ี
ส าเรจ็การศึกษา 

1. นางวลิาสนิี หริญัพานิช  
ซาโตะ 
3-5201-xxxxx-xx-x 
 
 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(เภสชัศาสตร)์ 

Ph.D. (Pharmacy) Faculty of 
Pharmacy, Showa 
University, Japan, 
2552 

ภ.ม. (เภสชัวทิยา) มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2544 

ภ.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 1)   

มหาวทิยาลยัเชยีงให
ม่, 2542 
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ท่ี 
ช่ือ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ(สาขาวิชา) 

สถาบนั และปีพ.ศ.ท่ี
ส าเรจ็การศึกษา 

2. นายสุเมธ  คงเกยีรตไิพบูลย์  
1-1004-xxxxx-xx-x 
 

นกัวจิยั  
ศูนยว์จิยั
คน้ควา้และ
พฒันายา 

ปร.ด. (เภสชัเคมี
และพฤกษเคม)ี 

มหาวทิยาลยัมหดิล, 
2556 

วท.บ. (การแพทย์
แผนตะวนัออก)   

มหาวทิยาลยัรงัสติ, 
2551 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์
ธุรกจิ)   

มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธริาช, 2551 

น.บ. มหาวทิยาลยั
รามค าแหง, 2552 

หมายเหตุ  ประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ดทูีภ่าคผนวก ง  
 
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่ม ี
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 

5.1 รายวิชา 
วชิาทีม่กีารจดัท าโครงงานหรอืงานวจิยั ม ี2 รายวชิา คอื 
1. รายวชิา   4361105     กระบวนการวจิยัทางเภสชักรรมไทย 
2. รายวชิา   4361219     วทิยานิพนธ ์

5.2 ค าอธิบายโดยย่อ 
     รายวชิา กระบวนการวจิยัทางเภสชักรรมไทย ศึกษาเกี่ยวกบัระเบียบวธิวีจิยั การออกแบบ

การวจิยัทางเภสชักรรมไทย การใช้สถติใินการวเิคราะห์ผลและน าไปประยุกต์ใช้ การเขยีนเค้าโครง
และรายงานวจิยัทางเภสชักรรมไทย การอ่านผลการวจิยัและน าไปประยุกต์ใช้ และจรยิธรรมในการ
วจิยั 

รายวชิา วทิยานิพนธ์ เป็นการท าวจิยั โครงงาน ตามหวัขอ้งานวจิยัทีก่ าหนด ภายใตก้ารดูแล
ของอาจารยท์ีป่รกึษาเป็นล าดบัขัน้ตอนตัง้แต่การก าหนดหวัขอ้โครงการวจิยั การรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ สงัเคราะห์และวพิากษ์ขอ้มูลผลการวจิยั การน าผลการวจิยัมาเรยีบเรยีงเป็นวทิยานิพนธ ์
ตลอดจนการน าเสนอผลงาน โครงงานวิทยานิพนธ์ด้วยวิธีการสอบปากเปล่าในขัน้สุดท้ายโดย
คณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ และผลงานวทิยานิพนธ์จะต้องไดร้บัการตพีมิพ์  หรอือย่างน้อย
ด าเนินการใหผ้ลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ/
นานาชาตทิี ่สกอ. ยอมรบั  หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ  หรอืเผยแพร่ผลงานต่อทีป่ระชุม 
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5.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1)  มอีงคค์วามรูจ้ากการวจิยั การท าโครงงาน 

 2)  สามารถแกไ้ขปัญหาโดยวธิวีจิยั 
 3)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู 
 4)  สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการวเิคราะหส์ถติขิอ้มลูและอภปิรายผล 
 5)  สามารถปรบัตวัในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
 6)  สามารถน าเสนอและสือ่สารดว้ยภาษาพดู และภาษาเขยีน 

5.4 ช่วงเวลา 
การท าวทิยานิพนธ ์(แผน ก แบบ ก 2) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษาที ่2 

5.5 จ านวนหน่วยกิต 
  วทิยานิพนธ ์12 หน่วยกติ 

5.6 การเตรียมการ 
1) มีการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ เพื่อให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์แก่

นกัศกึษา 
2) นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ โดยให้คณะแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อท าหน้าที่แนะน าการเขียน
วทิยานิพนธส์ าหรบันกัศกึษาปรญิญามหาบณัฑติ 

3) อาจารยท์ีป่รกึษาจดัตารางเวลาการใหค้ าปรกึษาและการตดิตามการท างานของนกัศกึษา 
4) จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์สิง่อ านวยความสะดวกในการท างานวทิยานิพนธ์ เช่น เครื่องมือ 

อุปกรณ์ สารเคม ี
5.7 กระบวนการประเมินผล 

1) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ ์    
    กระท าโดยวิธีการน าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า  โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะตัง้

กรรมการสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ ซึ่งต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลกัสูตร และ/หรอือาจารย์
ประจ ารวมไม่น้อยกว่า  3  คน  ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืขัน้ต ่าปริญญาโทหรือ
เทยีบเท่าที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานัน้ หรอืสาขาที่สมัพนัธ์
กนั และมีผลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญา  และเป็นผลงานทาง
วชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด ในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั  โดยอย่างน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

2) การสอบวิทยานิพนธ ์  
               กระท าโดยวธินี าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์
เป็นกรรมการชุดเดยีวกนักบัคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ ซึง่การแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิ
หรอืเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ จะกระท าได้เฉพาะกรณีที่มเีหตุจ าเป็น การด าเนินการ
สอบวทิยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ว่าดว้ยการศกึษา
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ระดบับัณฑิตศึกษา ฉบับปัจจุบัน และระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
วทิยานิพนธ์ โดยบณัฑติวทิยาลยัจะตัง้กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ซึ่งต้องประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร และผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั  รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบ
วทิยานพินธ ์ตอ้งมคีุณวุฒ ิ คุณสมบตั ิและผลงานทางวชิาการดงันี้    

1) กรณีอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ต้องมคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ต ่าปรญิญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศกึษาเพื่อรบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
โดยอย่างน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก  ต้องมคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า  และมผีลงานทาง
วชิาการที่ได้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารที่มชีื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัชาติ ซึ่ง
ตรงหรอืสมัพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอสิระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทีไ่ม่มคีุณวุฒแิละผลงานทางวชิาการตามทีก่ าหนดขา้งตน้  ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจะตอ้งเป็น
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วทิยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอสิระ โดยผ่านความเหน็ชอบจากสภาสถาบนัอุดมศึกษาแห่งนัน้  และ
แจง้คณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบ 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รือกิจกรรมของนักศึกษา 

สร้างนวัตกรรมด้านเภสัช
กรรมไทยซึ่งสอดคล้องกับ 
นโยบายประเทศไทย 4.0 ได ้

หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารบัทุนผู้ช่วยวิจัยจาก
อาจารยท์ี่ปรกึษาซึ่งเป็นหวัหน้าโครงการวจิยัด้านนวตักรรมหรอืการ
พฒันาเภสชัภณัฑ์จากสมุนไพร และส่งเสรมิให้นักศึกษาน าผลงาน
วทิยานิพนธ์ที่เกี่ยวกบันวตักรรมไปเผยแพร่ในงานประชุมวชิาการ
หรอืนิทรรศการระดบัชาต ิเช่น งานวนันักประดษิฐ ์ และสนับสนุนให้
นักศึกษาเรยีนรู้ โดยการพานักศกึษาไปศกึษาดูงานเทคโนโลยใีหม่
ดา้นเภสชักรรมไทย ณ แหล่งเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม เช่น ศกึษาดงูานดา้น
ผลติภณัฑส์มุนไพร และการวจิยัและพฒันาดา้นสมุนไพร ณ องคก์าร
เภสชักรรม 

  
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาบงัคบั/วิชาเลือก/วิชาประสบการณ์วิจยั 
1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มคีุณธรรมจรยิธรรม และ
ความกล้าหาญในการใช้ดุลย
พินิจ เพื่อวินิจฉัยและแก้ไข
ปัญหาเชิงจรยิธรรมได้อย่าง
ถู กต้ อ งและเหมาะสมกับ
บรบิทสงัคม 
2. มีความพากเพียร มานะ 
บากบัน่ ในการเรียนรู้ และ
การด าเนินชีวิต ด้วยความ
ซื่ อ สัต ย์  สุ จ ริต  ยึด มั น่ ใน
จรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชพี 
3. ไม่คดัลอกผลงานวชิาการ
ของผูอ้ื่น 

1. สอดแทรกการให้คุณค่าทาง
คุณธรรมจรยิธรรม ความซื่อสตัย์
สุจรติ ตามบรบิทของรายวิชาใน
ระหว่างการเรยีนการสอนและการ
มอบหมายงาน 
2. จัด ให้มีก ารปฐมนิ เทศ เพื่ อ
แ น ะน า ห ลั ก สู ต ร  สิ ท ธิ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า  ก ฎ ระ เบี ย บ  แ ล ะ
ขอ้บงัคบั และแนวปฏบิตัติ่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
3. จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มในการ
เรยีนการสอน 

1. ประเมินจากการไม่ทุจริตใน
การสอบ และไม่คดัลอกผลงาน
จากผูอ้ื่น 
2. ความตรงต่อเวลาในการเข้า
ชัน้เรยีน และการส่งงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
3. ประเมินจากการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
ต่าง ๆ 
4. ป ระเมิน จากการเข้าร่ วม
กจิกรรมกลุ่ม 
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 2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรอบรู้และความ 
สามารถในการประยุกต์ใช้
หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและ
สาระของศาสตร์เฉพาะทาง
และศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
2. มีความสามารถสร้างองค์
ความรู้ และนวตักรรมต่าง ๆ 
ที่น าไปสู่การพัฒนาตนเอง 
สังคมและประเทศชาติ ที่
สอดคลอ้งกบับรบิทของความ
เปลี่ยน แปลงในศตวรรษที ่
21 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
เ น้ น ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ ด้ ว ย
กระบ วนก ารจัด ก ารเรียน รู้ที่
ผู้ เรียนได้ลงมือกระท า (Active 
Learning) ในแต่ ล ะรายวิช าใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น วิธีสอนแบบ
ก ร ณี ศึ ก ษ า  (Case-Based 
Learning), การจดัการเรยีนรู้โดย
ใช้ ปั ญ ห า เป็ น ฐ าน  (Problem-
Based Learning), ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning) 
2. จดัการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใน
สถานการณ์จ าลองในชัน้ เรียน 
สถานประกอบการและชุมชน 
3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง
วชิาการและวจิยั 

1. ประเมินความรู้โดยการสอบ
ข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การ
ท าแบบฝึกหดั การท ารายงาน 
2. ประเมนิกระบวนการ และการ
น าเสนอผลการศกึษาในรายวชิา
ที่ มี ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ป ระก อบด้ วย  วิธี ส อน แบบ
ก ร ณี ศึ ก ษ า  (Case-Based 
Learning), การจัดการเรียนรู้
โ ด ย ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น 
(Problem-Based Learning), 
ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ ใช้
โค รงงาน เป็ น ฐ าน  (Project-
Based Learning)  
3. ป ร ะ เมิ น ก า รส อ บ ค ว าม 
ก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้ น ค ว้ า อิ ส ระ ใน แต่ ล ะภ าค
การศกึษา 

 
3) ด้านทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีวามสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ
สงัคม 
2. มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์
หรือ เป็นผู้ ร่วมสร้างสรรค์
นวตักรรม  
3. มทีกัษะการปฏบิตังิานใน
วชิาชพีและการเป็นผู ้

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  เน้นให้
นักศึกษาคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห ์
แก้ไขปัญหา ส่งเสรมิการอภปิราย
กลุ่ม วพิากษ์วจิารณ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์
และมีเหตุผล ฝึกความคิดรวบ
ย อ ด  ก า ร สั ม ม น า  ก า ร ท า
วทิยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการ
คน้ควา้อสิระ 
2. จดัการเรียนการสอนที่เน้นให้

1. ก า รส อ บ ข้ อ เขี ย น  แ ล ะ
คุ ณ ภ า พ ผ ล ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
2. ประเมินกระบวนการเรียนรู ้
แ ล ะก ารน า เสน อผ ลงาน ใน
รายวชิา 
3.  ป ร ะ เ มิ น ก า ร ส อ บ
ความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกัน
วทิยานิพนธแ์ละดุษฎนีิพนธ์ 
4. ความสามารถในการสรุปและ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
ประกอบการ ผูเ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิในชัน้เรยีน 

สถานประกอบการและชุมชน 
3. จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทาง
วชิาการและวจิยั 

การอภิปรายจากการเข้าร่วม
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

 
4) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มี ภ าว ะผู้ น า  ส าม ารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ตาม
บทบาทที่ได้รับมอบหมาย 
สามารถปรับตัวให้ เข้ากับ
ส ถ า น ก า ร ณ์  ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมตามวัฒ นธรรม
องคก์ร  
2. มี ค ว าม รับ ผิด ชอบต่ อ
ตนเอง และต่อสังคม ร่วม
ส ร้ า งส ร รค์  พั ฒ น า  แ ล ะ
เสรมิสรา้งสนัตสิุข 
3. ธ ารงรกัษาความเป็นไทย 
ภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
เน้นการจดักจิกรรกลุ่ม ที่สามารถ
หมุนเวียนบทบาทในการท างาน
กลุ่มทัง้เป็นผูน้ าและผูต้าม 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
ทักษะในการประสานงานตาม
บรบิทของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
3.  ส่ ง เส ริ ม ให้ อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
นักศึกษาได้มีการพบปะพูดคุย 
แ ล ะ ให้ ค าป รึก ษ าต่ า งๆ  ใน
กระบวนการเรียนการสอนและ
งานต่าง ๆ 
4. บูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจยั และการบรกิารวิชาการ
ในชุมชนหรอืสถานประกอบการณ์ 

1. ประเมนิจากกระบวนการกลุ่ม
และความส าเรจ็ของงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
2. ประเมนิการมสี่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม และความพึงพอใจ
ข อ ง ชุ ม ช น ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการ 

 
 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มีทั ก ษ ะก ารวิ เค ราะห ์
สังเคราะห์ข้อมู ลสถิติ เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพได้
อย่างถูกตอ้ง 
2. มีทักษะการสื่อสารด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนทัง้ภาษาไทยและ

1. จดัใหม้เีนื้อหาการสอนทีเ่น้นให้
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สถติเิชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
2. ก าหนดรายวิชา และจัดการ
กระบวนการเรียนให้นักศึกษามี
การสบืคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และก าหนดให้มีการ

1. ประเมินจากความส าเร็จของ
งาน  และความถู ก ต้ อ งท าง
วชิาการ 
2. ป ร ะ เมิ น ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
สารสนเทศ การค านวณ การ
วเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ประเมนิจากการสอบขอ้เขยีน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
ภ าษ าอั งก ฤษ ได้ อ ย่ า งมี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  ส าม า รถ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
ห รือ น วัต ก ร รม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

อ่ าน บท ค วาม วิจัย แ ล ะต ารา
ภาษาองักฤษ 
3. ก าหนดใหม้กีารน าเสนองานใน
ชัน้เรียนและการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการผ่านวารสารหรอืการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการที่มี
มาตรฐาน 

และการน าเสนอผลงานทาง
วชิาการ 

  
3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรยีนรูห้มวดวชิาบงัคบั/หมวดวชิาเลอืก/หมวดวชิาประสบการณ์วจิยั/หมวดวชิา
ที่นักศึกษาต้องมีพื้นฐานการศึกษารายวิชาเกี่ยวกับเภสัชกรรมไทย/หมวดวิชาพื้นฐานระดับ
บณัฑติศกึษา   สรุปไดด้งันี้ 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาบงัคบั/หมวดวิชาเลือก/หมวดวิชาประสบการณ์
วิจยั/หมวดวิชาท่ีนักศึกษาต้องมีพื้นฐานการศึกษารายวิชาเก่ียวกบัเภสชักรรมไทย/หมวดวิชา
พื้นฐานระดบับณัฑิตศึกษา   

1) ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
1.1) มคีุณธรรมจรยิธรรม และความกลา้หาญในการใชดุ้ลยพนิิจ เพือ่วนิิจฉยัและแกไ้ข

ปัญหาเชงิจรยิธรรมไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกบับรบิทสงัคม 
1.2) มคีวามพากเพยีร มานะ บากบัน่ในการเรยีนรู ้และการด าเนินชวีติ ดว้ยความ

ซื่อสตัย ์สุจรติ ยดึมัน่ในจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
1.3) ไม่คดัลอกผลงานวชิาการของผูอ้ื่น 

 
 2) ด้านความรู้ 

2.1) มคีวามรอบรูแ้ละความ สามารถในการประยุกตใ์ชห้ลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและ
สาระของศาสตรเ์ฉพาะทางและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2) มคีวามสามารถสรา้งองคค์วามรู ้และนวตักรรมต่างๆ ทีน่ าไปสูก่ารพฒันาตนเอง 
สงัคมและประเทศชาต ิทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของความเปลีย่น แปลงในศตวรรษที ่
21 

3) ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1) มคีวามสามารถในการคดิ วเิคราะห ์และแก้ปัญหาไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ท่ามกลาง

การเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ และสงัคม 
3.2) มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคห์รอืเป็นผูร้่วมสรา้งสรรคน์วตักรรม  
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3.3) มทีกัษะการปฏบิตังิานในวชิาชพีและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบ 

4.1) มภีาวะผูน้ า สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดต้ามบทบาททีไ่ดร้บัมอบหมาย สามารถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ ไดอ้ย่างเหมาะสมตามวฒันธรรมองคก์ร  

4.2) มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง และต่อสงัคม ร่วมสรา้งสรรค ์พฒันา และเสรมิสรา้ง
สนัตสิุข 

4.3) ธ ารงรกัษาความเป็นไทย ภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ 
 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1) มทีกัษะการวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูสถติเิชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

5.2) มทีกัษะการสือ่สารดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีนทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการโดย
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีหรอืนวตักรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

⚫  ความรบัผดิชอบหลกัของรายวชิา           ความรบัผดิชอบรองของรายวชิา 

รายวิชา 
1.ด้าน 

คณุธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู ้ 3. ด้านทกัษะปัญญา 

4.ด้านทกัษความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

5.ด้านทกัษะการ 
วิ เคราะห์ เ ชิ ง
ตั ว เล ข  ก า ร
ส่ือสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1   2   3   1   2   1   2   3   1   2   3   1   2 
4361101  เคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู                              
4361102  สมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1                            
4361103  ภูมปัิญญาการแพทยแ์ละสมุนไพร

พืน้บา้นส าหรบัเภสชักรรมไทย 1           

             

4361104                             เคมวีเิคราะหข์ัน้สงู                                           
4361105 กระบวนการวจิยัทางเภสชักรรมไทย              

4361106  เภสชัวทิยาและพษิวทิยา                                    
4361107 พืน้ฐานการแพทย ์และระบบสุขภาพ              

4361108 พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น              
4361209  เทคโนโลยเีภสชักรรมไทยขัน้สงู                        
4361210  สมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2                             
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

⚫  ความรบัผดิชอบหลกัของรายวชิา           ความรบัผดิชอบรองของรายวชิา 

รายวิชา 
1.ด้าน 

คณุธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู ้ 3. ด้านทกัษะปัญญา 

4.ด้านทกัษความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

5.ด้านทกัษะการ 
วิ เคราะห์ เ ชิ ง
ตั ว เล ข  ก าร
ส่ือสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1   2   3   1   2   1   2   3   1   2   3   1   2 
4361211 หวัขอ้พเิศษทางเภสชักรรมไทย                
4361212 การวเิคราะหโ์ครงสรา้งของ

สารอนิทรยี ์
               

4361213 เทคโนโลยชีวีภาพในการขยาย 
พนัธุแ์ละพสิจูน์เอกลกัษณ์ของพชื
สมุนไพร  

             

4361214 พฤกษเคมอีนุกรมวธิาน              
4361215 เคมทีางยา                
4361216 ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ                
4361217 ภูมปัิญญาการแพทยแ์ละสมุนไพร

พืน้บา้นส าหรบัเภสชักรรมไทย 2 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

⚫  ความรบัผดิชอบหลกัของรายวชิา           ความรบัผดิชอบรองของรายวชิา 

รายวิชา 
1.ด้าน 

คณุธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู ้ 3. ด้านทกัษะปัญญา 

4.ด้านทกัษความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

5.ด้านทกัษะการ 
วิ เคราะห์ เ ชิ ง
ตั ว เล ข  ก าร
ส่ือสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1   2   3   1   2   1   2   3   1   2   3   1   2 
4361218 พืน้ฐานเภสชักรรมไทย              
4361219 วทิยานิพนธ์              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
40 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรบัผดิชอบหลกัของรายวชิา           ความรบัผดิชอบรองของรายวชิา 

รายวิชา 
1.ด้าน 

คณุธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู ้ 3. ด้านทกัษะปัญญา 

4.ด้านทกัษความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

5.ด้านทกัษะการ 
วิ เคราะห์ เ ชิ ง
ตั ว เล ข  ก าร
ส่ือสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1   2   3   1   2   1   2   3   1   2   3   1   2 
6310101 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั

บณัฑติศกึษา 
             

6320202 ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา                 
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หมวดท่ี  5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน(เกรด) 

การประเมนิผลการเรยีนให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ฉบบัปัจจุบนั ว่าดว้ยการประเมนิผลการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา ขณะนกัศกึษายงัไม่ส าเรจ็การศกึษา 
การทวนสอบในระดบัรายวชิาอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามแผนการสอนและ

วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ซึ่งอาจประกอบด้วย  การสอบข้อเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุ่มที่
มอบหมาย เป็นต้น โดยก าหนดใหร้ะบบการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาที่ต้องท าความเขา้ใจตรงกนัทัง้สถาบนั
และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสมัฤทธิซ์ึง่ผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได้ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร หลงัจากนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษา 
สาขาวิชาเภสชักรรมไทยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา ตามจ านวนรายวชิาที่

ก าหนดไว ้อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปี  โดยการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรยีนรูใ้นแต่ละครัง้ ผูท้รงคุณวุฒแิต่ละท่านด าเนินการเก็บรวบรวมโดยการส ารวจการปฏบิตักิจิกรรม
การจัดการเรียนการสอนที่ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.5 แต่ละรายวิชาเกี่ยวกับ 1) เนื้อหาและ
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้2) การวดัและประเมนิผล 3) ลกัษณะการกระจายของผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน 4) ผู้สอนมีการน าผลที่ได้จากการจดัการเรยีนรู้มาวเิคราะห์และสรุปผล 5) มีการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ข้อมูลการจดัการเรียนการสอนร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา พร้อมกับตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานการจดัการเรยีนการสอน ร่วมกบัการสอบถามการสมัภาษณ์เพิม่เตมิใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้  
 
3.  เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลกัสูตร โดยจะต้องไดร้ะดบัแต้มคะแนนเฉลีย่สะสม
ไม่ต ่ากว่า 3 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) หรอืเทยีบเท่า พรอ้มทัง้เสนอวทิยานิพนธ์ และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้และต้องเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้
รบัฟังได ้

ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธต์้องไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่วทิยานิพนธใ์น
สารสารวิชาการที่ได้รบัการยอมรบัจาก สกอ./สมศ. หรอือย่างน้อยได้รบัการยอมรบัให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรอืน าเสนอต่อที่
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ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบัการตีพิมพ์ในรายงาน
สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceeding)  
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หมวดท่ี  6 การพฒันาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาใน

รายวชิา  
2. ชี้แจงปรชัญา วตัถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอยีดหลกัสตูร คู่มอืการศกึษาและหลกัสตูร คู่มอือาจารย ์กฎระเบยีบต่างๆ  
3. อบรมเทคนิควธิกีารสอน การใช้สื่อ การวดัประเมนิผล การวเิคราะห์ผู้เรยีน การวจิยัเพื่อ

พฒันาการสอน การจดัท ารายละเอยีดรายวชิาและแผนการสอน 
4. ก าหนดอาจารยพ์ีเ่ลีย้งเพือ่ช่วยเหลอืและใหค้ าแนะน าปรกึษา 
5. ทดลองสอน ประเมนิการสอน 
6. ส่งเสรมิอาจารย์ให้มกีารเพิม่พูนความรู้ สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอนและ

การวจิยัอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวจิยัสายตรงในสาขา สนับสนุนการศกึษาต่อ ฝึกอบรม สมัมนา 
น าเสนอบทความทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่เพิม่พนูประสบการณ์ 

 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
1. จดัอบรมพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล  
2. จดัเวทใีห้อาจารยน์ าเสนอวธิกีารสอนอย่างน้อยภาคละ 1 ครัง้ เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้

และพฒันาการสอน 
3. การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สมัมนา เพื่อพฒันาวชิาชีพอาจารย์ การร่วม

เครอืขา่ยพฒันาวชิาชพีอาจารย ์
4. การจดัท าเวบ็ไซต ์เอกสารเผยแพร่ การพฒันาความรู ้

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ                         

การน าเสนอผลงานทางวชิาการ การศกึษาต่อ การอบรมระยะสัน้   
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หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การก ากบัมาตรฐาน 
การบรหิารจดัการหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมี
กระบวนการดงัต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตัง้อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร โดยแต่งตัง้จากอาจารย์ประจ าหลกัสูตร และมี
ภาระหน้าทีใ่นการบรหิารและพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบจ านวน 3 คน 
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขัน้ต ่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารยข์ึน้ไป ในสาขาวชิาทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาเภสชักรรมไทย และตอ้งมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลกัเกณฑก์ าหนดในการพจิารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการ อย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั  

1.2 การวางแผน การพฒันา และการประเมนิหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด โดยมกีาร
วางแผน มกีารประเมนิและรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน า
ขอ้มลูทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานเพือ่การประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการ
เรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาขอ้ 1-5 ดงันี้ 
              1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รบัผดิชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนตดิตามและทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 
              1.3.2 มรีายละเอยีดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาตแิละ/หรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขาวชิา 
              1.3.3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ/หรอืรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ/หรอื มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกวชิา 
              1.3.4 มกีารรายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและ/หรอืรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วนัหลังจากสิ้นสุดภาค
การศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 
              1.3.5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนัหลงั
สิน้สุดปีการศกึษา 
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2. บณัฑิต  
บณัฑติทีพ่งึประสงคต์อ้งมคีุณลกัษณะดงัต่อไปนี้  
2.1 เป็นผูท้ีม่จีรรยาบรรณ คุณธรรม จรยิธรรม เชงิวชิาการและวชิาชพี 
2.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎ ีการวจิยัและการปฏบิตัทิางวชิาชพี  โดยประยุกตใ์ชค้วามรูท้าง

วทิยาศาสตรแ์ละการวจิยั มาใชใ้นดา้นเภสชักรรมไทย 
2.3 มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคผ์ลงานวจิยัดา้นนวตักรรมการแพทยแ์ละสุขภาพจากสมุนไพรได้ 
2.4 มคีวามรบัผดิชอบและแสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ า  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ และมี

ปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งไดอ้ย่างเหมาะสม 
2.5 สามารถน าทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

จดัการขอ้มลูไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
3. นักศึกษา 

มีกระบวนการรบันักศึกษา และการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษา
วชิาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเรจ็การศึกษา ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรยีน
นกัศกึษาดงัต่อไปนี้ 

3.1 กระบวนการรบันักศึกษา 
            สาขาวชิามกีารก าหนดคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะเขา้ศกึษาในหลกัสตูรไว ้ คอื 

      1. ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรจีากสถาบนัการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธกิาร
รบัรอง และมคีุณสมบตัอิื่นตามเกณฑก์ าหนดของหลกัสตูรดงัต่อไปนี้  

         1.1 ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรสีายตรงดา้นการแพทยแ์ผนไทย  การแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต์ และการแพทย์แผนตะวนัออก  ซึ่งส าเรจ็การศกึษาในประเทศไทยหรอืต่างประเทศ ที่ กพ.
รบัรอง 

         1.2 ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรดีา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
         1.3 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรสีาขาวชิาอื่นที่มพีื้นฐานความรู้ด้านการแพทย์แผน

ไทยทีเ่พยีงพอ 
      2. ไม่เคยตอ้งโทษตามค าพพิากษาของศาล เวน้แต่ในกรณีทีโ่ทษนัน้เกดิจากความผดิอนั

ไดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผดิอนัเป็นลหุโทษ 
      3. ไม่เคยเป็นผูม้คีวามประพฤตเิสยีหาย 
      4. ไม่เป็นคนวกิลจรติ และไม่เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรง หรอืโรคอื่นซึง่สงัคมรงัเกยีจ 
      5. สอบผ่านภาษาองักฤษตามเกณฑข์องบณัฑติวทิยาลยั (ในกรณีทีผ่ลสอบ

ภาษาองักฤษไม่ถงึเกณฑห์รอืหากไม่มผีลสอบจะตอ้งสอบใหถ้งึเกณฑก์่อนส าเรจ็การศกึษา) 
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      6. ผู้ที่มคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑ์ดงักล่าว อาจได้รบัการพจิารณาให้มสีทิธิส์มคัร
เข้าศึกษาโดยเป็นนักศึกษาทดลองเรียน  ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

      7. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในข้อ 1 ถึง 6 และอาจ
พจิารณาจากผลการสอบคดัเลอืก โดยการสอบสมัภาษณ์และ/หรอืการสอบขอ้เขยีน ผลการศกึษาใน
ขัน้ปรญิญาตรแีละ/หรอืประสบการณ์ในการท างาน 

คุณสมบัติต่างๆ ที่ก าหนดไว้นี้ เป็นคุณสมบัติข ัน้พื้นฐานที่จะเอื้ออ านวยให้นักศึกษามี
ศกัยภาพในการเรยีนรายวชิาต่างๆ ในหลกัสตูรจนสามารถส าเรจ็การศกึษาได ้

ส าหรบัการคดัเลอืกผูเ้ขา้ศกึษา สาขาวชิาฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการรบัสมคัรและผ่าน
การคดัเลอืกตามระบบเกณฑ์ของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา  โดย
เปิดรบัสมคัรทัง้ภาคการศกึษาที ่1 และภาคการศกึษาที ่2 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
     สาขาวชิาฯ มรีะบบและกลไกเพื่อน าไปสู่การปฏบิตังิานโดยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร

ประชุมวางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการเตรยีมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้า
ศกึษาและมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบใหแ้ก่อาจารยป์ระจ าในสาขาวชิา 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเรจ็การศึกษา 
          สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่

นกัศกึษาเพือ่ใหม้แีนวโน้มอตัราการคงอยู่ และอตัราการส าเรจ็การศกึษาในระดบัทีส่งู ดงันี้ 
     การก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรประชุมเพื่อก าหนดระบบ

และกลไกการดแูลใหค้ าปรกึษาทางดา้นวชิาการและแนะแนวแก่นกัศกึษาส าหรบันกัศกึษา 
         การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาใช้คู่มอือาจารย์ที่ปรกึษาของมหาวทิยาลยัราชภัฏ

บา้นสมเดจ็เจา้พระยา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการให้ค าปรกึษาแก่นักศกึษาในด้านการเรยีน และการ
ท าวทิยานิพนธ์ และในกรณีที่นกัศกึษาในความดูแลมปัีญหาทีเ่กนิความสามารถของอาจารยท์ีป่รกึษา
จะใหค้ าปรกึษาได ้อาจารยจ์ะสง่ต่อไปยงัฝ่ายส านกักจิการนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั 

         การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารยท์ี่ปรกึษามนีักศกึษาในความดูแล อาจารยจ์ะเป็นผูน้ัด
หมายนักศกึษาในความดูแลเพื่อมาพบ  เพื่อให้ค าปรกึษาในเรื่องเกี่ยวกบัการเรยีนการสอน การท า
วทิยานิพนธห์รอืช่วยแกไ้ขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ของนกัศกึษาต่อไป  

         การติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่
ปรกึษาจะเป็นผู้ก าหนดวนัเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวนัเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษา
สามารถนดัหมายวนัเวลากบัอาจารยท์ีป่รกึษาและเขา้พบเพือ่ขอค าปรกึษาได้ 
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3.4 ความพึงพอใจและการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
      นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรยีนเกี่ยวกับการจดัการเรยีนการสอนต่อหวัหน้าสาขา และ

หวัหน้าสาขาวชิาน าเขา้สู่การประชุมกรรมการบรหิารประจ าหลกัสูตร และหาทางแก้ไข หากทีป่ระชุม
กรรมการบรหิารฯ แกไ้ขไม่ไดใ้หพ้จิารณาสง่ต่อคณบดเีพือ่หาวธิกีารแกไ้ขในระดบัคณะวชิา 

 
4. อาจารย ์

ระบบและกลไกการรบัอาจารยใ์หม่ มีดงัน้ี  
1. คณะกรรมการบรหิารประจ าหลกัสูตรประชุมร่วมกนั เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบตัิ

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรอืระเบยีบของ สกอ. จากนัน้จงึส ารวจจ านวนอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่จะเกษียณหรอืลาออก เพื่อวางแผนอตัราก าลงัใน
อนาคต   

2. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะ และ
มหาวทิยาลยัตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

3. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท และมกีารสอบคดัเลอืก โดยสอบขอ้เขยีน สอบสมัภาษณ์  

4. นอกจากนี้สาขาฯ ยงัไดม้อบหมายให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ปีระสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง
ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการเรยีนการสอน 

ระบบและกลไกการบริหารและการพฒันาอาจารย ์
อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรมกีารวางแผนส่งเสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและมี

ระบบสง่เสรมิและพฒันาอาจารยใ์นดา้นต่างๆ ดงันี้  
- จดัให้อาจารย์ใหม่เข้ารบัการอบรมโครงการอบรมที่ทางมหาวิทยาลัยจดัขึ้น เพื่อให้มี

ความรูใ้นดา้นเทคนิควธิกีารสอน การวดัผลประเมนิผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบยีบ
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง  

- สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารบัการอบรมด้านการวิจยั การท าผลงานทาง
วชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพของอาจารยป์ระจ าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและมศีกัยภาพที่
สงูขึน้ เพือ่สง่ผลต่อคุณภาพของหลกัสตูร 

- ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจดัท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้าง
ผลงานวชิาการ/การวจิยั และควบคุมก ากบัใหอ้าจารยป์ฏบิตัติามแผนทีว่างไว้ 

- จดัสรรงบประมาณทีไ่ด้รบัจากมหาวทิยาลยัในการส่งเสรมิสนับสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้รับการ
อบรมเพื่อพฒันาคุณภาพอาจารย์ทัง้ในด้านการพฒันาวชิาการและวชิาชพี การวจิยัและ
การสรา้งผลงานวชิาการ  
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5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม การส ารวจความพงึพอใจของผู้ใชบ้ณัฑติและภาวะการมงีานท าของ
บณัฑติ และการส ารวจความพงึพอใจของศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบนัต่อหลกัสตูร เพือ่น าผลมาใชใ้นการ
ออกแบบและปรบัปรุงหลกัสตูรตลอดจนถงึการจดัท ารายวชิาใหท้นัสมยั  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
การเรยีนการสอนของหลกัสตูรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรจะพจิารณา
แผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชัน้ปีเพื่อวางแผนก าหนดรายวชิาที่จะเปิดสอน เวลา
เรยีน-เวลาสอบ และผูส้อน ทัง้รายวชิาบงัคบั และวชิาเลอืก หลงัจากรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัรายวชิาที่
จะเปิดสอนแลว้  อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนจะประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดผูส้อน
ในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั ้นได้พิจารณาทัง้จากความรู ้
ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่ งถือว่ามีความส าคญัเป็นอันดบัต้นๆ 
รวมถึงพจิารณาเรื่องเวลาเรยีน-เวลาสอบที่ไม่ซ ้าซ้อนกันของ  ตารางเวลาที่เหมาะสมทัง้กบัผู้เรยีน
และผูส้อน   

การประเมินผู้เรียน มรีะบบ กลไกการประเมนิผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมรีะบบ/ขัน้ตอนการประเมนิผู้เรยีนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มอืแนวทางการ
ประเมนิผูเ้รยีนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิและมกีลไก คอื คู่มอืแนวทางการประเมนิผูเ้รยีนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิและคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรที่ท าหน้าทีก่ ากบัดูแลและประเมนิผลการจดัการ
เรยีนการสอนและประเมนิหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

สาขาฯ ได้น าระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบตั ิและด าเนินงาน โดย มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารประจ าหลกัสูตรเพื่อก ากบัดูแลและประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนและประเมนิหลกัสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ มกีารก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ โดยระบุไวใ้น มคอ.3 ของรายวชิาทีเ่ปิด
สอนอย่างชดัเจน ภายใน 30 วนั ก่อนเปิดภาคการศกึษา  

ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รบัผดิชอบในแต่ละรายวชิาที่เปิดสอนในปีการศึกษานัน้ๆ ของ
หลกัสูตรฯ จะด าเนินการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละ
รายวชิา ตามกลยุทธ์การประเมนิผลการเรยีนรูท้ ัง้ 5 ด้าน หลงัจากเสรจ็สิ้นกระบวนการจดัการเรยีน
การสอน และการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนักศกึษาแล้ว ผู้รบัผดิชอบในแต่ละรายวชิา ด าเนินการ
จดัท ารายงานผลการจดัการเรยีนการสอนหรอื มคอ. 5 ของรายวชิา ภายใน 30 วนัหลงัสิ้นสุดภาค
การศกึษา ภายใตก้ารก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรฯ 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลกัสตูรทุกท่านก าหนดสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีจ่ าเป็นต่อการจดัการเรยีนการสอน โดยท าการส ารวจ 
และตดิตามประเมนิความต้องการ การใช้ทรพัยากรการเรยีนการสอน เพื่อจดัสรรงบประมาณตลอดจน
จดัหาจดัซื้อเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งทรพัยากรทีท่นัสมยัและจ าเป็นต่อการเรยีนการสอน  โดยหลกัสตูรมคีวาม
พรอ้มดา้นทรพัยากรการเรยีนการสอนทีม่อียู่เดมิ ดงันี้ 

 
ตารางแสดงทรพัยากรการเรียนการสอนส าหรบัหลกัสูตร พท.ม. สาขาวิชาเภสชักรรมไทย 

ล าดบัท่ี รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จ านวน 
ท่ีมีอยู่ 

จ านวนท่ี
ต้องการเพ่ิมใน

อนาคต 

หมายเหตุ 

1 หอ้งเรยีนแบบบรรยาย 1 2 คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
2 หอ้งปฏบิตักิารสาขาวชิาการแพทย์

แผนไทย และเภสชักรรมไทย 
2 1 คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

3 ชุดเครื่องมอืทางเภสชัวทิยาและ
ชวีวทิยาทางการแพทย์ 

1 - คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
4 ชุดวเิคราะหค์วามคงตวัของเครื่อง 

ส าอางจากสมุนไพรรปูแบบเปียก
และผลติภณัฑส์ปา   

1 - คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
5 ชุด ลา้ง แช่ อบสมุนไพร   1 1  
6 ชุดเครื่องมอืวเิคราะหม์าตรฐาน

ผลติภณัฑย์าในรูปแบบของเหลว 
1 1  

7 ชุดเครื่องมอืวเิคราะหม์าตรฐาน
ผลติภณัฑย์าสมุนไพรแบบแขง็ 

1 1  

8 ชุดเครื่องมอืผลติยาจากสมุนไพร
แบบแหง้ 

1 1  

9 ชุดเครื่องมอืวเิคราะหเ์ภสชัวทิยา
ทางคลนิิก การแพทยแ์ผนไทย 

1 1  

10 ชุดวเิคราะหม์าตรฐานผลติภณัฑ์ 1 -  
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ล าดบัท่ี รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จ านวน 
ท่ีมีอยู่ 

จ านวนท่ี
ต้องการเพ่ิมใน

อนาคต 

หมายเหตุ 

สมุนไพรจากน ้ามนัหอมระเหย 
 

จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน/และท่ีเก่ียวข้อง 

ประเภท/รายการ 
จ านวนหนังสือ 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
1. หนังสอืและต าราเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิา
เภสชักรรมไทย 

39 เล่ม 5 เล่ม 

2. วารสารภายในประเทศเกี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิา
เภสชักรรมไทย 

125 เล่ม 34 เล่ม 

3. สื่ ออิ เล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมู ลส าเร็จรูป 
ซดีรีอม วดิโีอเพือ่การศกึษา  

ประมาณ 500 ชิ้น 

4. ฐานขอ้มลูออนไลน์ 17 ฐานขอ้มลู 
 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วม 

ในการประชุมเพื่อวางแผนตดิตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสตูร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มรีายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มรีายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผล 
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30 วนัหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนใหค้รบทุกรายวชิา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
รอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา /ปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) คณาจารยใ์หม่(ถ้าม)ีทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน า 
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) คณาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการและ /หรอื
วชิาชพีอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รบั 
การพฒันาวชิาการ และ /หรอืวชิาชพีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อ
ปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ตี่อบณัฑติใหม่เฉลีย่ 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  ✓ ✓ ✓ 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

กลยุทธ์การสอนในหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมไทย เป็น
การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย  ค้นคว้า อภิปราย จะด าเนินการทัง้โดย
คณาจารย ์คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง และนกัศกึษา คอื 

1) การประเมนิการสอนของอาจารยเ์ป็นรายบุคคลโดยนักศกึษา เป็นการประเมนิการเรยีน
การสอนทุกรายวชิา ทุกภาคการศกึษา ดว้ยแบบสอบถามนกัศกึษา   

2) การประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ าวิชา  เป็นการ
ประเมนิว่า จากกลยุทธ์การสอนนัน้ๆ นักศึกษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และพฒันาทางการเรยีน
อย่างไร 

3) การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็เกี่ยวกบักลยุทธ์การสอน ผลประเมนิกลยุทธ์การสอนนัน้ๆ รวมทัง้การพฒันากลยุทธ์การสอน
เพือ่ใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 

4) ส่งเสรมิการประเมนิกลยุทธ์การสอนโดยส่งเสรมิให้อาจารย์ได้ศกึษาวจิยัเพื่อพฒันากล
ยุทธก์ารสอน รวมทัง้การสง่เสรมิใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมอบรม/สมัมนา เกีย่วกบักลยุทธก์ารสอน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
ประเมนิจากผลการสอน การวจิยั และการผลิต เอกสารการสอน และคู่มอืที่ใช้ในการเรยีนการ

สอนประกอบดว้ย 

1.2.1 ประเมนิโดยนกัศกึษาในแต่ละวชิา  
1.2.2 การสงัเกตการณ์ของผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/ประธานหลกัสตูร และ/หรอืทมีผูส้อน  
1.2.3 ประเมนิจากจ านวนผลงานวจิยัหรอืจ านวนครัง้ทีผ่่านการอบรม/สมัมนา 
1.2.4 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ผ่านการทดสอบผลการเรียนรู้ของ

นกัศกึษา เทยีบเคยีงกบัสถาบนัอื่นในหลกัสตูรเดยีวกนั  
 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

ส ารวจขอ้มลูจาก 
 2.1 นกัศกึษาและบณัฑติ 
 2.2 ผูท้รงคุณวุฒ ิและ/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก  
 2.3 ผูใ้ชบ้ณัฑติและ/หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นๆ 
 2.4 สมัฤทธิผ์ลของบณัฑติ 
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จะด าเนินการทุกๆ ปี เพื่อน าผลการประเมนิไปพฒันาหลักสูตร และการเรยีนการสอน โดยมี
วธิกีารประเมนิดงันี้ 

1) การทบทวนหลกัสูตร การเรยีนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร และเนื้อหาหลกัสูตรที่
ใกล้เคียงรวมทัง้การติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
หลกัสตูร 

2) จดัสมัมนา/กิจกรรมเพื่อพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนการสอน และการประกันคุณภาพ
หลกัสูตร เพื่อรบัฟังความคดิเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทัง้สร้าง
ช่องทางในการรบัฟังความคดิเหน็จากทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) ประเมนิความพงึพอใจของหน่วยงานต่อคุณภาพของมหาบณัฑติ และประสทิธภิาพของ
มหาบณัฑติ เพือ่น าผลการประเมนิมาประกอบการพฒันาหลกัสตูร และพฒันาเรยีนการสอนต่อไป 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

มกีารประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามดชันีตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานใน มคอ.7 โดย
คณะกรรมการประเมนิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รบั
การแต่งตัง้จากมหาวทิยาลยั 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุหลกัสูตร 

คณะกรรมการประเมนิหลกัสูตรของคณะจดัท ารายงานการประเมนิผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรบัปรุงหลกัสตูร 

- จดัประชุมสมัมนาเพือ่การปรบัปรุงหลกัสตูร 
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินโดยนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผูท้รงคุณวุฒ ิ
- เชญิผูท้รงคุณวุฒอิ่านหลกัสตูรและใหข้อ้เสนอแนะ 
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร เสนอการ

ปรบัปรุงหลกัสตูรหรอืแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประวติัและผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
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ช่ือ-สกลุ   นายสมบูรณ์ เจตลลีา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์                           
สงักดั    สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2537  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (เภสชัอุตสาหกรรม) คณะเภสชัศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัมหดิล  
 พ.ศ. 2527  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัศาสตร)์ คณะวทิยาศาสตร ์ 
    มหาวทิยาลยัมหดิล  
 พ.ศ. 2517  เภสชัศาสตรบณัฑติ  คณะเภสชัศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ     การผลติและพฒันาต ารบัยาและเครื่องส าอางจากสมุนไพร 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั  
สมบูรณ์ เจตลลีา อจัฉรา แกว้น้อย และ ศุภรตัน์ ดวนใหญ่. (2561).  อิทธิพลสารแตกตวัชนิดต่างๆ

และวิธีการใส่ในต ารบัต่อคุณสมบติัทางกายภาพของแกรนูลและยาเมด็สมุนไพรจนัท
ลีลา. งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (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, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, กญัจนภรณ์ ธงทอง, อจัฉรา แก้วน้อย และสุชาดา มานอก. 
(2560). การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน ้ าคัน้ . งานวิจัย
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-120 

 
บทความวิจยั 
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) 
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สมบูรณ์ เจตลีลา, กญัจนภรณ์ ธงทอง, อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่และสุชาดา มานอก. 
(2560). การเตรยีมต ารบัยาเมด็หญ้าปักกิง่จากผงพ่นแหง้ของน ้าคัน้. วารสารวิชาการเฉลิม
กาญจนา, 4(2), 23-33. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560)  

 
บทความวิชาการ 
สมบูรณ์ เจตลีลา. (2556). ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนท่ี 1: สนุกกับการผลิตยาเม็ดสมุนไพร. 

[ออน ไล น์ ]. จากบ ทค วาม เผ ย แพ ร่ ค ว าม รู้ สู่ ป ร ะช าชน ขอ งคณ ะเภ สัช ศ าสต ร์ 
มห าวิท ยาลัย มหิด ล . ได้ จ าก : https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-
article-info.php ?id=135. (มนีาคม 2556).  

สมบูรณ์ เจตลีลา. (2556). ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนท่ี 2: มาตรฐานทางกายภาพของยาเม็ด
สมุนไพร. [ออนไลน์ ]. จากบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนของคณะเภสัชศาสตร์ 
มห าวิท ย าลัย มหิ ด ล . ได้ จ าก : https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-
article-info.php?id=154. (สงิหาคม 2556).  

สมบูรณ์ เจตลลีา. (2557). ผลิตภณัฑส์มุนไพรตอนท่ี 3:สนุกกบัการผลิตเจลสมุนไพร. [ออนไลน์]. 
จากบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล .                
ไ ด้ จ า ก : https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-article-info.php?id=195. 
(พฤษภาคม 2557). 

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบติัการ  
           1. ต าแหน่ง  ผูเ้ชีย่วชาญสถานทีท่ างาน กรมการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก 
 
ประสบการณ์สอน 
 1) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1 

  2) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2 
  3) วชิาภูมปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพรพืน้บา้นส าหรบัเภสชักรรมไทย 
 4) วชิาวทิยานิพนธ ์  
 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทยขัน้สงู 
2) วชิาการก าหนดมาตรฐานเครื่องยา 
3) วชิาหลกัการเภสชักรรมไทย 
4) วชิาเทคโนโลยเีภสชักรรมไทย 
5) วชิาวทิยานิพนธ์ 
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ช่ือ-สกลุ   นางปิลนัธนา เลศิสถติธนกร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์   
สงักดั    สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2550  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาวจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ ์ 

(นานาชาต)ิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 พ.ศ. 2544  เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัการ) คณะเภสชัศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัมหดิล  
 พ.ศ. 2541  เภสชัศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) คณะเภสชัศาสตร ์ 
                                        มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ  การผลติและพฒันาต ารบัยาและเครื่องส าอางจากสมุนไพร  
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั  
ปิลนัธนา เลิศสถิตธนกร, เธียร ธรีะวรวงศ์, ปิยะ วงศ์ญาณิน และเจรญิพร เลิศสถิตธนกร. (2562). 

ฤทธ์ิทางเภสัชโภชนาและฤทธ์ิต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกดัร าข้าวมะลิแดง. 
งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ). (ตุลาคม 
2560 - มนีาคม 2562). 1-93. 

ปิลนัธนา เลศิสถติธนกร, เธยีร ธรีะวรวงศ์, ศริธิร ศริอิมรพรรณ และเจรญิพร เลศิสถติธนกร. (2561). 
การพัฒนาเวชส าอางจากสารสกัดใบย่านางแดงท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ยับยัง้
เอนไซมไ์ทโรซิเนสและแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของสิว. งานวจิยั โครงการวจิยังบประมาณ
แผ่นดนิ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 (พจิารณาโดย
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต)ิ. (ตุลาคม 2559 - มนีาคม 2561). 1-90. 

ปิลนัธนา เลศิสถติธนกร, บรรลอื สงัขท์อง, เธยีร ธรีะวรวงศ ์และปิยะ วงศญ์าณิน. (2560). ฤทธ์ิต้าน
แบคทีเรียก่อโรคในล าไส้ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และฤทธ์ิปรบัภูมิคุ้มกนัของยาธาตุ
อบเชย.งานวจิยั โครงการวจิยังบประมาณแผ่นดนิมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา
ประจ าปีงบประมาณ2559 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ). (ตุลาคม  
2558 - มนีาคม 2560). 1-95. 
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ปิลนัธนา เลศิสถติธนกร, บรรลอื สงัขท์อง และอนญัญา หงษา. (2559). การพฒันาเวชส าอางชะลอ
ความชราจากร าข้าวขวญัสุพรรณเพื่อเพ่ิมมูลค่าข้าวพื้นเมือง. งานวจิยั โครงการวจิยั
งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2558. 
(ตุลาคม  2557 - สงิหาคม 2559). 1-75. 

ปิลนัธนา เลศิสถิตธนกร. (2559). การพฒันาต ารบัแชมพูและครีมนวดผมจากน ้ามนัตะไคร้ท่ี
ผสมสารยึดติดกรณีศึกษากบัปอยผม. งานวจิยั. กองทุนสนับสนุนการวจิยั สถาบนัวจิยั
และพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา. (มนีาคม  2557 - มนีาคม 2559). 1-
76. 

 
บทความวิจยั 
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) 

ปิลนัธนา เลศิสถติธนกร, สุรพงศ์ รตันะ และบนัลอื สงัขท์อง (2560). การแยกกรดไกลเซอไรซิคและ
กรดกอลลคิในสารสกดัยาธาตุอบเชยด้วยวธิรีงคเลขผวิบาง-เดนสโิตเมทร ีและการตรวจหา
สารต้านอนุมูลอสิระดว้ยวธิไีบโอออโทกราฟี. วารสารเภสชัศาสตรอี์สาน, 13 (ฉบบัพเิศษ), 
60-71. (มนีาคม 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.  

Lertsatitthanakorn, P., Tanchai, K., Anukulwong, K., Inphrom, P. ( 2 0 1 7) .  Formulation 
development of hair rinse cream from lemongrass oil added with various fixatives: 
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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 
ปิลนัธนา เลศิสถติธนกรและชายศกัดิ ์ถนนแก้ว. (2560). ประสะไพล ยาไทยหลงัคลอด. โครงการ

พฒันาศูนย์ความเป็นเลิศตามอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลยั. 26 กรกฎาคม 
2560. 

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบติัการ   

1) ต าแหน่งเภสชักรปฏิบัติการสถานที่ท างานสถานปฏิบัติการเภสชักรรมชุมชน (ร้านยา
มหาวทิยาลยั) คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2550-2555  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วชิาเภสชัวทิยาและพษิวทิยา 
2) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1 
3) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2 
4) วชิาเทคโนโลยเีภสชักรรมไทยขัน้สงู 
5) วชิาวทิยานิพนธ ์  
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทยขัน้สงู  
2) วชิาเภสชัวทิยาของสมุนไพร 
3) วชิาวทิยานิพนธ์ 
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ช่ือ-สกลุ   นางอจัฉรา แกว้น้อย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์   
สงักดั  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2547  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (เภสชัเคมแีละพฤกษเคม)ี คณะวทิยาศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัมหดิล 

พ.ศ. 2539  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัศาสตร)์ คณะวทิยาศาสตร์         
  มหาวทิยาลยัมหดิล 

 พ.ศ. 2531  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เคม)ี คณะวทิยาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ  ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ 
  เภสชัเคมแีละพฤกษเคม ี 
  
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั  
อจัฉรา แก้วน้อย. (2562). การพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลสาเกในชุมชนท้องถ่ินอ าเภออัมพวา 

จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการจ าหน่ายในเชิงพานิชย์. 
งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจ าปี งบประมาณ 2561 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ). (ตุลาคม 
2560 -  มนีาคม 2562). 1-46. 

อจัฉรา แก้วน้อย. (2561). การพฒันาต ารบัยาสระผมสมุนไพร. งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏับ้าน
สมเดจ็เจา้พระยาปีงบประมาณ 2560. (กรกฎาคม 2560 - มกราคม 2562), 1-60 

อจัฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และยุวด ีหงส์พรหม. (2561). การพฒันาสาร
สกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูรงัสิมาเพื่อใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริก. งานวิจัย
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาปีงบประมาณ 2560. (กรกฎาคม 2559 - ธนัวาคม 
2561), 1-120. 

อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, กัญจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา และสุชาดา มานอก. 
(2560). การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน ้ าคัน้ . งานวิจัย
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-120. 
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อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, จนัจริา ปิดตาทะเส, ธนวรรณ วชิญ, เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ ์และ
อาวุธ หงษ์ศริ.ิ การส ารวจความหลากหลายของพืชจ าพวกเถาเครือ ผกั และหญ้า ใน
สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2560). 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา.(กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-95. 

อจัฉรา แกว้น้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ อรุณรตัน์ แซ่อู,้ วชิุดา ฉนัวจิติร, วภิารตัน์         
ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองคป์ระกอบทางเคมี ฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมดของสารสกดัใบมะขามท่ีปลูกใน
ประเทศไทย. งานวิจยัมหาวทิยาลยัราชบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.1-41. (กรกฏาคม 2558 - 
ธนัวาคม 2559) 
 

บทความวิจยั 
อจัฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และยุวด ีหงส์พรหม. (2561). การพฒันาสาร

สกดัแคปไซซินจากพรกิขี้หนูรงัสมิาเพื่อใช้ในการท าผลิตภณัฑ์เจลพรกิ. วารสารวิชาการ
เฉลิมกาญจนา, 5(1), 50-56. (มกราคม - มถิุนายน 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) 

อจัฉรา แก้วน้อย, กญัจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และสุชาดา มานอก. 
(2560). การเตรยีมต ารบัยาเมด็หญ้าปักกิง่จากผงพ่นแหง้ของน ้าคัน้. วารสารวิชาการเฉลิม
กาญจนา, 4(2), 23-33. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560) 

อจัฉรา แกว้น้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ อรุณรตัน์ แซ่อู,้ วชิุดา ฉนัวจิติร, วภิารตัน์      
ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคม ีฤทธิต์้าน
อนุมูลอสิระ และปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมดของสารสกดัใบมะขามทีป่ลูกในประเทศ
ไทย. วารสารก้าวทนัโลกวิทยาศาสตร,์ 16(2), 71-105. (กรกฎาคม - ธนัวาคม 2559) 

อจัฉรา แก้วน้อย, เบญจมาส อนิทรบุตร และญาณิน ลปิานนท์ (2558) การทดสอบพษิกึ่งเรื้อรงัของ
สมุนไพรใบกฤษณา. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 15(1), 87-105. (มกราคม - 
มถิุนายน 2558)  
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วชิาผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ
 2) วชิาเคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู 
 3) วชิาเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
 4) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1 
 5) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2 
 6) วชิาวทิยานิพนธ ์
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
 1) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทยขัน้สงู 
  2) วชิาการก าหนดมาตรฐานยาแผนไทย 
  3) วชิาการจ าแนกพชืสมุนไพร 
  4) วชิาปรชัญาการแพทยแ์ผนไทย  
   5) วชิาวทิยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ข 
ประวติัและผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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ช่ือ-สกลุ   นายสมบูรณ์ เจตลลีา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์                           
สงักดั    สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2537  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (เภสชัอุตสาหกรรม) คณะเภสชัศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัมหดิล  
 พ.ศ. 2527  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัศาสตร)์ คณะวทิยาศาสตร ์ 
    มหาวทิยาลยัมหดิล  
 พ.ศ. 2517  เภสชัศาสตรบณัฑติ  คณะเภสชัศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ     การผลติและพฒันาต ารบัยาและเครื่องส าอางจากสมุนไพร 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั  
สมบูรณ์ เจตลีลา อจัฉรา แก้วน้อย และ ศุภรตัน์ ดวนใหญ่. (2561).  อิทธิพลสารแตกตวัชนิด

ต่างๆและวิธีการใส่ในต ารับต่อคุณสมบัติทางกายภาพของแกรนูลและยาเม็ด
สมุนไพรจนัทลีลา. งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2560 
- มนีาคม 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 เจตลลีา, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, กญัจนภรณ์ ธงทอง, อจัฉรา แก้วน้อย และสุชาดา มานอก. 
(2560). การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน ้าคัน้. งานวิจัย
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-120 

 
บทความวิจยั 
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 เจตลลีา, กญัจนภรณ์ ธงทอง, อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และสุชาดา มานอก. 
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(2560). การเตรยีมต ารบัยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน ้าคัน้. วารสารวิชาการ
เฉลิมกาญจนา, 4(2), 23-33. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560)  

 
บทความวิชาการ 
สมบูรณ์ เจตลีลา. (2556). ผลิตภณัฑ์สมุนไพรตอนท่ี 1: สนุกกบัการผลิตยาเม็ดสมุนไพร. 

[ออนไล น์ ]. จากบทความ เผยแพ ร่ค วามรู้สู่ ป ระชาชนของคณ ะเภสัชศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล . ได้จาก : https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-
article-info.php ?id=135. (มนีาคม 2556).  

สมบูรณ์ เจตลีลา. (2556). ผลิตภณัฑ์สมุนไพรตอนท่ี 2: มาตรฐานทางกายภาพของยาเม็ด
สมุนไพร. [ออนไลน์]. จากบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล . ได้จาก : https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-
article-info.php?id=154. (สงิหาคม 2556).  

สมบูรณ์ เจตลีลา. (2557). ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนท่ี 3:สนุกกับการผลิตเจลสมุนไพร. 
[ออนไล น์ ]. จากบทความ เผยแพ ร่ค วาม รู้สู่ ป ระชาชนของคณ ะเภสัชศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล.                ได้จาก : https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-
knowledge-article-info.php?id=195. (พฤษภาคม 2557). 

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบติัการ  
           1. ต าแหน่ง  ผูเ้ชีย่วชาญสถานทีท่ างาน กรมการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก 
 
ประสบการณ์สอน 
 1) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1 

  2) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2 
  3) วชิาภูมปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพรพืน้บา้นส าหรบัเภสชักรรมไทย 
 4) วชิาวทิยานิพนธ ์  
 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทยขัน้สงู 
2) วชิาการก าหนดมาตรฐานเครื่องยา 
3) วชิาหลกัการเภสชักรรมไทย 
4) วชิาเทคโนโลยเีภสชักรรมไทย 
5) วชิาวทิยานิพนธ์ 
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ช่ือ-สกลุ   นางปิลนัธนา เลศิสถติธนกร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์   
สงักดั    สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2550  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาวจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ ์ 

(นานาชาต)ิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 พ.ศ. 2544  เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัการ) คณะเภสชัศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัมหดิล  
 พ.ศ. 2541  เภสชัศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) คณะเภสชัศาสตร ์ 
                                        มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ  การผลติและพฒันาต ารบัยาและเครื่องส าอางจากสมุนไพร  
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั  
ปิลนัธนา เลิศสถิตธนกร, เธียร ธรีะวรวงศ์, ปิยะ วงศ์ญาณิน และเจรญิพร เลิศสถิตธนกร. (2562). 

ฤทธ์ิทางเภสัชโภชนาและฤทธ์ิต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกดัร าข้าวมะลิแดง. 
งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ). (ตุลาคม 
2560 - มนีาคม 2562). 1-93. 

ปิลนัธนา เลศิสถติธนกร, เธยีร ธรีะวรวงศ์, ศริธิร ศริอิมรพรรณ และเจรญิพร เลศิสถติธนกร. (2561). 
การพัฒนาเวชส าอางจากสารสกัดใบย่านางแดงท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ยับยัง้
เอนไซมไ์ทโรซิเนสและแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของสิว. งานวจิยั โครงการวจิยังบประมาณ
แผ่นดนิ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 (พจิารณาโดย
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต)ิ. (ตุลาคม 2559 - มนีาคม 2561). 1-90. 

ปิลนัธนา เลศิสถติธนกร, บรรลอื สงัขท์อง, เธยีร ธรีะวรวงศ ์และปิยะ วงศญ์าณิน. (2560). ฤทธ์ิต้าน
แบคทีเรียก่อโรคในล าไส้ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และฤทธ์ิปรบัภูมิคุ้มกนัของยาธาตุ
อบเชย.งานวจิยั โครงการวจิยังบประมาณแผ่นดนิมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา
ประจ าปีงบประมาณ2559 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ). (ตุลาคม  
2558 - มนีาคม 2560). 1-95. 
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ปิลนัธนา เลศิสถติธนกร, บรรลอื สงัขท์อง และอนญัญา หงษา. (2559). การพฒันาเวชส าอางชะลอ
ความชราจากร าข้าวขวญัสุพรรณเพื่อเพ่ิมมูลค่าข้าวพื้นเมือง. งานวจิยั โครงการวจิยั
งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2558. 
(ตุลาคม  2557 - สงิหาคม 2559). 1-75. 

ปิลนัธนา เลศิสถิตธนกร. (2559). การพฒันาต ารบัแชมพูและครีมนวดผมจากน ้ามนัตะไคร้ท่ี
ผสมสารยึดติดกรณีศึกษากบัปอยผม. งานวจิยั. กองทุนสนับสนุนการวจิยั สถาบนัวจิยั
และพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา. (มนีาคม  2557 - มนีาคม 2559). 1-
76. 

 
บทความวิจยั 
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) 

ปิลนัธนา เลศิสถติธนกร, สุรพงศ์ รตันะ และบนัลอื สงัขท์อง (2560). การแยกกรดไกลเซอไรซิคและ
กรดกอลลคิในสารสกดัยาธาตุอบเชยด้วยวธิรีงคเลขผวิบาง-เดนสโิตเมทร ีและการตรวจหา
สารต้านอนุมูลอสิระดว้ยวธิไีบโอออโทกราฟี. วารสารเภสชัศาสตรอี์สาน, 13 (ฉบบัพเิศษ), 
60-71. (มนีาคม 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.  

Lertsatitthanakorn, P., Tanchai, K., Anukulwong, K., Inphrom, P. ( 2 0 1 7) .  Formulation 
development of hair rinse cream from lemongrass oil added with various fixatives: 
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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 
ปิลนัธนา เลศิสถติธนกรและชายศกัดิ ์ถนนแก้ว. (2560). ประสะไพล ยาไทยหลงัคลอด. โครงการ

พฒันาศูนย์ความเป็นเลิศตามอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลยั. 26 กรกฎาคม 
2560. 

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบติัการ   

1) ต าแหน่งเภสชักรปฏิบัติการสถานที่ท างานสถานปฏิบัติการเภสชักรรมชุมชน (ร้านยา
มหาวทิยาลยั) คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2550-2555  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วชิาเภสชัวทิยาและพษิวทิยา 
2) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1 
3) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2 
4) วชิาเทคโนโลยเีภสชักรรมไทยขัน้สงู 
5) วชิาวทิยานิพนธ ์  
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทยขัน้สงู  
2) วชิาเภสชัวทิยาของสมุนไพร 
3) วชิาวทิยานิพนธ์ 
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ช่ือ-สกลุ   นางอจัฉรา แกว้น้อย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์   
สงักดั  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2547  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (เภสชัเคมแีละพฤกษเคม)ี คณะวทิยาศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัมหดิล 

พ.ศ. 2539  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัศาสตร)์ คณะวทิยาศาสตร์         
  มหาวทิยาลยัมหดิล 

 พ.ศ. 2531  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เคม)ี คณะวทิยาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ  ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ 
  เภสชัเคมแีละพฤกษเคม ี 
  
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั  
อจัฉรา แก้วน้อย. (2562). การพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลสาเกในชุมชนท้องถ่ินอ าเภออัมพวา 

จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการจ าหน่ายในเชิงพานิชย์. 
งานวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจ าปี งบประมาณ 2561 (พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ). (ตุลาคม 
2560 -  มนีาคม 2562). 1-46. 

อจัฉรา แก้วน้อย. (2561). การพฒันาต ารบัยาสระผมสมุนไพร. งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏับ้าน
สมเดจ็เจา้พระยาปีงบประมาณ 2560. (กรกฎาคม 2560 - มกราคม 2562), 1-60 

อจัฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และยุวด ีหงส์พรหม. (2561). การพฒันาสาร
สกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูรงัสิมาเพื่อใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริก. งานวิจัย
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาปีงบประมาณ 2560. (กรกฎาคม 2559 - ธนัวาคม 
2561), 1-120. 

อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, กัญจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา และสุชาดา มานอก. 
(2560). การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน ้ าคัน้ . งานวิจัย
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-120. 
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อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, จนัจริา ปิดตาทะเส, ธนวรรณ วชิญ, เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ ์และ
อาวุธ หงษ์ศริ.ิ การส ารวจความหลากหลายของพืชจ าพวกเถาเครือ ผกั และหญ้า ใน
สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2560). 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา.(กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-95. 

อจัฉรา แกว้น้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ อรุณรตัน์ แซ่อู,้ วชิุดา ฉนัวจิติร, วภิารตัน์         
ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองคป์ระกอบทางเคมี ฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมดของสารสกดัใบมะขามท่ีปลูกใน
ประเทศไทย. งานวิจยัมหาวทิยาลยัราชบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.1-41. (กรกฏาคม 2558 - 
ธนัวาคม 2559) 
 

บทความวิจยั 
อจัฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และยุวด ีหงส์พรหม. (2561). การพฒันาสาร

สกดัแคปไซซินจากพรกิขี้หนูรงัสมิาเพื่อใช้ในการท าผลิตภณัฑ์เจลพรกิ. วารสารวิชาการ
เฉลิมกาญจนา, 5(1), 50-56. (มกราคม - มถิุนายน 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) 

อจัฉรา แก้วน้อย, กญัจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และสุชาดา มานอก. 
(2560). การเตรยีมต ารบัยาเมด็หญ้าปักกิง่จากผงพ่นแหง้ของน ้าคัน้. วารสารวิชาการเฉลิม
กาญจนา, 4(2), 23-33. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560) 

อจัฉรา แกว้น้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ อรุณรตัน์ แซ่อู,้ วชิุดา ฉนัวจิติร, วภิารตัน์      
ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคม ีฤทธิต์้าน
อนุมูลอสิระ และปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมดของสารสกดัใบมะขามทีป่ลูกในประเทศ
ไทย. วารสารก้าวทนัโลกวิทยาศาสตร,์ 16(2), 71-105. (กรกฎาคม - ธนัวาคม 2559) 

อจัฉรา แก้วน้อย, เบญจมาส อนิทรบุตร และญาณิน ลปิานนท์ (2558) การทดสอบพษิกึ่งเรื้อรงัของ
สมุนไพรใบกฤษณา. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 15(1), 87-105. (มกราคม - 
มถิุนายน 2558)  
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วชิาผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ
 2) วชิาเคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู 
 3) วชิาเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
 4) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1 
 5) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2 
 6) วชิาวทิยานิพนธ ์
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
 1) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทยขัน้สงู 
  2) วชิาการก าหนดมาตรฐานยาแผนไทย 
  3) วชิาการจ าแนกพชืสมุนไพร 
  4) วชิาปรชัญาการแพทยแ์ผนไทย  
   5) วชิาวทิยานิพนธ์ 
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ช่ือ-สกลุ   นางสาวสุชาดา  มานอก 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์  
สงักดั    สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2552  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา   
ทุนศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมทางเคม ี(PERCH-CIC)  

 พ.ศ. 2550  วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) 
    มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ  Chemistry, Natural product  
 
ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจยั 
สุชาดา มานอก และศุภรตัน์ ดวนใหญ่. (2558). รายงานการวิจยั เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์

เคร่ืองส าอางจากสมุนไพรท่ีพบในชุมชนศรีภมิูในพื้นท่ีฝัง่ธนบุรี (โครงการวจิยัส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาแห่งชาต ิปีงบประมาณ 2558). มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็
เจา้พระยา. (พฤษภาคม  2558 – สงิหาคม 2559). 1-133. 

สุชาดา มานอก. (2557). รายงานการวิจยั เร่ือง การศึกษาฤทธ์ิลดระดบัน ้าตาลในเลือดของสาร
สกัดน ้ าจากใบกฤษณาสายพันธุ์   Aquilaria crassna pierre ex lecomte. ในห นู
เบาหวานชนิดท่ี 2 (โครงการวจิยังบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557). มหาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (สงิหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558). 1-67. 

สุชาดา มานอก, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, กญัจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา, และอจัฉรา แก้วน้อย. 
(2560). การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน ้ าคัน้ . งานวิจัย
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-120. 

 
บทความวิจยั 
สุชาดา มานอก, บัลกีส มามะ, นูรซีัน นิสนั และศุภรตัน์ ดวนใหญ่. (2560). การพฒันาผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางจากใบมะรุมที่พบในชุมชนศรภีูมใินพื้นที่ฝัง่ธนบุร.ี เภสชัศาสตรอี์สาน, 13(2), 
80-89. 
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สุชาดา มานอก, กญัจนภรณ์ ธงทอง,  สมบูรณ์ เจตลลีา,  อจัฉรา แก้วน้อย และศุภรตัน์ ดวนใหญ่. 
(2560). การเตรยีมต ารบัยาเมด็หญ้าปักกิง่จากผงพ่นแหง้ของน ้าคัน้. วารสารวิชาการเฉลิม
กาญจนา, 4(2), 23-33.  

สุชาดา มานอก, อภสิทิธิ ์อว้นวงษ์ และวนัชยั โคตะม.ี (2559). การตรวจสอบองคป์ระกอบทางพฤกษ
เคมขีองสารกลุ่มคารด์แิอคไกลโคไซด์และแอลคาลอยดจ์ากสารสกดัเอทานอลและสารสกดัน ้า
ของยาหอมเทพจติร. ก้าวทนัโลกวิทยาศาสตร,์ 16(2), 87-104. 

Manok, S., Sungthong, B., Sato, H., Sugiyama, E. and Hirunpanich Sato, V. (2016). Hypoglycemic and 
Antioxidant Activities of the Water Extract of  Aquilaria crassna Leaves in Streptozotocin-
Nicotinamide-Induced Type-2 Diabetic Mice.  Natural Product Communications, 11(6), 757-
761. 

Manok, S., Sungthong, B., Sato, H. and Sato, V.H. (2016). Effects of Aquilaria crassna on 
Xanthine Oxidase Activity In Vitro and Hyperuricemic Mice. Indian J Pharm Sci, 
78(3), 548-553. 

สุชาดา มานอก และปวีณา  ลิ้มเจรญิ. (2558). การวิเคราะห์ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระโดยวธิี DPPH, 
ABTS และ FRAP และปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมดของสารสกดัสมุนไพรในต ารบัยา
หอมเทพจติร. ก้าวทนัโลกวิทยาศาสตร,์ 15(1), 106-117. 

 
ประสบการณ์สอน 
 1) วชิาเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
    2) วชิาเคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู 
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
 1) วชิาเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
    2) วชิาเคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู 
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ช่ือ-สกลุ   นางสาวศุภรตัน์ ดวนใหญ่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์  
สงักดั    สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2553  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา   
ทุนศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมทางเคม ี(PERCH-CIC) 

 พ.ศ. 2550  วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี 
    มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
  
สาขาท่ีเช่ียวชาญ  Chemistry, Natural product  
 
ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจยั  
ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, กญัจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา, อจัฉรา แก้วน้อย และสุชาดา มานอก. 

(2560). การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน ้ าคัน้ . งานวิจัย
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-120. 

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ,์ ตรองหทยั นาคแพน, สุคนัธา กล่อมเกลี้ยง, อาวุธ หงษ์ศริ ิ
และอัจฉรา แก้วน้อย (2560). ผลิตภัณฑ์เจลต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดอรพิม. 
งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2558 - ธนัวาคม 2559), 1-
59 

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, จนัจริา ปิดตาทะเส, ธนวรรณ วชิญ, อจัฉรา แก้วน้อย, เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ ์และ
อาวุธ หงษ์ศริ.ิ การส ารวจความหลากหลายของพืชจ าพวกเถาเครือ ผกั และหญ้า ใน
สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2560). 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2558 - ธนัวาคม 2559), 1-95 

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ อจัฉรา แกว้น้อย, อรุณรตัน์ แซ่อู,้ วชิุดา ฉนัวจิติร, วภิารตัน์         
ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองคป์ระกอบทางเคมี ฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมดของสารสกดัใบมะขามท่ีปลูกใน
ประเทศไทย. งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชบา้นสมเดจ็เจา้พระยา. 1-41. 
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ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และสุชาดา มานอก. (2558). รายงานการวิจยั เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางจากสมุนไพรท่ีพบในชุมชนศรีภมิูในพื้นท่ีฝัง่ธนบุรี (โครงการวจิยัส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาแห่งชาต ิปีงบประมาณ 2558). มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็
เจา้พระยา. (พฤษภาคม 2558 – สงิหาคม 2559). 1-133. 

 
บทความวิจยั 
ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, กญัจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลีลา, อจัฉรา แก้วน้อย และสุชาดา มานอก. 

(2560). การเตรยีมต ารบัยาเมด็หญ้าปักกิง่จากผงพ่นแหง้ของน ้าคัน้. วารสารวิชาการเฉลิม
กาญจนา, 4(2), (กรกฏาคม-ธนัวาคม), 2560.  

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, บลักีส มามะ, นูรซีนั นิสนั และสุชาดา มานอก. (2560). การพฒันาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากใบมะรุมที่พบในชุมชนศรภีูมใินพื้นที่ฝัง่ธนบุร.ี เภสชัศาสตรอี์สาน, 13(2), 
(เมษายน-มถิุนายน), 80-89. 

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ อจัฉรา แกว้น้อย, อรุณรตัน์ แซ่อู,้ วชิุดา ฉนัวจิติร, วภิารตัน์     
ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคม ีฤทธิต์้าน
อนุมูลอสิระ และปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมดของสารสกดัใบมะขามทีป่ลูกในประเทศ
ไทย. วารสารก้าวทนัโลกวิทยาศาสตร,์ 16(2), (กรกฎาคม-ธนัวาคม), 71-105. 

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ,์ ตรองหทยั นาคแพน, สุคนัธา กล่อมเกลี้ยง, อจัฉรา แก้ว
น้อย และอาวุธ หงษ์ศริ.ิ ผลติภณัฑ์เจลต้านอนุมูลอสิระจากสารสกดัอรพมิ. (2560). ใน การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 1 “การศึกษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน
อย่างยัง่ยืน” 29 กรกฎาคม 2560 (น. 242-249). กรุงเทพฯ : หา้งหุน้สว่นจ ากดั ด-ีวทิย.์ 

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, จนัจริา ปิดตาทะเส, ธนวรรณ วชิญ, อจัฉรา แก้วน้อย, เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ ์และ
อาวุธ หงษ์ศิร.ิ การส ารวจความหลากหลายของพืชจ าพวกเถาเครอื ผกั และหญ้า ในสวน
สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  (2560). ใน การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 1 “การศึกษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน
อย่างยัง่ยืน” 29 กรกฎาคม 2560 (น. 184-190). กรุงเทพฯ : หา้งหุน้สว่นจ ากดั ด-ีวทิย.์ 

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วชิาเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
    2) วชิาเคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู 
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 

 1) วชิาเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
    2) วชิาเคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู 
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ภาคผนวก ค 
ประวติัและผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า 
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ช่ือ-สกลุ   นายสมบูรณ์ เจตลลีา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์                           
สงักดั    สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2537  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (เภสชัอุตสาหกรรม) คณะเภสชัศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัมหดิล  
 พ.ศ. 2527  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัศาสตร)์ คณะวทิยาศาสตร ์ 
    มหาวทิยาลยัมหดิล  
 พ.ศ. 2517  เภสชัศาสตรบณัฑติ  คณะเภสชัศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ     การผลติและพฒันาต ารบัยาและเครื่องส าอางจากสมุนไพร 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั  
สมบูรณ์ เจตลลีา อจัฉรา แก้วน้อย และ ศุภรตัน์ ดวนใหญ่. (2561).  อิทธิพลสารแตกตวัชนิด

ต่างๆและวิธีการใส่ในต ารบัต่อคุณสมบติัทางกายภาพของแกรนูลและยาเม็ด
สมุนไพรจนัทลีลา. งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (กรกฏาคม 
2560 - มนีาคม 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 เจตลลีา, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, กญัจนภรณ์ ธงทอง, อจัฉรา แกว้น้อย และสุชาดา มานอก. 
(2560). การเตรียมต ารบัยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน ้าคัน้. งานวิจยั
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-120 

 
บทความวิจยั 
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) 
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สมบูรณ์ เจตลลีา, กญัจนภรณ์ ธงทอง, อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่และสุชาดา มานอก. 
(2560). การเตรยีมต ารบัยาเมด็หญ้าปักกิง่จากผงพ่นแหง้ของน ้าคัน้. วารสารวิชาการ
เฉลิมกาญจนา, 4(2), 23-33. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560)  

 
บทความวิชาการ 
สมบูรณ์ เจตลลีา. (2556). ผลิตภณัฑ์สมุนไพรตอนท่ี 1: สนุกกบัการผลิตยาเมด็สมุนไพร. 

[ออนไลน์ ]. จากบทความเผยแพร่ความรู้สู่ป ระชาชนของคณ ะเภสัชศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหิดล. ได้จาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/ service-knowledge-
article-info.php ?id=135. (มนีาคม 2556). 

สมบูรณ์ เจตลลีา. (2556). ผลิตภณัฑ์สมุนไพรตอนท่ี 2: มาตรฐานทางกายภาพของยาเมด็
สมุนไพร. [ออนไลน์]. จากบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนของคณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล. ได้จาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/ service-knowledge-
article-info.php?id=154. (สงิหาคม 2556). 

สมบูรณ์ เจตลีลา. (2557). ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนท่ี 3:สนุกกับการผลิตเจลสมุนไพร. 
[ออนไลน์ ]. จากบทความเผยแพร่ความรู้สู่ ป ระชาชนของคณ ะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล . ได้จาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-
article-info.php? id= 195. (พฤษภาคม 2557). 

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบติัการ  
           1. ต าแหน่ง  ผูเ้ชีย่วชาญสถานทีท่ างาน กรมการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก 
 
ประสบการณ์สอน 
 1) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1 

  2) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2 
  3) วชิาภูมปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพรพืน้บา้นส าหรบัเภสชักรรมไทย 
 4) วชิาวทิยานิพนธ ์  
 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทยขัน้สงู 
2) วชิาการก าหนดมาตรฐานเครื่องยา 
3) วชิาหลกัการเภสชักรรมไทย 
4) วชิาเทคโนโลยเีภสชักรรมไทย 
5) วชิาวทิยานิพนธ ์
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ช่ือ-สกลุ   นางปิลนัธนา เลศิสถติธนกร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์   
สงักดั    สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 

ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2550  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาวจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ ์ 

(นานาชาต)ิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 พ.ศ. 2544  เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัการ) คณะเภสชัศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัมหดิล  
 พ.ศ. 2541  เภสชัศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) คณะเภสชัศาสตร ์ 
                                        มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ  การผลติและพฒันาต ารบัยาและเครื่องส าอางจากสมุนไพร  
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั  
ปิลนัธนา เลศิสถติธนกร, เธยีร ธรีะวรวงศ์, ปิยะ วงศ์ญาณิน และเจรญิพร เลศิสถติธนกร. (2562). 

ฤทธ์ิทางเภสชัโภชนาและฤทธ์ิต้านการก่อกลายพนัธุ์ของสารสกดัร าข้าวมะลิแดง. 
งานวจิยั โครงการวจิยังบประมาณแผ่นดิน มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (พจิารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต)ิ. (ตุลาคม 
2560 - มนีาคม 2562). 1-93. 

ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร, เธียร ธีระวรวงศ์, ศิริธร ศิรอิมรพรรณ และเจริญพร เลิศสถิตธนกร. 
(2561). การพฒันาเวชส าอางจากสารสกดัใบย่านางแดงท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
ยบัยัง้เอนไซมไ์ทโรซิเนสและแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของสิว. งานวจิยั โครงการวจิยั
งบประมาณแผ่นดนิ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(พจิารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต)ิ. (ตุลาคม 2559 - มนีาคม 2561). 1-
90. 

ปิลนัธนา เลศิสถติธนกร, บรรลอื สงัข์ทอง, เธยีร ธรีะวรวงศ์ และปิยะ วงศ์ญาณิน. (2560). ฤทธ์ิ
ต้านแบคทีเรียก่อโรคในล าไส้ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และฤทธ์ิปรบัภมิูคุ้มกนัของยา
ธาตุอบเชย.งานวจิยั โครงการวจิยังบประมาณแผ่นดินมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ
เจา้พระยาประจ าปีงบประมาณ2559 (พจิารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ). 
(ตุลาคม  2558 - มนีาคม 2560). 1-95. 
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ปิลนัธนา เลิศสถิตธนกร, บรรลือ สงัข์ทอง และอนัญญา หงษา. (2559). การพฒันาเวชส าอาง
ชะลอความชราจากร าข้าวขวัญสุพรรณเพื่อเพ่ิมมูลค่าข้าวพื้นเมือง. งานวิจัย 
โครงการวิจัยงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2558. (ตุลาคม  2557 - สงิหาคม 2559). 1-75. 

ปิลนัธนา เลศิสถติธนกร. (2559). การพฒันาต ารบัแชมพูและครีมนวดผมจากน ้ามนัตะไคร้ท่ี
ผสมสารยึดติดกรณีศึกษากบัปอยผม. งานวจิยั. กองทุนสนับสนุนการวจิยั สถาบนัวจิยั
และพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา. (มนีาคม  2557 - มนีาคม 2559). 
1-76. 

 
บทความวิจยั 
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) 

ปิลนัธนา เลิศสถิตธนกร, สุรพงศ์ รตันะ และบนัลือ สงัข์ทอง (2560). การแยกกรดไกลเซอไรซิค
และกรดกอลลิคในสารสกัดยาธาตุอบเชยด้วยวธิีรงคเลขผิวบาง-เดนสโิตเมทร ีและการ
ตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวธิีไบโอออโทกราฟี. วารสารเภสชัศาสตร์อีสาน, 13 
(ฉบบัพเิศษ), 60-71. (มนีาคม 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.  

Lertsatitthanakorn, P., Tanchai, K., Anukulwong, K., Inphrom, P. ( 2 0 1 7) .  Formulation 
development of hair rinse cream from lemongrass oil added with various fixatives: 
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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 
ปิลนัธนา เลศิสถติธนกรและชายศกัดิ ์ถนนแก้ว. (2560). ประสะไพล ยาไทยหลงัคลอด. โครงการ

พฒันาศูนย์ความเป็นเลิศตามอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลยั. 26 กรกฎาคม 
2560. 

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบติัการ   

1) ต าแหน่งเภสชักรปฏบิตัิการสถานที่ท างานสถานปฏิบตักิารเภสชักรรมชุมชน (รา้นยา
มหาวทิยาลยั) คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พ.ศ. 2550-2555  
 
ประสบการณ์สอน 

1) วชิาเภสชัวทิยาและพษิวทิยา 
2) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1 
3) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2 
4) วชิาเทคโนโลยเีภสชักรรมไทยขัน้สงู 
5) วชิาวทิยานิพนธ ์  
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทยขัน้สงู  
2) วชิาเภสชัวทิยาของสมุนไพร 
3) วชิาวทิยานิพนธ์ 
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ช่ือ-สกลุ   นางอจัฉรา แกว้น้อย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์   
สงักดั  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2547  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (เภสชัเคมแีละพฤกษเคม)ี คณะวทิยาศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัมหดิล 

พ.ศ. 2539  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัศาสตร)์ คณะวทิยาศาสตร ์        
  มหาวทิยาลยัมหดิล 

 พ.ศ. 2531  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เคม)ี คณะวทิยาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ  ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ 
  เภสชัเคมแีละพฤกษเคม ี 
  
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั  
อจัฉรา แก้วน้อย. (2562). การพฒันาเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลสาเกในชุมชนท้องถ่ินอ าเภออมัพวา 

จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการจ าหน่ายในเชิงพานิชย์. 
งานวจิยั โครงการวจิยังบประมาณแผ่นดิน มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจ าปี งบประมาณ 2561 (พจิารณาโดยส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต)ิ. (ตุลาคม 
2560 -  มนีาคม 2562). 1-46. 

อจัฉรา แก้วน้อย. (2561). การพฒันาต ารบัยาสระผมสมุนไพร. งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยาปีงบประมาณ 2560. (กรกฎาคม 2560 - มกราคม 2562), 1-60 

อจัฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และยุวดี หงส์พรหม. (2561). การพฒันา
สารสกดัแคปไซซินจากพริกขี้หนูรงัสิมาเพื่อใช้ในการท าผลิตภณัฑเ์จลพริก. งานวจิยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีงบประมาณ 2560. (กรกฎาคม 2559 - 
ธนัวาคม 2561), 1-120. 

อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, กญัจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลลีา และสุชาดา มานอก. 
(2560). การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน ้าคัน้ . งานวิจัย
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-120. 

อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, จนัจริา ปิดตาทะเส, ธนวรรณ วชิญ, เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ ์
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และอาวุธ หงษ์ศริ.ิ การส ารวจความหลากหลายของพืชจ าพวกเถาเครือ ผกั และหญ้า 
ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
(2560). มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา.(กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-
95. 

อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ,์ อรุณรตัน์ แซ่อู้, วชิุดา ฉันวจิติร, วภิา
รตัน์         ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองคป์ระกอบทาง
เคมี ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมดของสารสกดัใบ
มะขามท่ีปลูกในประเทศไทย. งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.1-41. 
(กรกฏาคม 2558 - ธนัวาคม 2559) 
 

บทความวิจยั 
อจัฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และยุวด ีหงสพ์รหม. (2561). การพฒันาสาร

สกดัแคปไซซินจากพรกิขีห้นูรงัสมิาเพื่อใชใ้นการท าผลติภณัฑ์เจลพรกิ. วารสารวิชาการ
เฉลิมกาญจนา, 5(1), 50-56. (มกราคม - มถิุนายน 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) 

อจัฉรา แก้วน้อย, กญัจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลลีา, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และสุชาดา มานอก. 
(2560). การเตรยีมต ารบัยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน ้าคัน้. วารสารวิชาการ
เฉลิมกาญจนา, 4(2), 23-33. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560) 

อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ,์ อรุณรตัน์ แซ่อู้, วชิุดา ฉันวจิติร, วภิา
รตัน์      ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคม ี
ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ และปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมดของสารสกดัใบมะขามที่ปลูก
ในประเทศไทย. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 16(2), 71-105. (กรกฎาคม - 
ธนัวาคม 2559) 

อจัฉรา แกว้น้อย, เบญจมาส อนิทรบุตร และญาณิน ลปิานนท ์(2558) การทดสอบพษิกึ่งเรือ้รงัของ
สมุนไพรใบกฤษณา. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 15(1), 87-105. (มกราคม - 
มถิุนายน 2558)  
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ประสบการณ์การสอน 
 1) วชิาผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ
 2) วชิาเคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู 
 3) วชิาเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
 4) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 1 
 5) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทย 2 
 6) วชิาวทิยานิพนธ ์
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
 1) วชิาสมัมนาทางเภสชักรรมไทยขัน้สงู 
  2) วชิาการก าหนดมาตรฐานยาแผนไทย 
  3) วชิาการจ าแนกพชืสมุนไพร 
  4) วชิาปรชัญาการแพทยแ์ผนไทย  
   5) วชิาวทิยานิพนธ์ 
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ช่ือ-สกลุ   นางสาวสุชาดา  มานอก 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์  
สงักดั    สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2552  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา   
ทุนศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมทางเคม ี(PERCH-CIC)  

 พ.ศ. 2550  วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) 
    มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ  Chemistry, Natural product  
 
ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจยั 
สุชาดา มานอก และศุภรตัน์ ดวนใหญ่. (2558). รายงานการวิจยั เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์

เคร่ืองส าอางจากสมุนไพรท่ีพบในชุมชนศรีภูมิในพื้นท่ีฝัง่ธนบุรี (โครงการวิจัย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาแห่งชาต ิปีงบประมาณ 2558). มหาวทิยาลยัราช
ภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (พฤษภาคม  2558 – สงิหาคม 2559). 1-133. 

สุชาดา มานอก. (2557). รายงานการวิจยั เร่ือง การศึกษาฤทธ์ิลดระดบัน ้าตาลในเลือดของ
สารสกดัน ้าจากใบกฤษณาสายพนัธุ์  Aquilaria crassna pierre ex lecomte. ในหนู
เบาหวานชนิดท่ี 2 (โครงการวจิยังบประมาณแผ่นดนิ ปีงบประมาณ 2557). มหาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (สงิหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558). 1-67. 

สุชาดา มานอก, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, กญัจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลลีา, และอจัฉรา แก้วน้อย. 
(2560). การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน ้าคัน้ . งานวิจัย
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-120. 

 
บทความวิจยั 
สุชาดา มานอก, บลักสี มามะ, นูรซีนั นิสนั และศุภรตัน์ ดวนใหญ่. (2560). การพฒันาผลติภณัฑ์

เครื่องส าอางจากใบมะรุมที่พบในชุมชนศรภีูมิในพื้นที่ฝัง่ธนบุรี. เภสัชศาสตร์อีสาน , 
13(2), 80-89. 
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สุชาดา มานอก, กญัจนภรณ์ ธงทอง,  สมบูรณ์ เจตลลีา,  อจัฉรา แก้วน้อย และศุภรตัน์ ดวนใหญ่. 
(2560). การเตรยีมต ารบัยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน ้าคัน้. วารสารวิชาการ
เฉลิมกาญจนา, 4(2), 23-33.  

สุชาดา มานอก , อภิสิทธิ ์อ้วนวงษ์  และวันชัย โคตะมี. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบ
ทางพฤกษเคมขีองสารกลุ่มคาร์ดแิอคไกลโคไซด์และแอลคาลอยด์จากสารสกดัเอทานอล
และสารสกดัน ้าของยาหอมเทพจติร. ก้าวทนัโลกวิทยาศาสตร,์ 16(2), 87-104. 

Manok, S., Sungthong, B., Sato, H., Sugiyama, E. and Hirunpanich Sato, V. (2016). Hypoglycemic 
and Antioxidant Activities of the Water Extract of  Aquilaria crassna Leaves in Streptozotocin-
Nicotinamide-Induced Type-2  Diabetic Mice.  Natural Product Communications, 1 1 (6 ) , 
757-761. 

Manok, S., Sungthong, B., Sato, H. and Sato, V.H. (2016). Effects of Aquilaria crassna on 
Xanthine Oxidase Activity In Vitro and Hyperuricemic Mice. Indian J Pharm Sci, 
78(3), 548-553. 

สุชาดา มานอก และปวณีา  ลิ้มเจรญิ. (2558). การวเิคราะห์ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระโดยวธิ ีDPPH, 
ABTS และ FRAP และปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมดของสารสกดัสมุนไพรในต ารบั
ยาหอมเทพจติร. ก้าวทนัโลกวิทยาศาสตร,์ 15(1), 106-117. 

 
ประสบการณ์สอน 
 1) วชิาเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
    2) วชิาเคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู 
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
 1) วชิาเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
    2) วชิาเคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู 
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ช่ือ-สกลุ   นางสาวศุภรตัน์ ดวนใหญ่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์  
สงักดั    สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2553  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา   
ทุนศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมทางเคม ี(PERCH-CIC) 

 พ.ศ. 2550  วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคม ี 
    มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
  
สาขาท่ีเช่ียวชาญ  Chemistry, Natural product  
 
ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจยั  
ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, กญัจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลลีา, อจัฉรา แก้วน้อย และสุชาดา มานอก. 

(2560). การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้งของน ้าคัน้ . งานวิจัย
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (กรกฏาคม 2559 - ธนัวาคม 2560), 1-120. 

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ ตรองหทยั นาคแพน, สุคนัธา กล่อมเกลีย้ง, อาวุธ หงษ์ศริ ิ
และอัจฉรา แก้วน้อย (2560). ผลิตภัณฑ์เจลต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดอรพิม. 
งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2558 - ธนัวาคม 2559), 
1-59 

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, จนัจิรา ปิดตาทะเส, ธนวรรณ วชิญ, อจัฉรา แก้วน้อย, เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ ์
และอาวุธ หงษ์ศริ.ิ การส ารวจความหลากหลายของพืชจ าพวกเถาเครือ ผกั และหญ้า 
ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
(2560). มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2558 - ธนัวาคม 2559), 
1-95 

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ , เพชรน ้ าผึ้ง รอดโพธิ,์ อัจฉรา แก้วน้อย, อรุณรตัน์ แซ่อู้, วิชุดา ฉันวิจิตร,      
วภิารตัน์ ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบทาง
เคมี ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมดของสารสกดัใบ
มะขามท่ีปลูกในประเทศไทย. งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชบา้นสมเดจ็เจา้พระยา. 1-41. 
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ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และสุชาดา มานอก. (2558). รายงานการวิจยั เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางจากสมุนไพรท่ีพบในชุมชนศรีภูมิในพื้นท่ีฝัง่ธนบุรี (โครงการวิจัย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาแห่งชาต ิปีงบประมาณ 2558). มหาวทิยาลยัราช
ภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (พฤษภาคม 2558 – สงิหาคม 2559). 1-133. 

 
บทความวิจยั 
ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, กญัจนภรณ์ ธงทอง, สมบูรณ์ เจตลลีา, อจัฉรา แก้วน้อย และสุชาดา มานอก. 

(2560). การเตรยีมต ารบัยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน ้าคัน้. วารสารวิชาการ
เฉลิมกาญจนา, 4(2), (กรกฏาคม-ธนัวาคม), 2560.  

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, บลักสี มามะ, นูรซีนั นิสนั และสุชาดา มานอก. (2560). การพฒันาผลติภณัฑ์
เครื่องส าอางจากใบมะรุมที่พบในชุมชนศรภีูมิในพื้นที่ฝัง่ธนบุรี. เภสัชศาสตร์อีสาน , 
13(2), (เมษายน-มถิุนายน), 80-89. 

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ,์ อจัฉรา แก้วน้อย, อรุณรตัน์ แซ่อู้, วชิุดา ฉันวจิติร, วภิา
รตัน์     ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคม ี
ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ และปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมดของสารสกดัใบมะขามทีป่ลูก
ในประเทศไทย. วารสารก้าวทนัโลกวิทยาศาสตร์, 16(2), (กรกฎาคม-ธนัวาคม), 71-
105. 

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ ตรองหทยั นาคแพน, สุคนัธา กล่อมเกลี้ยง, อจัฉรา แก้ว
น้อย และอาวุธ หงษ์ศิร.ิ ผลิตภณัฑ์เจลต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดอรพิม. (2560). ใน 
การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 1 “การศึกษาเพื่อการพฒันา
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน” 29 กรกฎาคม 2560 (น. 242-249). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
ด-ีวทิย.์ 

ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, จนัจิรา ปิดตาทะเส, ธนวรรณ วชิญ, อจัฉรา แก้วน้อย, เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ ์
และอาวุธ หงษ์ศริ.ิ การส ารวจความหลากหลายของพชืจ าพวกเถาเครอื ผกั และหญ้า ใน
สวนสมุนไพรเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (2560). ใน การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 1 “การศึกษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน
อย่างยัง่ยืน” 29 กรกฎาคม 2560 (น. 184-190). กรุงเทพฯ : หา้งหุน้สว่นจ ากดั ด-ีวทิย.์ 

 
ประสบการณ์การสอน 
 1) วชิาเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
    2) วชิาเคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู 
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 

 1) วชิาเคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
    2) วชิาเคมอีนิทรยีแ์ละชวีเคมขีัน้สงู 
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ช่ือ-สกลุ   นางสาวชารนิันท ์แจงกลาง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์  
สงักดั สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2558  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัเคมแีละพฤกษเคม)ี 
                                         มหาวทิยาลยัมหดิล 
 พ.ศ. 2554  วทิยาศาสตรบณัฑติ (การแพทยแ์ผนตะวนัออก) 
    มหาวทิยาลยัรงัสติ 
  
สาขาท่ีเช่ียวชาญ   

เวชกรรมไทย 
เภสชักรรมไทย 
นวดไทย 
การผดุงครรภไ์ทย 
ควบคุมคุณภาพสมุนไพร 

 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจยั 
ชารนินัท ์แจงกลาง, อภญิญา ไชยค า, สุชาดา มานอก, อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และ    

เพชรน ้ าผึ้ง รอดโพธิ.์ (2560). การศึกษาสภาวะการปลูกสมุนไพรพลูจีนในเขตพื้นที่
ต าบลหว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ใหไ้ดต้ามต ารามาตรฐานสมุนไพรไทย. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 1 “การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน” 29 กรกฎาคม 2560 (น. 225-233). กรุงเทพฯ : ห้าง
หุน้สว่นจ ากดั ด-ีวทิย.์ 

 
ประสบการณ์สอน 

- 
 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี  
 1) พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น 
 2) พืน้ฐานเภสชักรรมไทย 
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ช่ือ-สกลุ   นางสาวเพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ ์
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์  
สงักดั สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย  คณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วทิยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง) 
                                                 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 พ.ศ. 2550  วทิยาศาสตรบณัฑติ (การแพทยแ์ผนตะวนัออก) 
    มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ   

เวชกรรมไทย 
เภสชักรรมไทย 
นวดไทย 
การผดุงครรภไ์ทย 
ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั 
เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, ตรองหทยั นาคแพน, สุคนัธา กล่อมเกลี้ยง, อาวุธ หงษ์

ศริ ิและอจัฉรา แกว้น้อย (2560). ผลิตภณัฑเ์จลต้านอนุมูลอิสระจากสารสกดัอรพิม. 
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2558 - ธันวาคม 
2559), 1-59 

เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, จนัจริา ปิดตาทะเส, ธนวรรณ วชิญ, อจัฉรา แก้วน้อย 
และอาวุธ หงษ์ศิร.ิ การส ารวจความหลากหลายของพืชจ าพวกเถาเครือ ผกั และ
หญ้า ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. (2560). มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (กรกฏาคม 2558 - 
ธนัวาคม 2559), 1-95 

เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ,์ ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, อัจฉรา แก้วน้อย, อรุณรตัน์ แซ่อู้, วชิุดา ฉันวจิิตร,     
วภิารตัน์ ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองคป์ระกอบทาง
เคมี ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมดของสารสกดั
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ใบมะขามท่ีปลูกในประเทศไทย. งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา. 1-
41. 

บทความวิจยั 
เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ,์ ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, อัจฉรา แก้วน้อย, อรุณรตัน์ แซ่อู้, วชิุดา ฉันวจิิตร,    

วภิารตัน์ ปัตถานะ และนุชบา สุวรรณโคตร. (2559). การตรวจสอบองคป์ระกอบทางเคม ี
ฤทธิต์้านอนุมูลอสิระ และปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมดของสารสกดัใบมะขามที่
ปลูกในประเทศไทย. วารสารก้าวทนัโลกวิทยาศาสตร,์ 16(2), 71-105. 

เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ,์ อภิญญา ไชยค า, สุชาดา มานอก, อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ 
และชารนิันท์ แจงกลาง. (2560). การศกึษาสภาวะการปลูกสมุนไพรพลูจนีในเขตพื้นที่
ต าบลหว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ใหไ้ดต้ามต ารามาตรฐานสมุนไพรไทย. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 1 “การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน” 29 กรกฎาคม 2560 (น. 225-233). กรุงเทพฯ : ห้าง
หุน้สว่นจ ากดั ด-ีวทิย.์ 

เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ พชิญ์พมิล กานดารกัษ์, อจัฉรา แก้วน้อย และอรุณ ชาญชยัเชาวน์ววิฒัน์. 
การหาสารประกอบฟีนอลกิ และฤทธิก์ารต้านอนุมูลอิสระสารสกดัใบย่านาง.(2560). ใน 
การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 1 “การศึกษาเพื่อการพฒันา
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน” 29 กรกฎาคม 2560 (น. 207-214). กรุงเทพฯ : หา้งหุน้สว่นจ ากดั 
ด-ีวทิย.์ 

เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ จนัจริา ปิดตาทะเส, ธนวรรณ วชิญ, อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ 
และอาวุธ หงษ์ศริ.ิ การส ารวจความหลากหลายของพชืจ าพวกเถาเครอื ผกั และหญา้ ใน
สวนสมุนไพรเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา. (2560). ใน 
การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 1 “การศึกษาเพื่อการพฒันา
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน” 29 กรกฎาคม 2560 (น. 184-190). กรุงเทพฯ : หา้งหุน้สว่นจ ากดั 
ด-ีวทิย.์ 

เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ,์ ศริพิร ปัททุม, สุชาดา มานอก, อจัฉรา แก้วน้อย, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่ และ      
อรุณรตัน์ แซ่อู.้ (2560). การควบคุมมาตรฐานสมุนไพรบวับกในเขตพืน้ที ่ต าบลหว้ยดว้น 
อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ตามต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย. ใน การประชุม
วิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 1 “การศึกษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ินอย่าง
ยัง่ยืน” 29 กรกฎาคม 2560 (น. 250-258). กรุงเทพฯ : หา้งหุน้สว่นจ ากดั ด-ีวทิย.์ 

เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ,์ ตรองหทยั นาคแพน, สุคนัธา กล่อมเกลี้ยง, ศุภรตัน์ ดวนใหญ่, อจัฉรา 
แก้วน้อย, และอาวุธ หงษ์ศริ.ิ (2560). ผลติภณัฑเ์จลต้านอนุมูลอสิระจากสารสกดัอรพมิ. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 1 “การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน” 29 กรกฎาคม 2560 (น. 242-249). กรุงเทพฯ : ห้าง



98 
 

 

หุน้สว่นจ ากดั ด-ีวทิย.์ 
เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ,์ อาวุธ หงษ์ศิริ, อจัฉรา  แก้วน้อย และศุภรตัน์ ดวนใหญ่. (2560). การ

ตรวจสอบหาน ้ามนัหอมระเหยจากสมุนไพรไทยออกฤทธิต์้านอนุมูลอสิระ และวเิคราะห์
องค์ประกอบทางเคมใีนน ้ามนัหอมระหยทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกดว้ยเทคนิคแก๊สโครมาโทก
ราฟีและแมสสเปกโทสโกปี.ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 1 
“การศึกษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน” 29 กรกฎาคม 2560 (น. 259-268). 
กรุงเทพฯ : หา้งหุน้สว่นจ ากดั ด-ีวทิย.์ 

เพชรน ้ าผึ้ง รอดโพธิ ์และปิลันธนา เลิศสถิตธนกร. (2558). Chemical constituents and 
anticancer activity against skin melanoma cell line of Amomum uliginosum KD. 
Konig essential oil. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั
ระดบัชาติ ครัง้ที่ 35, วนัที่ 25-26 มถิุนายน 2558. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราช
ภฏัราชนครนิทร.์       

 
ประสบการณ์สอน 

- 
 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี  
          1) พืน้ฐานการแพทย ์และระบบสุขภาพ 
 2) พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น 
 3) พืน้ฐานเภสชักรรมไทย  
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ช่ือ-สกลุ   นางสาวพชิญาภา อนิทรพ์รหม 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์  
สงักดั สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย  คณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2556           วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (กายวภิาคศาสตร)์ 
                                        มหาวทิยาลยัมหดิล 
 พ.ศ. 2553  วทิยาศาสตรบณัฑติ (การแพทยแ์ผนตะวนัออก) 
    มหาวทิยาลยัรงัสติ 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ   

เวชกรรมไทย 
เภสชักรรมไทย 
นวดไทย 
การผดุงครรภไ์ทย 
กายวภิาคศาสตร ์

 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจยั 
Inphrom, P., Lertsatitthanakorn, P., Tanchai, K. and Anukulwong, K. (2017). Formulation 

development of hair rinse cream from lemongrass oil added with various 
fixatives: case study in lock of hair. Proceeding book of International Conference 
on Innovative Research in Science, Technology and Management (ICIRSTM-17). 
U-Town, National University Singapore (NUS): 16-17 September 2017. 

 
ประสบการณ์สอน 

- 
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี  
          1) พืน้ฐานการแพทย ์และระบบสุขภาพ 
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ช่ือ-สกลุ   นางสาวพชิญาภา อตัตโนรกัษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์  
สงักดั สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย  คณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2558  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ 
                                                 มหาวทิยาลยัมหดิล 
 พ.ศ. 2554  การแพทยแ์ผนไทยประยุกตบ์ณัฑติ (การแพทยแ์ผนไทย 

ประยุกต)์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ   

เวชกรรมไทย 
เภสชักรรมไทย 
นวดไทย 
การผดุงครรภไ์ทย 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั  
พิชญาภา อัตตโนรักษ์ , พิชญาภา อินทร์พรหม และจตุพร พนัสโณทัย. (2559). การวิจัย

ปฏิบัติการ ขจัดความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทยปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา. งานวจิยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา. (พฤศจกิายน 2559 – ตุลาคม 2560), 1 - 
67. 

 
บทความวิจยั.  
Attanoruk, P., Inphrom, P., Panusnothai, J., Manhmay, N. and Pornprasit, S. (2017). 

Stress Relieving of Thai Traditional Medicine Students by using Thai Traditional 
Medicine.  Proceedings of The 2 nd International Conference of Multidisciplinary 
Approaches on UN Sustainable Development Goals, Thailand, (28th -29th 
December, 2017). pp 151-156.  
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ประสบการณ์สอน 
- 
 

ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี  
          1) พืน้ฐานการแพทย ์และระบบสุขภาพ  
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ช่ือ-สกลุ   นายอาวุธ หงษ์ศริ ิ
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์  
สงักดั สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย  คณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2560  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชักรรมไทย) 
                                                 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 พ.ศ. 2556  การแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ (การแพทยแ์ผนไทย) 
    มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ   

เวชกรรมไทย 
เภสชักรรมไทย 
นวดไทย 
การผดุงครรภไ์ทย 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั 
อาวุธ หงษ์ศริ,ิ เพชรน ้าผึง้ รอดโพธิ,์ ตรองหทยั นาคแพน, สุคนัธา กล่อมเกลี้ยง, ศุภรตัน์ ดวน

ใหญ่ และอัจฉรา แก้วน้อย (2560). ผลิตภัณฑ์เจลต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัด
อรพิม. สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. 

 
บทความวิจยั 
อาวุธ หงษ์ศริ,ิ เพชรน ้าผึ้ง รอดโพธิ,์ ตรองหทยั นาคแพน, สุคนัธา กล่อมเกลี้ยง, ศุภรตัน์ ดวน

ใหญ่และอจัฉรา แก้วน้อย. (2560). ผลิตภณัฑ์เจลต้านอนุมูลอิสระจากสารสกดัอรพมิ. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 1 “การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน” 29 กรกฎาคม 2560 (น. 242-249). กรุงเทพฯ : ห้าง
หุน้สว่นจ ากดั ด-ีวทิย.์ 

 
ประสบการณ์สอน 

- 
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี  
          1) พืน้ฐานการแพทย ์และระบบสุขภาพ 
 2) พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น 
 3) พืน้ฐานเภสชักรรมไทย  
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ภาคผนวก ง 

ประวติัและผลงานทางวิชาการของอาจารยพิ์เศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



105 
 

 

ช่ือ-สกลุ    นาง วลิาสนิี  หริญัพานิช ซาโตะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์   
สงักดั    ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2552  Ph.D. (Pharmacy) Faculty of Pharmacy, Showa University,  
     Japan    
 พ.ศ. 2544  เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัวทิยา)  มหาวทิยาลยัมหดิล 
 พ.ศ. 2542  เภสชัศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1)  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
สาขาท่ีเช่ียวชาญ   

เภสชัวทิยา       
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจยั    
Manok, S., Sungthong, B., Sato, H., Sugiyama, E. and Hirunpanich Sato, V. (2016). Hypoglycemic 

and Antioxidant Activities of the Water Extract of  Aquilaria crassna Leaves in Streptozotocin-
Nicotinamide-Induced Type-2 Diabetic Mice.  Natural Product Communications, 11(6), 757-
761. 

Hirunpanich Sato, V. and Sato, H. (2015). Enhancing effect of beta-lactoglobulin on the rate of 
cyclosporine absorption. Journal of Drug Delivery, 7(4), 126-129. 

Ohta, S., Sugiyama, E., Saito, K., Nagafuji, K., Hirunpanich Sato, V. and Sato, H. (2 0 1 6 ) . 
Comparison of insoluble microparticles generation between original (Rocepfhin(R)) 
and Japanese generic products of ceftriaxone sodium for injection, when mixed with 
calcium chloride solution. The Showa University Journal of Medical Sciences, 
28(1), 1-8. 

Poster Presentation: 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist Meeting “New 
Paradigns in Pharamcology for Global Health” (FAPA), Feb 1-3, 2016, Bangkok 
Thailand 

 
ประสบการณ์สอน 

1.  2001-2011 คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
2.  2015-ปัจจุบนั ภาควชิาเภสชัวทิยา  คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลกัสูตรน้ี 
1) วชิาเภสชัวทิยาและพษิวทิยา       
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ช่ือ – นามสกลุ         นายสุเมธ  คงเกยีรตไิพบูลย ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ     นกัวจิยั  ศูนยว์จิยัคน้ควา้และพฒันายา   
สงักดั               ศูนยว์จิยัคน้ควา้และพฒันายา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                
ประวติัการศึกษา         
          พ.ศ. 2556                  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (เภสชัเคมแีละพฤกษเคม)ี    

มหาวทิยาลยัมหดิล (ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก) 
          พ.ศ. 2551   วทิยาศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) (การแพทยแ์ผน 

ตะวนัออก) มหาวทิยาลยัรงัสติ เหรยีญทองกติตคิุณเรยีนดเียีย่ม 
          พ.ศ. 2551  เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ)   

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
          พ.ศ. 2552  นิตศิาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ใบประกอบโรคศลิปะสาขาเภสชักรรมไทย (พท.ภ.), เวชกรรม
ไทย (พท.ว.), การนวดไทย (พท.น.), และการผดุงครรภ์ไทย 
(พท.ผ.) 

 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ               
              การสกดั  แยกสาร  และพสิูจน์เอกลกัษณ์ของสารส าคญั /สารออกฤทธิใ์นสมุนไพรไทย  
การวิเคราะห์สารส าคัญ /สารออกฤทธิใ์นสมุนไพรไทย (HPLC , TLC-densitometry, UV) การ
ทดสอบฤทธิท์างชวีภาพของสมุนไพร: ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ (DPPH, FRAP), ฤทธิต์้านเอนไซม์ 
acetylcholinesterase (Ellman’s method), การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเรง็ (MTT assay), 
การทดสอบฤทธิฆ์า่แมลง (Chronic feeding bioassay) 

ผลงานทางวิชาการ  
รางวลัท่ีได้รบั 

รางวลัศษิยเ์ก่าดเีด่น คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรงัสติ ดา้นนกัวชิาการ 
รางวลัวทิยานิพนธด์เีด่น ประจ าปี 2556 มหาวทิยาลยัมหดิล 
รางวลัเกยีรตยิศแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดเียีย่ม ประจ าปี 2556 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
บทความวิจยั  
Kongkiatpaiboon, S., Duangdee, N., Chewchinda, S., Poachanukoon, O. and Annuaypattanapon, 

K. (in press). Development and validation of stability indicating HPLC method for 
determination of adrenaline tartrate. Journal of King Saud University-Science. 
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Chen, G., Brecker, L., Felsinger, S., Cai, X., Kongkiatpaiboon, S. and Schinnerl, J. (2017). 
Morphological and chemical variation of Stemona tuberosa from southern China-
Evidence for heterogeneity of this medicinal plant species. Plant Biology, 19, 835-
842. 

Keeratinijakal, V. and Kongkaitpaiboon, S. (2017). Distribution of phytoestrogenic diarylheptanoids 
and sesquiterpenoids components in Curcuma comosa rhizomes and its related 
species. Revista Brasileira de Farmacognosia, 27, 290-296. 

Kongkiatpaiboon, S., Tangsukruthai, P., Sriyakool, K., Pansuksan, K., Tunsiritkongkon, A. 
and Pandith, H. (2017). Determination of Morin in Maclura cochinchinensis 
Heartwood by HPLC. Journal of Chromatographic Science, 55, 346-350. 

Kongkiatpaiboon, S., Duangdee, N., Prateeptongkum, S. and Chaijaroenkul, W. (2016). 
Acetylcholinesterase inhibitory activity of alkaloids isolated from Stephania venosa. 
Natural Product Communications, 11, 1805-1806. 

Kongkiatpaiboon, S., Vongsak, B., Machana, S., Weerakul, T. and Pattarapanich, C. 
(2016). Simultaneous HPLC quantitative analysis of mangostin derivatives in 
Tetragonula pagdeni propolis extracts. Journal of King Saud University-Science, 
28, 131-135. 

Vongsak, B., Kongkiatpaiboon, S., Jaisamut, S., Machana, S. and Pattarapanich, C. 
(2015). In vitro alpha glucosidase inhibition and free-radical scavenging activity of 
propolis from Thai stainless bees in mangostin orchard. Revista Brasileira de 
Farmacognosia, 25, 445-450. 

Sithisarn, P., Rojsanga, P., Sithisarn, P. and Kongkiatpaiboon, S. (2015). Antioxidant 
activity and antimicrobial effects on clinical isolated Streptococcus suis and 
Staphylococcus intermedius of extracts from several parts of Cladogynos orientalis 
and their phytochemical screenings. Evidence-Based Complementary and 
Alternative Medicine. Article ID: 908242, 8 pages [index in pubmed; impact factor 
1.880] 

Kongkiatpaiboon, S., Pattarajinda, V., Keeratinijakal, V. and Gritsanapan, W. (2014). Effect 
of Stemona spp. against Rhipicephalus microplus. Experimental and Applied 
Acarology, 62, 115-120. [indexed in Scopus; impact factor: 1.847] 

Kongkiatpaiboon, S., Keeratinijakal, V. and Gritsanapan, W. (2013). TLC-Image Analysis of 
Non-Chromophoric Tuberostemonine Alkaloid Derivatives in Stemona Species. 
Natural Product Communications, 8, 1065-1068. [indexed in Scopus; impact 



109 
 

 

factor: 1.242] 
Kongkiatpaiboon, S., Rojsanga, P., Pattarajinda, V. and Gritsanapan, W. (2013). 

Acetylcholinesterase inhibitory activity of didehydrostemofoline, stemofoline 
alkaloids and extracts from Stemona collinsiae Craib roots. Pharmacognosy 
Journal, 5, 56-59. [indexed in Scopus] 

Kongkiatpaiboon, S., Keeratinijakal, V. and Gritsanapan, W. (2013). Simultaneous Quantification of 
Stemocurtisine, Stemocurtisinol and Stemofoline in Stemona curtisii (Stemonaceae) by 
TLC-Densitometric Method. Journal of Chromatographic Science, 51, 430-435. 
[indexed in Scopus; impact factor: 0.794] 

Kongkiatpaiboon, S., Mikulicic, S., Keeratinijakal, V., Greger, H. and Gritsanapan, W. 
(2013). HPLC simultaneous analysis for quality assessment of Stemona curtisii 
roots and determination of their insecticidal activities. Industrial Crops and 
Products, 43, 648-653. [indexed in Scopus; impact factor: 2.468] 

Kongkiatpaiboon, S and Gritsanapan, W. (2013). Optimized extraction for high yield of 
insecticidal didehydrostemofoline alkaloid in Stemona collinsiae roots extract. 
Industrial Crops and Products, 41, 371-374. [indexed in Scopus; impact factor: 
2.468] 

Kongkiatpaiboon, S., Keeratinijakal, V. and Gritsanapan, W. (2012). HPLC Analysis of Stemokerrine 
and Oxystemokerrine in the Thai Medicinal Plant Stemona kerrii. Natural Product 
Communications, 7, 1277-1278. [indexed in Scopus; impact factor: 1.242] 

Kongkiatpaiboon, S. and Gritsanapan, W. (2012). HPLC Quantitative Analysis of 
Insecticidal Didehydrostemofoline and Stemofoline in Stemona collinsiae Root 
Extracts. Phytochemical Analysis, 23, 554-558. [indexed in Scopus; impact factor: 
2.48] 

Kongkiatpaiboon, S., Schinnerl, J., Felsinger, S., Keeratinijakal, V., Vajrodaya, S., 
Gritsanapan, W., Brecker, L. and Greger, H. (2011). Structural relationships of 
Stemona alkaloids: assessment of species-specific accumulation trends for 
exploiting their biological activities. Journal of Natural Products, 74, 1931-1938. 
[indexed in Scopus; impact factor: 3.285] 

Kongkiatpaiboon, S., Keeratinijakal, V. and Gritsanapan, W. (2010). Microscopic characterization as 
a tool for separation of Stemona groups. Pharmacognosy Journal, 2(17), 1-4. 
[indexed in Scopus] 

Kongkiatpaiboon, S. and Gritsanapan, W. (2010). Distribution, bioactive components and 
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biological activities of Stemona species in Thailand. Medicinal Plants, 2, 820-827. 
[indexed in Scopus] 

 
Conferences 
Tayana, N., Inthakusol, W., Tongkot, N., Thiengsusuk, A., Duangdee, N., 

Pratheeptongkum, S. and Kongkiatpaiboon, S. (2017). Isolation and comparative 
analysis of alkaloids from Stephania venosa (Menispermaceae). In The JSPS-
NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International Annual Meeting in 
Pharmaceutical Sciences (JSPS-NRCT 2017 and IAMPS 33) 2-3 March 2017 The 
Berkeley Hotel, Bangkok, Thailand [Poster presentation]. 

Kongkiatpaiboon, S., Inthachub, P., Vajrodaya, S., Tayana, N. and Inthakusol, W. (2017). 
Distribution of Stemona alkaloids in Stemona aphylla Craib (Stemonaceae) in 
Thailand. In The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International 
Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (JSPS-NRCT 2017 and IAMPS 33) 
2-3 March 2017 The Berkeley Hotel, Bangkok, Thailand [Poster presentation]. 

Thiengsusuk, A., Chaijaroenkul, W., Kongkiatpaiboon, S., Duangdee, N., Prateeptongkum, 
S. and Na-Bangchang, K.. (2017). Antimalarial activity of crude ethanolic extract 
and isolated compounds from Stephania venosa. In The 2nd International 
Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017) 25-27 January 
2017, Asia Hotel, Bangkok, Thailand. [Poster presentation] 

Chamboonchu, N., Tayana, N., Kongkiatpaiboon, S., Prateeptongkum, S. and Duangdee, 
N. (2016). A Comparative study on Quantitative analysis of oxyresveratrol in 
Mahad methanolic extract by 1H NMR and HPLC techniques. In The 42th Congress 
on Science and Technology of Thailand (STT42) 30 November – 2 December 
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ด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
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ความสามารถในการแข่งขนัและเพิม่มูลค่าของผลติภณัฑ์ด้านอาหาร ต ารบัยา และเครื่องส าอาง
จากสมุนไพร  การบรหิารจดัการองค์ความรู้ด้านเภสชักรรมไทยอย่างเป็นระบบ ด้วยการน าภูมิ
ปัญญาแพทยแ์ผนไทย  มาผสมผสานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  เพื่อสรา้งทางเลอืก
สุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากล ตลอดจนสามารถ บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อท าการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จรยิธรรม น าความรูไ้ปใชเ้พื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนสว่นรวมต่อไป โดยในปีการศกึษา 2560 ได้
ครบวาระในการปรบัปรุงหลักสูตร ดังนัน้ สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย จึงจ าเป็นต้องด าเนินการ
ปรบัปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมไทย มาเป็นหลกัสูตรการแพทย์
แผนไทยมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมไทย หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2561 ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาหลกัสตูรเภสชักรรม
ไทยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
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สารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม 
สามารถน าความรู้ที่มที าการวจิยัเพื่อ
พฒันาทอ้งถิน่ต่อไป 

นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ
จากสมุนไพร 

 

วตัถปุระสงค ์
1. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม
เชงิวชิาการและวชิาชพี  
2. มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยัและการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ  โดยประยุกต์ ใช้
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และการวจิยั 
มาใชใ้นดา้นเภสชักรรมไทย  
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทาง
วชิาการและวชิาชพี  
4. มีความรับผิดชอบและแสดงออก
ทกัษะการเป็นผู้น าและมปีฏิสมัพันธ์กับ
ผูเ้กีย่วขอ้งไดอ้ย่างเหมาะสม 
5. สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธิภาพ 
โดยการน าเสนอรายงานทัง้ในรูปแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิง่
ตพีมิพท์างวชิาการและวชิาชพี  

วตัถปุระสงค ์
เพือ่ผลติบณัฑติที ่
1) มจีรรยาบรรณ คุณธรรม จรยิธรรม 
เชงิวชิาการและวชิาชพี 
2) มคีวามรู้ความเข้าใจทฤษฎี การวจิยั
และการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเภสัช
กรรมไทย  
3) มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ผลงาน
ด้ านน วัต ก รรมก ารแพ ทย์ แ ล ะ
สุ ข ภ า พ จ า ก ส มุ น ไ พ ร ด้ ว ย
กระบวนการวจิยัไดอ้ย่างเหมาะสม  
4) มีค วามรับผิดชอบและแสดง
พฤติ กรรมความเป็ นผู้ น า และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ เกี่ ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 
5) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการข้อมูลการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 

ปรบัเปลี่ยนวตัถุ 
ประสงค์ ให้ เข้า
กบัผลการเรยีนรู้
ในแต่ละด้านและ
ป รั ช ญ า ข อ ง
หลกัสตูร 
  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสูตร 
หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า   37   
หน่วยกติ  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสูตร 
ห น่วยกิต รวม  ไม่ น้ อยกว่ า  36  
หน่วยกติ 

ลดจ านวนหน่วย
กิต ลงเนื่องจาก
มีการย้ายหมวด
รายวชิา 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
1. หมวดวชิาบงัคบั 19 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต3. หมวดวชิาประสบการณ์
วจิยั 12 หน่วยกติ 
4. รายวชิาทีน่กัศกึษาตอ้งมพีืน้ฐาน 
23 หน่วยกติ การศกึษารายวชิา
เกีย่วกบัเภสชักรรมไทย 

โครงสร้างหลกัสูตร  
แบ่งเป็น 2 โครงสร้างประกอบด้วย
รายละเอยีด  ดงันี้ 
1. โครงสร้างหลักสูตรส าหรับ 
นักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีสายตรง
ด้ า น ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย  
การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ และ
การแพทยแ์ผนตะวนัออก   
1) หมวดวชิาบงัคบั ไม่น้อยกว่า 18
หน่วยกติ 
2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกติ 
3) ห ม วด วิช าวิท ย านิ พ น ธ์  12  
หน่วยกติ 
4)  ห ม ว ด วิ ช า พื้ น ฐ า น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา4 หน่วยกิต (ส าหรบั
ห ม ว ด วิ ช า พื้ น ฐ า น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาให้ลงทะเบียนเรียน
เพิม่เตมิโดยไม่นบัหน่วยกติ)    
2. โครงสร้างหลักสูตรส าหรับ
นักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีด้าน
วิ ท ย าศ าส ต ร์ สุ ข ภ าพ  ห รื อ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีมีพื้นฐานความรู้
ด้านการแพทยแ์ผนไทย 
1) หมวดวชิาบงัคบั ไม่น้อยกว่า 18
หน่วยกติ 
2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกติ 
3) หมวดวชิาวทิยานิพนธ ์12 หน่วย 

ล ด ห น่ ว ย กิ ต
หมวดวชิาบังคบั
เหลือ 18 หน่วย
กติ  
แยกโครงสร้าง 
ห ลั ก สู ต ร 
แ บ่ ง เ ป็ น  2 
โครงสรา้ง คอื 
1.โครงสร้างหลกั 
สูตรส าหรับนัก 
ศึ ก ษ า ที่ จ บ
ปริญญาตรีสาย
ต ร ง ด้ า น
การแพทย์แผน
ไทย  การแพทย์
แ ผ น ไ ท ย
ป ระยุ ก ต์  แ ล ะ
การ แพทย์แผน
ตะวนั ออก  
2.โครงสร้างหลกั 
สูตรส าหรับนัก 
ศึ ก ษ า ที่ จ บ
ปริญญาตรีด้าน
วิท ย า  ศ าส ต ร์
สุ ข ภ าพ  ห รื อ
สาขาวิชาอื่นที่มี
พื้ นฐานความรู้
ด้านการแพทย์
แผนไทย 
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 กติ 
4) หมวดวิชาที่ นั กศึกษ าต้ อ งมี
พื้นฐานการศึกษารายวชิาเกี่ยวกับ
เภสัชกรรมไทย  ไม่ น้ อยกว่ า  9 
หน่วยกติ  
(สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ใน
กรณี ที่ นั กศึกษาได้มีการศึกษา
รายวชิาดงักล่าวมาแลว้)     
5)  ห ม ว ด วิ ช า พื้ น ฐ า น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา4 หน่วยกิต (ส าหรบั
หมวดวชิาที่นัก ศกึษาต้องมพีื้นฐาน
การศึกษารายวิชาเกี่ยวกับเภสัช
กรรมไทยและหมวดวิชาพื้นฐาน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้ลงทะเบียน
เรยีนเพิม่เตมิโดยไม่นบัหน่วยกติ)   

 

หมวดวิชาบงัคบั 
5424121 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีขัน้
สงู  
หน่วยกติ  3(2-2-5) 

4361101 เคมอีนิทรยี์และชวีเคมขีัน้
สงู  หน่วยกติ  3(2-2-5) 

ป รับ รหั ส วิ ช า 
และค าอธิบ าย
รายวชิา 

5424122 ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ
หน่วยกติ  3(3-0-6) 
 

4361105 ก ระบ วนก ารวิจัยท าง
เภสชักรรมไทย หน่วยกติ 1 (0-2-1) 

ปรบัรหสัวชิา ชื่อ
วิ ช า  แ ล ะ
ค า อ ธิ บ า ย
รายวชิา โดยยา้ย
วชิากระบวนการ 
วิจัย ท าง เภ สัช
กรรมไทยมาเป็น
วิชาบังคับแทน
วิชาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ
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5424131 เคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
หน่วยกติ  3(2-2-5) 

4361104 เคมวีเิคราะหข์ัน้สงู 
หน่วยกติ  3(2-2-5) 

ป รับ รหั ส วิ ช า 
และค าอธิบ าย
รายวชิา 

5424151 เภสชัวทิยาและพษิวทิยา 
หน่วยกติ  3(2-2-5)  

4361106 เภสชัวทิยาและพษิวทิยา
หน่วยกติ  3(2-2-5) 

ป รับ รหั ส วิ ช า 
และค าอธิบ าย
รายวชิา 

5424171 ภูมิปัญญาการแพทย์และ
สมุนไพรพื้นบ้านส าหรบัเภสชักรรม
ไทยหน่วยกติ  3(2-2-5) 

4361103 ภูมปัิญญาการแพทย์และ
สมุนไพรพื้นบ้านส าหรบัเภสชักรรม
ไทย 1  หน่วยกติ  3(2-2-5) 

ปรบัรหสัวชิา ชื่อ
วิ ช า  แ ล ะ
ค า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 

5424181 สมัมนาทางเภสชักรรมไทย 
1 หน่วยกติ  1(0-2-1) 

4361102 สัมมนาทางเภสัชกรรม
ไทย 1  หน่วยกติ  1(0-2-1) 

ป รับ รหั ส วิ ช า 
และค าอธิบ าย
รายวชิา 

5424211 เทคโนโลยีเภสชักรรมไทย
ขัน้สงู  หน่วยกติ  2(1-2-3) 

4361209 เทคโนโลยเีภสชักรรมไทย
ขัน้สงู  หน่วยกติ  3(2-2-5) 

ป รับ รหั ส วิ ช า 
ห น่ วยกิต  และ
ค า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 

5424282 สมัมนาทางเภสชักรรมไทย 
2  หน่วยกติ  1(0-2-1) 

4361210 สัมมนาทางเภสัชกรรม
ไทย 2  หน่วยกติ  1(0-2-1) 

ป รับ รหั ส วิ ช า 
และค าอธิบ าย
รายวชิา 

หมวดวิชาเลือก 
5424112 หวัขอ้พเิศษทางเภสชักรรม
ไทยหน่วยกติ  3(3-0-6) 
 

4361211 หัวข้อพิ เศษทางเภสัช
กรรมไทย  หน่วยกติ  3(3-0-6) 

ป รับ รหั ส วิ ช า 
และค าอธิบ าย
รายวชิา 

5424132 การวเิคราะหโ์ครงสรา้งของ
สารอนิทรยี ์ หน่วยกติ  3(2-2-5) 

4361212 การวิเคราะห์โครงสร้าง
ของสารอินทรยี์  หน่วยกิต  3(2-2-
5) 

ป รับ รหั ส วิ ช า 
และค าอธิบ าย
รายวชิา 

5424142 เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ขยายพนัธุ์และพสิูจน์เอกลกัษณ์ของ
พชืสมุนไพร  หน่วยกติ  3(2-3-5) 

4361213 เทคโนโลยชีีวภาพในการ
ขยายพนัธุแ์ละพสิจูน์เอกลกัษณ์ของ
พชืสมุนไพร  หน่วยกติ  3(2-3-5) 

ป รับ รหั ส วิ ช า 
และค าอธิบ าย
รายวชิา 

 



126 
 

 

หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ. 2556 

หลกัสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2561 

ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 

5424213 เภสชักรรมไทยขัน้สงู 
หน่วยกติ  3(3-0-6) 

4361217 ภูมปัิญญาการแพทยแ์ละ
สมุนไพรพืน้บา้นส าหรบัเภสชักรรม

ไทย 2  หน่วยกติ  3(3-0-6) 

ปรบัรหสัวชิา ชื่อ
วชิา และ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

5424241 พฤกษเคมอีนุกรมวธิาน 
หน่วยกติ  2(1-2-3) 

4361214 พฤกษเคมอีนุกรมวธิาน 
หน่วยกติ  3(2-2-5) 

ปรบัรหสัวชิา 
หน่วยกติ และ
ค าอธบิาย
รายวชิา 

5424252 เคมเีภสชั 
หน่วยกติ  3(3-0-6) 

4361215 เคมทีางยา 
หน่วยกติ  3(3-0-6) 

ป รับ รหั ส วิ ช า  
ชื่อวชิา 

5424261 การวจิยัทางเภสชักรรมไทย 
หน่วยกติ  1(0-2-1) 

4361216 ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ
หน่วยกติ  3(3-0-6) 
 

ป รับ รหั ส วิ ช า 
และค าอธิบ าย
รายวชิา โดยยา้ย
วิชาผลิต ภัณฑ์
ธรรมชาติมาเป็น
วิช าเลือกแทน
วชิาการวจิยัทาง
เภสชักรรมไทย 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
5424291 วทิยานิพนธ ์  
หน่วยกติ  12(0-24-48) 

4361219 วทิยานิพนธ ์  
หน่วยกติ  12(0-24-48) 

ป รับ รหั ส วิ ช า 
และค าอธิบ าย
รายวชิา 

หมวดวิชาท่ีนักศึกษาต้องมีพื้นฐานการศึกษารายวิชาเก่ียวกบัเภสชักรรมไทย 
4216210 เภสชักรรมไทย 1     
หน่วยกติ  4 (3-3-7) 

4361107 พืน้ฐานการแพทย ์และ
ระบบสุขภาพ  หน่วยกติ  3 (3-0-6) 

ปรบัรหสัวชิา ชื่อ
วชิา จ านวน 

4216214 เภสชักรรมไทย 2     
หน่วยกติ  4 (3-3-7) 
4216326 เภสชักรรมไทย 3     
หน่วยกติ  3 (2-2-5) 
4216104 พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น  
หน่วยกติ  3 (2-2-5) 

4361108 พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น   
หน่วยกติ  3 (2-2-5) 
4361218 พืน้ฐานเภสชักรรมไทย 
หน่วยกติ  3 (2-2-5) 
 

หน่วยกติ และ
ค าอธบิาย
รายวชิา โดยยุบ
วชิาทีน่กัศกึษา
ตอ้งมพีืน้ฐาน
การศกึษา 
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4216213 เคมเีภสชัวตัถุ  
หน่วยกติ  3 (2-2-5) 
4216329 ระเบยีบวธิวีจิยัทางการ
แพทยแ์ผนไทย  หน่วยกติ  3 (2-2-5) 
4216103 ปรชัญาการแพทยแ์ผนไทย
และการสรา้งเสรมิสุขภาพ   
หน่วยกติ  2 (1-2-3) 
4216212 ระบบสุขภาพไทย  
หน่วยกติ  1(1-0-2) 
4216218 กฎหมายและจรรยาบรรณ
วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย  
หน่วยกติ  2 (2-0-4) 

 รายวชิาเกีย่วกบั
เภสชักรรมไทย 

หมวดวิชาพื้นฐานระดบับณัฑิตศึกษา 
รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
5520101 คอมพวิเตอรส์ าหรบั
บณัฑติศกึษา  หน่วยกติ  3(2-2-5) 
5520202 ภาษาองักฤษส าหรบั
บณัฑติศกึษา  หน่วยกติ  3(2-2-5) 

หมวดวิชาพื้นฐานระดบั
บณัฑิตศึกษา 
6310101 เทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรบับณัฑติศกึษา   
หน่วยกติ  2 (1-2-3) 
6320202 ภาษาองักฤษส าหรบั
บณัฑติศกึษา  หน่วยกติ  2 (1-2-3) 

ปรบัรหสัวชิา ชื่อ
วิช า ห น่ วยกิต  
และค าอธิบ าย
รายวชิา 
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ภาคผนวก ซ 
การก าหนดรหสัวิชาและข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงในการจดักิจกรรม 

แต่ละวิชา 
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การก าหนดรหสัวิชาและข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงในการจดักิจกรรม 
แต่ละวิชา 

 
การก าหนดข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงการจดักิจกรรมแต่ละวิชา 
  
รหสัวิชาส าหรบัหลกัสูตร 

การก าหนดรหสัวิชาและข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงในการจดักิจกรรมแต่ละวิชา 

รหสัวิชาส าหรบัหลกัสูตร 
โดยในส่วนของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมไทย ได้

จ าแนกกลุ่มวชิาโดยก าหนดรหสัวชิาก ากบัตามแต่ละกลุ่มวชิา ดงันี้ 

รายวิชา 
  รหสัวิชาของมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
  ประกอบดว้ยตวัเลข 7 ตวั  x     x     xx     x     xx 
                1     2     34     5     67 

เลขตวัท่ี 1   หมายถงึ    ล าดบัคณะ คอื 4 = คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  เลขตวัท่ี 2   หมายถงึ    ระดบัการศกึษา คอื 3 = ระดบัปรญิญาโท 
  

เลขตวัท่ี 3,4   หมายถงึ    สาขาวชิาในคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคอื  
     61 = สาขาวชิาเภสชักรรมไทย 

  เลขตวัท่ี  5   หมายถงึ    ระดบัความยากงา่ยหรอืชัน้ปี 
  เลขตวัท่ี  6,7   หมายถงึ    ล าดบัก่อนหลงัของวชิา 
 รหสัหลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยมหาบณัฑติ  สาขาวชิาเภสชักรรมไทย  คอื  4361xxx 
 
การก าหนดข้อมูลเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงการจดักิจกรรมแต่ละวิชา 
 การก าหนดจ านวนชัว่โมงในการท ากจิกรรมการเรยีนรูไ้ดก้ าหนด ดงันี้  

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
บรรยาย/ทฤษฎ ี1 หน่วยกติ  =  บรรยาย 1 ชม./สปัดาห ์และใหม้กีารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
   จ านวน 2 เท่าของชัว่โมงบรรยาย 
ปฏบิตั ิ1 หน่วยกติ  =  ฝึกทดลอง/ปฏบิตั ิ2-3 ชม./สปัดาห ์และใหม้กีารศกึษาคน้ควา้ 

ดว้ยตนเอง  จ านวน 0.5 เท่าของชัว่โมงปฏบิตั ิ
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 การคิดหน่วยกิตรายวิชาท่ีมีเฉพาะชัว่โมงทฤษฎี 

ตวัอย่าง 
การระบุหน่วย

กิต 
จ านวนชัว่โมง/สปัดาห์ 

บรรยาย ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 
3(3-0-6) 3 0 (ชัว่โมงบรรยายx2) + (0) 

(3x2) + (0) = 6 
 
 ตวัอย่างการคิดหน่วยกิตรายวิชาท่ีมีเฉพาะชัว่โมงปฏิบติั 
ตวัอย่าง 
การระบุหน่วย

กิต 
จ านวนชัว่โมง/สปัดาห์ 

บรรยาย ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 
1(0-2-1) 0 2 (0) + (ชัว่โมงทฤษฎxี0.5) 

(0) + (2x0.5) = 1 
 
 การคิดหน่วยกิตรายวิชาท่ีมีชัว่โมงทฤษฎีและปฏิบติั 
ตวัอย่าง 
การระบุหน่วย

กิต 
จ านวนชัว่โมง/สปัดาห์ 

บรรยาย ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 
3(2-2-5) 2 2 (ชัว่โมงบรรยายx2) + (ชัว่โมงทฤษฎีx0.5) 

(2x2) + (2x0.5) = 5 
 
 การคิดหน่วยกิตรายวิชาประสบการณ์วิจยั 
   วทิยานิพนธ์ 
ตวัอย่าง 

การระบุหน่วย
กิต 

จ านวนชัว่โมง 

บรรยาย ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 
12 (0-24-48) - 24 48 
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ภาคผนวก ฌ 

ระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
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ข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  

ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2550  

------------------------------------  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547         

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครัง้ที่  11/2550 เมื่อวันที่  21  
ธนัวาคม 2550จงึออกขอ้บงัคบัไวด้งันี้  

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ว่าดว้ยการจดั
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2550”  

ขอ้ 2 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัตัง้แต่ภาคเรยีนที ่1 ภาคการศกึษา2550 เป็นตน้ไป  
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี  

“มหาวทิยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความว่า สภามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  
 “อธกิารบด”ี หมายความว่า อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  
“การศึกษ าระดับบัณฑิตศึกษ า ” หมายความว่ า  การจัดการศึกษ าระดับ

ประกาศนียบตัรบณัฑติ ระดบัปรญิญาโท  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู  และระดบัปรญิญาเอก  
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาแต่งตัง้ 
  “คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา”  หมายความว่า  คณาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร
ระดบับณัฑติศกึษาทีม่หาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาแต่งตัง้ 
  “คณาจารย์”  หมายความว่า  คณาจารย์ประจ าซึ่งปฏิบตัิหน้าที่เต็มเวลาตามภาระ
งานทีร่บัผดิชอบในหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนระดบับณัฑติศกึษา หรอืคณาจารยพ์เิศษซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ให้
เป็นผูส้อนในระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
  “ผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรบัใน
สาขาวชิานัน้ ๆ ซึง่อาจเป็นบุคคลภายนอกหรอืภายในมหาวทิยาลยักไ็ด้ 

“นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศกึษาระดบับณัฑติศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภัฏ
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

ขอ้ 4 ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี  และเป็นผูว้นิิจฉยัชี้ขาดในกรณี
เกดิปัญหาจากการใชร้ะเบยีบน้ี 
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หมวดท่ี 1  

ระบบการศึกษา  
 

ขอ้ 5 การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา เป็นการเรยีนแบบสะสมหน่วยกติในระบบทวภิาค
และหรอือาจมภีาคการศกึษาฤดรูอ้นอกีภาคหนึ่งกไ็ด ้ ในแต่ละภาคการศกึษาจะตอ้งมรีะยะเวลา
ศกึษาไม่น้อยกว่า 15  สปัดาห ์และกรณีเปิดการศกึษาภาคฤดรูอ้น  ใหก้ าหนดระยะเวลาศกึษาและ
จ านวนหน่วยกติโดยมสีดัสว่นเทยีบเคยีงกนัไดก้บัภาคการศกึษาปกติ 

ขอ้ 6 การคดิหน่วยกติ  ใหค้ดิหน่วยกติส าหรบัรายวชิาต่าง ๆ ดงันี้  
(1) รายวชิาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชเ้วลาบรรยายหรอือภปิรายปัญหา 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

หรอืไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงตลอดภาคการศกึษาปกตใิหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค  
(2) รายวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเ้วลาไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้คี่า

เท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค  
(3) การฝึกงานหรอืฝึกภาคสนาม ทีใ่ชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาค

การศกึษาปกตใิหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค  
(4) การท าโครงงานหรอืกจิกรรมการศกึษาอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ทีใ่ชเ้วลาท า

โครงงานหรอืกจิกรรมนัน้ไม่น้อยกว่า  45  ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิ ใหม้คี่าเท่ากบั  1  หน่วยกติ 
ระบบทวภิาค 

(5) การคน้ควา้อสิระหรอืภาคนิพนธ ์ และวทิยานิพนธท์ีใ่ชเ้วลาการศกึษาไม่น้อยกว่า  
45  ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้คี่าเท่ากบั  1  หน่วยกติระบบทวภิาค 

(6) ภาษาทีใ่ชใ้นการศกึษารายวชิาอาจเป็นภาษาไทยหรอืภาษาต่างประเทศกไ็ด ้
 

หมวด  2 
หลกัสูตรการศึกษา 

 
 ขอ้  7 โครงสรา้งของหลกัสตูร 
  (1)  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติและประกาศนียบตัรชัน้สูง มจี านวนหน่วยกติ รวม
ตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกติ 
  (2)  หลกัสูตรปรญิญาโท  ให้มหีน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วย
กติ  โดยแบ่งการศกึษาเป็น  2  แผน  คอื 
                แผน ก  เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยั โดยมกีารท าวทิยานิพนธ ์ ดงันี้ 
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          แบบ  ก 1  ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ซึ่งมคี่าเทยีบได้ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกติ  
โดยมหาวทิยาลยัอาจก าหนดให้เรยีนรายวชิาเพิม่เตมิ  หรอืท ากจิกรรมทางวชิาการอื่นเพิม่ขึ้นก็ได ้ 
โดยไม่นบัหน่วยกติ  แต่จะตอ้งมผีลสมัฤทธิต์ามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
        แบบ  ก 2  ท าวทิยานิพนธซ์ึ่งมคี่าเทยีบไดไ้ม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ  และตอ้ง
ศกึษารายวชิาอกีไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกติ 
                 แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษา  โดยไม่ต้องท าวทิยานิพนธ์  แต่
ตอ้งท าการคน้ควา้อสิระหรอืภาคนิพนธไ์ม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ  และไม่เกนิ  6  หน่วยกติ 
                (3)  หลกัสูตรปรญิญาเอก  เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการวจิยัเพือ่พฒันานกัวชิาการและ
นกัวชิาชพีชัน้สงูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่  ซึง่แบ่งออกเป็น  2  แบบ  คอื 
                 แบบ 1  เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยั  โดยมกีารท าวทิยานิพนธท์ีก่่อใหเ้กดิ
ความรู้ใหม่  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรยีนรายวิชาเพิ่มเติม  หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิม่ขึน้กไ็ดโ้ดยไม่นบัหน่วยกติ  แต่จะต้องมผีลสมัฤทธิต์ามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ดงันี้ 
                            แบบ 1.1  ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาโท จะตอ้งท าวทิยานิพนธไ์ม่น้อย
กว่า 48   หน่วยกติ 
                            แบบ 1.2 ผู้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาตร ีจะต้องท าวทิยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 72  หน่วยกติ 
  ทัง้นี้  วทิยานิพนธแ์บบ  1.1  และแบบ  1.2  จะตอ้งมมีาตรฐานและคุณภาพเดยีวกนั 
             แบบ 2  เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยั  โดยมกีารท าวทิยานิพนธท์ีม่คีุณภาพสูง
และก่อใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพี  และศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ  ดงันี้ 
          แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปรญิญาโทจะต้องท าวทิยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
36  หน่วยกติ  และศกึษางานรายวชิาอกีไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ 
          แบบ 2.2  ผู้เขา้ศกึษาที่ส าเรจ็ปรญิญาตร ี จะต้องท าวทิยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
48  หน่วยกติ  และศกึษางานรายวชิาอกีไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกติ 
  ทัง้นี้  วทิยานิพนธแ์บบ  2.1  และแบบ  2.2  จะตอ้งมมีาตรฐานและคุณภาพเดยีวกนั 
 
 ขอ้  9  ระยะเวลาการศกึษา 
  (1)  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ  ใหใ้ชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ  3  ปีการศกึษา 
  (2)  หลกัสตูรปรญิญาโท  ใหใ้ชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ  5  ปีการศกึษา 
  (3)  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู  ใหใ้ชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ 3  ปีการศกึษา 

(4)  หลกัสตูรปรญิญาเอก  ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรแีลว้เขา้ศกึษาต่อในระดบั
ปรญิญาเอกใหใ้ชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ  8  ปีการศกึษา  สว่นผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทแลว้เขา้
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอกใหใ้ชร้ะยะเวลาศกึษาไม่เกนิ  6  ปีการศกึษา 
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หมวด 3  
การรบัเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา  

 
ขอ้ 9 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  รบัผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรหีรือ
เทยีบเท่าจากสถาบนัอุดมศกึษาที่สภามหาวทิยาลยัรบัรองและคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประจ า
สาขาวชิาพจิารณาแลว้เหน็สมควรรบัเขา้ศกึษา 

(2) หลกัสูตรปรญิญาโท  รบัผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลยัรบัรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา
พจิารณาแลว้เหน็สมควรรบัเขา้ศกึษา 

(3) หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู รบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอื
เทยีบเท่าจากสถาบนัอุดมศกึษาที่สภามหาวทิยาลยัรบัรองและคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประจ า
สาขาวชิาพจิารณาแลว้เหน็สมควรรบัเขา้ศกึษา 

(4) หลกัสูตรปรญิญาเอก รบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืระดบัปรญิญาโท  
จากสถาบนัอุดมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยัรบัรองและคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประจ าสาขาวชิา
พจิารณาแลว้เหน็สมควรรบัเขา้ศกึษา 

ขอ้ 10 การรบัเขา้ศกึษา  
(1) ให้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรแต่ละสาขาวชิาก าหนดเงื่อนไข  วธิีการ  และ

จ านวนนกัศกึษาทีจ่ะรบัเขา้ศกึษาเสนอต่อคณะกรรมการบณัฑติศกึษาเพือ่ประกาศรบัสมคัรเขา้ศกึษา  
(2) มหาวทิยาลยัอาจพจิารณารบับุคคลทีม่คีุณสมบตัติามขอ้  9  แห่งขอ้บงัคบันี้เขา้

ศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาเป็นกรณีพเิศษไดต้่อเมื่อบุคคลนัน้เป็นผูท้ีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
พจิารณาเหน็ชอบที่จะรบัเขา้ศกึษาโดยได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบณัฑติศกึษาตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารตามทีส่ภามหาวทิยาลยัก าหนด 

(3) รายละเอยีดในการด าเนินการรบัสมคัรนกัศกึษาเขา้ศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  ให้
เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

(4) ผู้ที่ได้รบัการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องน า
หลกัฐานมารายงานตวั  เพื่อขึน้ทะเบยีนเป็นนักศกึษาตามวนัและเวลาที่ก าหนดไว ้ มฉิะนัน้จะถอืว่า
สละสทิธิก์ารเขา้ศกึษา 

(5) การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาจะศกึษาเกนิกว่า  1  สาขาในเวลาเดยีวกนัไม่ได ้ 
ขอ้ 11 สภาพนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  ม ี 2  ประเภท  คอื 

(1) นักศึกษาสามัญ  ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็น
นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึง  
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(2) นักศกึษาทดลองศกึษา ไดแ้ก่ ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษา  ซึ่งคณะกรรมการ
บณัฑติศกึษาเหน็สมควรใหร้บัเขา้ทดลองศกึษาก่อน  โดยนักศกึษาทดลองการศกึษาจะเปลีย่นสภาพ
เป็นนักศกึษาสามญัได้โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา  เมื่อเรยีนครบ  1  ภาค
การศกึษาปกตแิล้ว  มหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติและได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า  3.00  

ขอ้ 12 การโอนหน่วยกติรายวชิา  
(1) นักศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาอาจขอโอนหน่วยกิตรายวชิาในหลกัสูตร

ระดบัเดยีวกนัทีไ่ดเ้คยเรยีนมาแลว้ โดยนับหน่วยกติรายวชิาทีข่อโอนมาเป็นสว่นหนึ่งของหน่วยกติใน
หลกัสูตรทีก่ าลงัศกึษาไดโ้ดยไม่ต้องเรยีนรายวชิาทีเ่รยีนมาแลว้ไม่เกนิ 5 ปี และจ านวน หน่วยกติราย
วชิาทีข่อโอนตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ  40  ของจ านวนหน่วยกติรายวชิาทัง้หมดในหลกัสตูรทีร่บัโอน  

(2) การโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บณัฑติศกึษา 

ขอ้ 13 การรบัโอนนกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น  
(1) มหาวทิยาลยัอาจพิจารณารบัโอนนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื่นที่มฐีานะ

เทียบเท่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและ
มาตรฐานเทยีบเคยีงกบัหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัไดต้ามขอ้บงัคบันี้  

(2) การโอนหน่วยกติรายวชิาอาจกระท าไดต้ามขอ้ 12 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียนรายวิชา  การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ ์และวิทยานิพนธ ์ 

 
ขอ้ 14 การลงทะเบยีนวชิาเรยีน  

 (1) นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใดต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณาจารย์ที่
ปรกึษา 

 (2) การลงทะเบียนวชิาเรยีนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คอื  การลงทะเบียนเพื่อได้
หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน  (Credit)  การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิต แต่ไม่คดิค่าคะแนน (Non-
Credit)  และการลงทะเบยีนเพือ่ร่วมฟัง (Audit) 

(3) ในแต่ละภาคการศกึษา  นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนอย่างน้อย  6  หน่วยกติ 
และไม่เกนิ 15 หน่วยกติ 

การลงทะเบยีนเรยีนทีม่จี านวนหน่วยกติแตกต่างไปจากเกณฑท์ีก่ าหนด  อาจท าได้
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการหลกัสตูรประจ าสาขาวชิา  

(4) นักศกึษาจะลงทะเบียนวชิาเรยีนซ ้าเพื่อคดิคะแนนในวชิาที่เคยลงทะเบียนและ
ได้ผลการเรียนตัง้แต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้  เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตาม
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หลกัสูตรแลว้แต่ได้คะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า  3.00  จะสามารถลงทะเบยีนเป็นรายวชิาเรยีนซ ้าเพื่อ
คดิค่าคะแนนในรายวชิาทีเ่คยลงทะเบยีนและไดผ้ลเรยีนต ่ากว่าระดบัคะแนน B ได ้ 

(5)  นักศึกษาที่เรยีนวชิาครบตามหลกัสูตรรวมแล้วแต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษาและ
นกัศกึษาทีล่าพกัการศกึษาจะตอ้งช าระเงนิค่ารกัษาสถานภาพตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
  (6)  นักศกึษาสามารถลงทะเบยีนวชิาที่บรรจุอยู่ในแผนการเรยีน  หรอืเทยีบเท่าใน
สถาบนัอื่น ๆ เพื่อนับเป็นวชิาตามแผนการเรยีนได้  เมื่อได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษา
และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประจ าสาขาวชิาโดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 
  (7)  นกัศกึษาจะสามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมฟังในรายวชิาใดต้องไดร้บัความเหน็ชอบ
จากอาจารยท์ีป่รกึษา  และอาจารยผ์ูส้อน  โดยจะลงทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ  6  หน่วยกติ  ทัง้นี้ถ้ารายวชิา
ใดจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ศกึษา  จะพจิารณารบัลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมฟังเป็นล าดบัหลงั 
  (8)  การลงทะเบียนที่ผดิเงื่อนไขที่มหาวทิยาลยัก าหนดให้ถอืว่าการลงทะเบยีนนัน้
เป็นโมฆะและรายวชิาทีล่งทะเบยีนผดิเงือ่นไขนัน้ใหบ้นัทกึเป็นตวัอกัษร  W 
  (9)  อตัราค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทะเบียนเรยีนรายวชิา การค้นคว้าอิสระหรอืภาคนิพนธ์ และวทิยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวทิยาลยัโดยความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยั 

ขอ้ 15  การขอเพิม่และการถอนวชิาเรยีน 
  (1)  การขอเพิม่วชิาเรยีนจะกระท าไดภ้ายใน  2  สปัดาหแ์รกของภาคการศกึษา 
  (2)  การขอถอนวชิาเรยีน  จะกระท าไดใ้น  2  กรณี  คอื 
   (ก)  กรณีการถอนวชิาเรยีนภายใน  3  สปัดาหแ์รกของภาคการศกึษา  เมื่อ
ได้รบัอนุมตักิารเพกิถอนแล้วนักศกึษาจะได้รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีนคนืและรายวชิานัน้จะไม่มกีาร
บนัทกึลงในใบแสดงผลการศกึษา 
   (ข)  กรณีการถอนวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด  3  สัปดาห์แรกของภาค
การศกึษา  แต่ยงัอยู่ก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า  1  สปัดาห ์ เมื่อไดร้บัการอนุมตักิารเพกิ
ถอนแล้วนักศึกษาจะไม่สามารถเรียกรบัเงินค่าลงทะเบียนคืน  และรายวิชานัน้จะปรากฏในใบ
แสดงผลการศกึษา  โดยมบีนัทกึอกัษร  “W”  ในช่องผลการศกึษา 
  (3)  การเพิม่และการถอนรายวชิาแต่ละครัง้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา 

ขอ้ 16 มหาวทิยาลยัมสีทิธทิี่จะงดการเรยีนการสอนรายวชิาใดหรอืทัง้ภาคเรยีนนัน้ก็ได้โดย
ท าเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 17  การลงทะเบยีนเพือ่รกัษาสภาพนกัศกึษาและการคนืสภาพนกัศกึษา 

(1)  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร แต่ยงัไม่
ส าเรจ็การศกึษาต้องช าระค่ารกัษาสภาพนักศกึษาตามที่มหาวทิยาลยัก าหนดทุกภาคเรยีนเพื่อรกัษา
สภาพนกัศกึษาจนกว่าจะส าเรจ็การศกึษา 

(2)  การลงทะเบียนเพื่อรกัษาสภาพนักศึกษา ให้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ก่อนสอบ
ปลายภาค 1 สปัดาห ์
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(3)  นักศึกษาสามารถคนืสภาพนักศึกษาได้ โดยยื่นค าร้องขอคนืสภาพนักศึกษา
ภายในสปัดาห์แรกของภาคเรยีนที่ประสงค์จะคนืสภาพนักศึกษา ทัง้นี้ต้องอยู่ในระยะเวลาของการ
เรยีนของแต่ละหลกัสตูร 
  ขอ้  18  การลงทะเบยีนและท าการคน้ควา้อสิระหรอื ภาคนิพนธ ์ และวทิยานิพนธ์ 
  (1)  นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรยีนในแผน ก  แบบ ก 2  ซึ่งลงทะเบียนเรยีน
รายวชิามาแลว้มหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ  จะสามารถลงทะเบยีนท าวทิยานิพนธ์ได ้
ซึง่มคี่าเทยีบไดไ้ม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ 
    แผน ก  แบบ ก 1  จะตอ้งลงทะเบยีนวทิยานิพนธ ์ ซึง่มคี่าเทยีบไดไ้ม่น้อยกว่า  36  
หน่วยกิตในภาคเรยีนแรก  มหาวทิยาลยัอาจก าหนดให้เรยีนรายวชิาเพิ่มเติมหรอืท ากิจกรรมทาง
วชิาการอื่นเพิม่ขึน้กไ็ดโ้ดยไม่นบัหน่วยกติ แต่จะตอ้งมผีลสมัฤทธิต์ามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  
  (2)  นักศกึษาระดบัปรญิญาโท ทีเ่รยีนในแผน ข ซึ่งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิามาแล้ว 
และมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ  จะสามารถลงทะเบยีนท าการคน้ควา้อสิระหรอืภาค
นิพนธไ์ด ้ซึง่มคี่าเทยีบไดไ้ม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
  (3)  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ที่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว  จะสามารถ
ลงทะเบยีนท าวทิยานิพนธไ์ดต้ามเงื่อนไข  ดงัต่อไปนี้ 
   แบบ  1.1  จะตอ้งลงทะเบยีนวทิยานิพนธซ์ึง่มคี่าไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกติ 
   แบบ  1.2  จะตอ้งลงทะเบยีนวทิยานิพนธซ์ึง่มคี่าไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกติ 
   แบบ  2.1  จะตอ้งลงทะเบยีนวทิยานิพนธซ์ึง่มคี่าไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกติ 
   แบบ  2.2  จะตอ้งลงทะเบยีนวทิยานิพนธซ์ึง่มคี่าไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกติ 
  (4)  หลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติ  และวิธีการอื่นใดที่จะน าไปใช้ในการลงทะเบียน
ท าการคน้ควา้อสิระหรอืภาคนิพนธ ์ และวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศของมหาวทิยาลยัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 
 

หมวด  5 
การลาพกั  การรกัษาสภาพ  การลาออก  และการพ้นสภาพของนักศึกษา 

 
 ขอ้  19  การลาพกัการศกึษา  การรกัษาสถานภาพและการลาออกของนกัศกึษา 
  (1)  นักศกึษาผูป้ระสงคจ์ะลาพกัการศกึษา  ต้องยื่นค ารอ้งแสดงเหตุผลความจ าเป็น
ผ่านอาจารยท์ีป่รกึษา  เพื่อเสนอใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสูตรพจิารณาอนุมตัแิลว้แจง้ต่องาน
ทะเบยีนและประมวลผลมหาวทิยาลยัผ่านส านกังานบณัฑติวทิยาลยั  เพือ่ทราบการลาพกัการศกึษา 
  (2)  การลาพกัการศกึษาใหล้าพกัไดไ้ม่เกนิ  2  ภาคการศกึษาตดิต่อกนั 
  (3)  นักศกึษาผูไ้ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศึกษา  ต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรบัรกัษา
สถานภาพเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
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มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  ว่าด้วยการรบัจ่ายเงนิเพื่อจดัการศกึษาส าหรบันักศกึษา
บณัฑติศกึษา 
  (4)  นักศกึษาที่ยงัไม่ส าเรจ็การศกึษา  แต่ไม่มหีน่วยกติของรายวชิาตามหลกัสูตรที่
ต้องลงทะเบียนเหลืออยู่ต้องรกัษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จ
การศกึษา 
  (5)  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ให้ยื่นใบลาออกต่อ
ส านักงานบณัฑติวทิยาลยั  เมื่อไดร้บัอนุมตัแิลว้ใหส้ านักงานบัณฑติวทิยาลยัแจง้ต่องานทะเบยีนและ
ประมวลผล 
 ขอ้  20  การพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 
               นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณีดงัต่อไปนี้ 
   (1)  ตาย 
   (2)  ลาออก 
   (3)  ส าเรจ็การศกึษา 
   (4)  มหาวทิยาลยัมคี าสัง่ใหอ้อกเนื่องจากประพฤติผดิระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั
ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
   (5)  ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า  2.00  ในการประเมินทุกสิ้นภาค
การศกึษาในช่วงทีล่งทะเบยีนเรยีนยงัไม่เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยกติทัง้หมดของหลกัสตูร 
   (6) ได้รบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า  2.50 เมื่อลงทะเบียนเรยีนได้จ านวน
หน่วยกติตัง้แต่  2  ใน  3  ของจ านวนหน่วยกติทัง้หมดขึ้นไป  โดยไม่นับหน่วยกติของการค้นคว้า
อสิระหรอื ภาคนิพนธ ์ และวทิยานิพนธ์ 
   (7)  ใชเ้วลาศกึษาครบตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้  9 
   (8)  สอบวดัคุณสมบตั ิหรอืสอบประมวลความรู้ หรอืสอบการค้นคว้าอิสระ  
หรือภาคนิพนธ์  หรือสอบวิทยานิพนธ์ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบณัฑติศกึษาก าหนด 
   (9)  ตอ้งโทษโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก  เวน้แต่ความผดิทีเ่ป็นลหุโทษ
หรอืความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
   (10)  ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษา  เมื่ อคณะกรรมกา ร
บณัฑติศกึษาเหน็ว่ามคีวามประพฤตไิม่เหมาะสม 
 ขอ้  21  การขอกลบัเขา้เป็นนกัศกึษา 
          นักศกึษาทีพ่้นสภาพการเป็นนักศกึษาตามขอ้  27 (2)  และ  ขอ้  27 (4)  อาจขอคนื
สภาพเพือ่กลบัเขา้เป็นนกัศกึษาได ้ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการบณัฑติศกึษาก าหนด 
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หมวด  6 
การควบคมุคณุภาพการศึกษา 

 
 ขอ้  22 ให้หลกัสูตรบณัฑติศกึษาทุกหลกัสูตรมอีาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ดั
การศกึษาตามหลกัสูตรนัน้จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ท าหน้าทีค่วบคุมการศกึษาของนักศกึษาและ
รกัษามาตรฐานทางวชิาการ  โดยต้องท าหน้าทีเ่ป็นอาจารยป์ระจ าตามทีร่ะบุไวใ้นหลกัสูตรหนึ่ง  และ
อาจเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัไดอ้กีไม่เกนิหนึ่งหลกัสูตรเท่านัน้  ทัง้นี้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่เป็นผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์  และ
อาจารยส์อบวทิยานิพนธต์อ้งมคีุณสมบตั ิ ดงันี้ 
  (1)  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู 
   (ก)  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มี
คุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  และตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่เป็นสว่นหนึ่งของ
การศกึษาเพือ่รบัปรญิญาจ านวนอย่างน้อย  3  คน 
   (ข)  อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวทิยาลยัทีม่วีุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าหรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่า
ผูช้่วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั  และต้องมปีระสบการณ์ด้านการสอน
และการท าวจิยัทีม่ใิช่เป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
  (2)  ปรญิญาโท 
   (ก)  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมคีุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัจ านวนอย่างน้อย  3  คน 
   (ข)  อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คอื 
   อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั  ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามคีุณวุฒปิรญิญา
เอกหรอืเทยีบเท่าหรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอื
สาขาวชิาทีส่มัพนัธ์กนัและต้องมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรบั
ปรญิญา 
   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ต้องเป็นอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวทิยาลยั  มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทียบเท่าหรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ไม่ต ่า
กว่ารองศาตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนัและต้องมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่
มใิช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญา  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยัเป็นเหตุให้อาจารย์ที่ปรกึษา
หลกัไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาอาจเสนออธกิารบดหีรอืผูท้ีอ่ธกิารบดี
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มอบหมายเป็นผูล้งนามแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาร่วมเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาหลกัได ้ โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 
   (ค)  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยั  อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒดิงักล่าวต้องมคีุณวุฒปิรญิญา
เอกหรอืเทยีบเท่า  หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้
หรอืสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั  และต้องมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่มใิช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อ
รบัปรญิญา 
   (ง)  อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวทิยาลยัมคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า  หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั  และต้องมปีระสบการณ์ดา้นการ
สอนและการท าวจิยัทีม่ใิช่เป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
  (3)  ปรญิญาเอก 
   (ก)  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมคีุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัจ านวนอย่างน้อย  3  คน 
   (ข)  อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คอื 
   อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั  ต้องเป็นอาจารยป์ระจ ามคีุณวุฒปิรญิญา
เอกหรอืเทยีบเท่า  หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้
หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัและตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อ
รบัปรญิญา 
   อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ร่วม  ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหรอืผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวทิยาลยั  มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั  และต้องมปีระสบการณ์ในการท า
วจิยัทีม่ใิช่สว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
   (ค)  อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรอืผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนัมคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า  หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  และตอ้งมปีระสบการณ์ในการ
ท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
   (ง)  อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรอืผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมี
คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  และต้องมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่
สว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
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   การแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทัง้อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  อาจารย์
ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์  อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์  และอาจารย์ผู้สอน  ให้เสนออธกิารบดีหรอืผู้ที่
อธกิารบดมีอบหมายเป็นผูล้งนามแต่งตัง้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 
 ขอ้  23  ภาระงานทีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระหรอืภาคนิพนธ์ 
  (1)  อาจารยป์ระจ าแต่ละคนจะเป็นประธานและ/หรอืกรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์
ของนักศึกษาในหลกัสูตรปรญิญาโทและ/หรอืปรญิญาเอกในคราวเดียวกนัได้ไม่เกิน  5  คน  หาก
หลกัสูตรใดมอีาจารย์ประจ าที่มศีกัยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศกึษาได้มากกว่า  5  คน  ให้อยู่ในดุลย
พนิิจของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา  แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิ  10  คน 
  (2)  อาจารยป์ระจ า  1  คน  ใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระหรอืภาคนิพนธ์
ของนกัศกึษาปรญิญาโทไดไ้ม่เกนิ  15  คน 
  (3)  หากเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อสิระหรอืภาคนิพนธใ์หค้ดิ
สดัส่วนจ านวนนักศกึษาทีท่ าวทิยานิพนธ์  1  คน  เทยีบไดก้บัจ านวนนักศกึษาทีท่ าการคน้ควา้อสิระ
หรอืภาคนิพนธ ์ 3  คน  ทัง้นี้ใหน้บัรวมนกัศกึษาทีย่งัไม่ส าเรจ็การศกึษาทัง้หมดในเวลาเดยีวกนั 
  (4)  อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอสิระหรอืภาคนิพนธ์ และ/หรอือาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์  การค้นคว้าอสิระหรอืภาคนิพนธ ์ 
และ/หรอือาจารยผ์ูส้อนในหลกัสตูรนัน้ดว้ย 

ขอ้  24  การควบคุมวทิยานิพนธแ์ละการสอบวทิยานิพนธ์ 
(1)  ระดบัปรญิญาโท 

   (ก)  นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก  จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากมหาวิทยาลัย  ตามข้อเสนอของคณะกรรมการประจ า
สาขาวชิาและคณะกรรมการบณัฑติศกึษาจ านวน  1  คน  ทัง้นี้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์หลกัอาจ
พจิารณาขอเสนอแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วมไดอ้กี  1  คน 
   (ข)  การสอบวทิยานิพนธ์แต่ละครัง้ให้อธกิารบดีหรอืผู้ที่ได้รบัมอบอ านาจ  
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาจ านวนไม่
น้อยกว่า  3  คน  ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และ
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยัอกีอย่างน้อย  1  คน  เป็นกรรมการ  ทัง้นี้ให้แต่งตัง้กรรมการที่
มใิช่อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องผูส้อบคนหนึ่งเป็นประธานการสอบ 
   (ค)  ในการสอบวทิยานิพนธ์จะต้องมกีรรมการผูท้รงคุณวุฒภิายนอกรวมอยู่
ดว้ยทุกครัง้  จงึจะถอืว่าการสอบนัน้มผีลสมบูรณ์  ถ้ากรรมการไม่ครบตามจ านวนดงักล่าวขา้งต้นให้
เลื่อนกรรมการสอบออกไป  ในกรณีที่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้โดยคณะกรรมการประจ า
สาขาวชิาเสนอชื่อให้อธิการบดีหรอืผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตัง้ซ่อมกรรมการได ้ 
ทัง้นี้จะต้องก าหนดวนัสอบครัง้ใหม่ใหม้รีะยะห่างพอสมควรแก่การทีก่รรมการทีแ่ต่งตัง้ซ่อมขึน้ใหม่จะ
มเีวลาอ่านวทิยานิพนธไ์ด ้



143 
 

 

   (ง)  การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยการตรวจอ่าน
วทิยานิพนธ์  การประชุมปรกึษาระหว่างกรรมการในวนัสอบ  การทดสอบความรูน้ักศึกษาด้วยการ
ซกัถามหรอืดว้ยวธิใีด ๆ จงึจะถอืว่าการสอบนัน้มผีลสมบูรณ์  โดยการสอบผ่านวทิยานิพนธต์อ้งไดร้บั
มตจิากกรรมการ  2  ใน  3    และใหป้ระธานคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธร์ายงานผลการสอบผ่าน
ไปยงังานทะเบยีนและประมวลผลภายใน  15  วนันบัจากวนัสอบ 
  (2)  ระดบัปรญิญาเอก 
   (ก)  ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จาก
อธิการบดีหรือผู้ที่ ได้รับมอบอ านาจตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลกั  1  คน  และอาจารย์ที่
ปรกึษาวทิยานิพนธ์ร่วม  1  คน  ทัง้นี้อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลกัอาจเสนอแต่งตัง้อาจารย์ที่
ปรกึษาวทิยานิพนธเ์พิม่ไดอ้กี  1  คน 
   (ข)  การสอบวิทยานิพนธ์แต่ละครัง้ให้เสนออธิการบดีหรอืผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตัง้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา  จ านวน  5 คน  หรอือย่างมากไม่เกิน  7 คน  ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์  2  หรอื  3  คน อาจารย์ประจ าหลักสูตร  2  หรือ  3 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันอีกอย่างน้อย  1  คน  เป็นกรรมการ  ทัง้นี้ ให้แต่งตัง้กรรมการที่มิใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธข์องผูส้อบคนหนึ่งเป็นประธานการสอบ 
   (ค)  ในการสอบวทิยานิพนธ์จะต้องมกีรรมการผูท้รงคุณวุฒภิายนอกรวมอยู่
ดว้ยทุกครัง้  พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้บุคคลทัว่ไปเขา้ร่วมฟังจงึจะถอืว่าการสอบนัน้มผีลสมบูรณ์  ถ้า
กรรมการไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น  ให้เลื่อนการสอบออกไป  ในกรณีที่จ าเป็นอาจ
เปลี่ยนแปลงกรรมการได้โดยคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาเสนอชื่อให้อธกิารบดหีรอืผู้ที่อธกิารบดี
มอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตัง้ซ่อมกรรมการได้  ทัง้นี้จะต้องก าหนดวนัสอบครัง้ใหม่ให้มรีะยะห่าง
พอสมควรแก่การทีก่รรมการทีแ่ต่งตัง้ซ่อมขึน้ใหม่จะมเีวลาตรวจอ่านวทิยานิพนธไ์ด ้
   (ง)  การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยการตรวจอ่าน
วทิยานิพนธ์  การประชุมปรกึษาระหว่างกรรมการในวนัสอบ  การทดสอบความรูน้ักศกึษาด้วยการ
ซกัถามหรอืด้วยวธิใีด ๆ จงึจะถอืว่าการสอบนัน้มผีลสมบูรณ์  โดยการสอบผ่านวทิยานิพนธ์จะต้อง
ไดร้บัมตจิากกรรมการ  2  ใน  3  และใหป้ระธานคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์รายงานผลการสอบ
ไปยงังานทะเบยีนและประมวลผลภายใน  15  วนันบัจากวนัสอบ 
   (จ)  นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย  หรือต่างประเทศในการเขียน
วทิยานิพนธไ์ดภ้ายใตค้วามเหน็ชอบของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 
   (ฉ)  นักศกึษาที่ได้รบัอนุมตัใิห้ท าวทิยานิพนธ์ต้องจดัท าแผนการด าเนินงาน  
และรายงานความก้าวหน้าภาคเรียนละ  2  ครัง้  เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และ
คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 

ขอ้  25  การควบคุมและการสอบการคน้ควา้อสิระหรอืภาคนิพนธ์ 
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  (1)  นักศึกษาตามหลักสูตรแผน ข  จะต้องมีคณะกรรมการที่ปรกึษาการ
คน้ควา้อสิระหรอืภาคนิพนธ์ทีอ่ธกิารบดหีรอืผูท้ีอ่ธกิารบดมีอบหมายเป็นผูล้งนามแต่งตัง้จากอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาจ านวน  1  หรอื  2  คน  ในกรณีทีม่ ี 
2  คน  ใหแ้ต่งตัง้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  โดยมหีน้าที่พิจารณาเคา้โครงการคน้ควา้อสิระหรอื
ภาคนิพนธ์และให้ค าปรกึษาแนะน าเกี่ยวกบัการค้นคว้าวจิยัของนักศกึษาในกรณีที่มอีาจารย์พเิศษ
เป็นกรรมการตอ้งมอีาจารยป์ระจ าอกี  1  คน  เป็นกรรมการร่วม 

  (2)  ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตั ้ง
คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อสิระหรอืภาคนิพนธต์ามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าสาขาวชิา  
ประกอบด้วยกรรมการที่ปรกึษาการคน้คว้าอสิระหรอืภาคนิพนธ์และอาจารย์บณัฑติศกึษาและ/หรอื
ผูท้รงคุณวุฒไิม่น้อยกว่า  1  คนเป็นกรรมการ 

  (3)  การสอบการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ คณะกรรมการสอบต้อง
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการที่ปรกึษาการคน้คว้าอสิระหรอืภาคนิพนธ์และกรรมการอื่น ๆ อย่าง
น้อย  1  คน  จงึจะถอืว่าการสอบนัน้สมบูรณ์  ถ้ากรรมการไม่ครบจ านวนดงักล่าวขา้งต้นใหเ้ลื่อนการ
สอบออกไป  ในกรณีจ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบ ให้คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาเสนอ
ชื่อให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามแต่งตัง้กรรมการแทนได้  ทัง้นี้จะต้อง
ก าหนดวนัสอบครัง้ใหม่ใหม้รีะยะเวลาห่างกนัพอสมควรแก่การทีก่รรมการทีแ่ต่งตัง้ซ่อมใหม่จะมเีวลา
ตรวจอ่านการคน้ควา้อสิระหรอืภาคนิพนธไ์ด ้

 การสอบการค้นคว้าอิสระหรอืภาคนิพนธ์ประกอบด้วย  การตรวจอ่าน การประชุม
ปรกึษาระหว่างระหว่างกรรมการในวนัสอบ  การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซกัถามหรอืด้วย
วธิกีารใด ๆ จงึจะถอืว่าการสอบนัน้มผีลสมบูรณ์ 

               ให้ประธานคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระหรอืภาคนิพนธ์รายงานผลการ
สอบไปยงังานทะเบยีนและประมวลผลภายใน  15  วนันบัจากวนัสอบ 

  (4)  นักศกึษาสามารถใช้ภาษาไทยหรอืภาษาต่างประเทศในการเขยีนการ
คน้ควา้อสิระหรอืภาคนิพนธไ์ดภ้ายใตค้วามเหน็ชอบของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

 
หมวด 7 

การส าเรจ็การศึกษา 
 
 ขอ้  26  การส าเรจ็การศกึษา 
           นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  และมีคุณสมบัติ
ดงัต่อไปนี้ 
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  (1)  นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงต้อง
เรยีนครบตามจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสูตรและต้องไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่า  3.00  
จากระบบ  4  ระดบัคะแนน 
  (2)  นักศกึษาระดบัปรญิญาโท  แผน ก  แบบ ก 1  ต้องเสนอวทิยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย  โดยคณะกรรมการที่มหาวทิยาลยัแต่งตัง้และผลงานวทิยานิพนธ์
จะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรอืสว่นหน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบั
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรอืสิง่พิมพ์ทางวชิาการหรอืเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่มรีายงานการประชุม  
(Proceeding) 
  (3)  นักศึกษาระดับปรญิญาโท  แผน ก  แบบ ก 2  ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วน
ตามที่ก าหนดในหลกัสูตร  โดยจะต้องได้ระดบัเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า  3.00  จากระบบ  4  ระดบัคะแนน 
ต้องเสนอวทิยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่มหาวทิยาลยั
แต่งตัง้ และผลงานวทิยานิพนธ์จะต้องไดร้บัการตพีมิพ ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรอืส่วน
หนึ่งของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการหรอืเสนอต่อที่ประชุม
วชิาการทีม่รีายงานการประชุม  (Proceeding) 

(4)  นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท  แผน ข  ต้องศกึษารายวชิาครบถว้นตามทีก่ าหนดใน
หลกัสูตร  โดยจะต้องไดร้บัคะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่า  3.00  จากระบบ  4  ระดบัคะแนน  และสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่าใน
สาขาวชิานัน้  พรอ้มทัง้เสนอการค้นคว้าอสิระหรอืภาคนิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย
โดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ 
  (5)  นักศกึษาระดบัปรญิญาเอกแบบ  1  ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  
1  ภาษาตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศของมหาวทิยาลยั  สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ 
(Qualifying  Examination) เพื่อเป็นผู้มสีทิธิข์อท าวทิยานิพนธ์ เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีม่หาวทิยาลยัก าหนด และผลงานวทิยานิพนธ์ต้องไดร้บัการ
ตพีมิพ์  หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตีพมิพ์ใน
วารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการที่มกีรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง  (Peer  Review)  ก่อนการ
ตพีมิพแ์ละเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 
  (6)  นักศกึษาระดบัปรญิญาเอกแบบ  2  ต้องศกึษารายวชิาครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในหลกัสูตร  โดยจะต้องได้รบัคะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า  3.00  จากระบบ  4  ระดบัคะแนน  สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  1  ภาษาตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวทิยาลยัก าหนด  สอบผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิข์อท าวิทยานิพนธ์  เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
ผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่มหาวทิยาลยัก าหนด 
และผลงานวทิยานิพนธ์ต้องได้รบัการตีพมิพ์หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึ่งของ
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ผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตพีิมพ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการที่มกีรรมการภายนอกมาร่วม
กลัน่กรอง (Peer  Review) ก่อนการตพีมิพ ์ และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 
  (7)  นักศึกษาระดับปริญญาโท  แผน ข  ที่ส่งการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิ พนธ ์ 
นกัศกึษาปรญิญาโท  แผน ก และนักศกึษาปรญิญาเอกทีส่่งวทิยานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์พรอ้มหลกัฐาน
การน าเสนอ 
 

หมวด 8 
การขอรบัปริญญา 

 

 ขอ้  27  การขอรบัปรญิญา 
  (1)  นักศกึษาผูค้าดว่าจะส าเรจ็การศกึษาในแต่ละภาคการศกึษา  ใหย้ื่นค ารอ้งแสดง
ความจ านงขอส าเรจ็การศึกษาต่องานทะเบียนและประมวลผลของมหาวทิยาลยัล่วงหน้าอย่างน้อย
หนึ่งเดอืนก่อนสิน้ภาคการศกึษาสุดทา้ยของหลกัสตูร 
  (2)  นักศกึษาทีจ่ะไดร้บัพจิารณาเสนอชื่อขออนุมตัปิรญิญาต่อสภามหาวทิยาลยัต้อง
มคีุณสมบตัดิงันี้ 
  (ก)  เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาตามขอ้  27 
  (ข)  ไม่คา้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  (ค)  เป็นผูไ้ม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวนิยันกัศกึษา 
 ขอ้ 28 การใหป้รญิญา มหาวทิยาลยัโดยสภาวชิาการจะพจิารณานักศกึษาทีไ่ดย้ื่นความจ านง
ขอรบัปรญิญา มีคุณสมบตัิตามขอ้ 27 และมีความประพฤติดี เพื่อเสนอขออนุมตัิปรญิญาจากสภา
มหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 29 การใดทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัของทางราชการทีเ่กีย่วกบัการนัน้
โดยอนุโลม หากไม่มขีอ้บงัคบั ระเบยีบของทางราชการใหข้อความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ้  30  ส าหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ดศ้กึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัในหลกัสูตรหนึ่ง
ก่อนข้อบงัคบันี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบงัคบัเดิมไปจนกว่าจะส าเรจ็การศึกษาหรอืพ้นสภาพการเป็น
นักศกึษา  รวมทัง้แนวทางการบรหิารหลกัสูตรให้ถอืปฏบิตัติามแนวเดมิไปจนกว่าจะมกีารปรบัปรุง
หลกัสตูร 
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ประกาศ ณ วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 

 
(ศาสตราจารยพ์รชยั มาตงัคสมบติั) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 

 

 

 

 

 
 
 


