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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  เภสัชศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร................................... 
  ชื่อหลักสูตร   
  ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์  
       ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Science of Pharmaceutical Products     
                                   
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการเภสัชภัณฑ์) 
      ชื่อย่อ: ปร.ด. (วิทยาการเภสัชภัณฑ์) 
     ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Science of Pharmaceutical Products) 
       ชื่อย่อ: Ph.D. (Science of Pharmaceutical Products) 
 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต หากผู้เข้าศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต หากผู้เข้าศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
 



 

 

- 2 - 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 1.1 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2.1 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 2.2 

    5.2  ภาษาที่ใช้ 
      ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา 
          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได ้
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 หลักสู ตรปรัชดุษฎีบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณ ฑ์  เป็ นหลักสู ตร เฉพาะของ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์) เพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรใหม่ โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2562 
  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม 
ครั้งที่  8/2561 เมื่อวันที่  21  เดือน สิงหาคม   พ.ศ.   2561 
 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  
ครั้งที่  7/2561 เมื่อวันที่  27  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม   
ครั้งที ่2/2562  เมื่อวันที่ 12  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) .................-ไม่มี-.................................. 
เมื่อวันที่ ....-.... เดือน ............-............... พ.ศ......-........ 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 
8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 อาจารย์หรือนักวิชาการ ในสาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
  8.2 นักวิจัย ในสาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

    8.3 ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ประกอบการในสาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
  
ล าดับที ่  

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.วรพรรณ สิทธิถาวร
  

ภ.บ., 2536 
ภ.ม. (เภสัชเวท), 2539 
 
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences),  
2544 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั 
Toyama Medical & 
Pharmaceutical 
University, Japan 

xxxxxxxxxxxxx 

2 รศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ ภ.บ., 2546 
M.Sc. (Pharmaceutical chemistry), 
2552 
Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry), 
2553 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
The University of 
Kansas, USA 
The University of 
Kansas, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3 รศ.ดร.ชุติมา วีรนิชพงศ์ ภ.บ., 2536 
 
ภ.ม. (เภสัชการ), 2540 
ภ.ด. (เภสัชกรรม), 2551 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การ
พัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้เน้นการวิจัยพัฒนาและการจัดการความรู้ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีวิสัยทัศน์
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ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น medical hub ของอาเซียนภายในปี 2025 ซึ่งส่วนหนึ่งของกระบวนการในการ
ผลักดันนี้ได้เน้นให้มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ได้แก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์สปาและสมุนไพร  ในการสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถขั้นสูงในเชิงวิชาการ 
สามารถค้นคว้าวิจัย เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ภูมิปัญญาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าในการสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม 
     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ประเทศไทยก าลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่ของสังคมไทยและส่งผลให้เกิดการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกฏหมาย นโยบาย
และแผน การจัดสวัสดิการสังคมตลอดจนการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นสังคมที่มี
การปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา มีการเคลื่อนย้ายของประชาชนจากภูมิภาคต่าง ๆ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
ภาษาและวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนวิทยาการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบกับ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบท าให้ผู้รับสาร
ขาดการไตร่ตรอง หรือมีการน าข้อมูลมาใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สถาบันการศึกษาเป็นองค์กร
ส าคัญในการการพัฒนาสังคมเพ่ือให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมผู้สูงอายุและสังคมเทคโนโลยี โดยการ
พัฒนาพลเมืองให้มีความรู้ มีวิจารณญาณในการรับข่าวสาร มีคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึง
ต้องมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีพัฒนาการทางด้านความคิด สามารถวิเคราะห์และรู้เท่าทันข่าวสาร มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความสามารถในการสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี 
และประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกดังกล่าวท าให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์สปาและ
สมุนไพร) และเพ่ือรองรับสังคมผู้สุงอายุ ตลอดจนรองรับการแข่งขันทางธุรกิจและทางการศึกษาทั้งในและนอก
ประเทศที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ในการสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถขั้นสูงในเชิงวิชาการ สามารถค้นคว้าวิจัย เพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ภูมิปัญญาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าในการสร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
  การพัฒนาหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตได้ต่อยอดจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาการเภสัชภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล โดยพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcome-based education) พัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้
เป็นผู้ที่มีการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการ
จัดการเรียนการสอนเน้นการอภิปราย การน าเสนอข้อมูล และการฝึกปฏิบัติการ ฝึกการคิดวิเคราะห์ การแสดง
ความคิดเห็นในเชิงวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การ
พัฒนาหลักสูตรได้ให้ความส าคัญในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการเภสัชภัณฑ์ตั้งแต่องค์ความรู้
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ด้านเภสัชเวทเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพวัตถุดิบ เภสัชเคมีเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตมีความรอบรู้ทางด้าน
วิทยาการเภสัชภัณฑ์และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการค้นคว้าวิจัยเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพที่สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้     
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรมีความเกี่ยวข้องกับพัธกิจของสถาบัน โดยเน้นพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของดุษฎี
บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเน้นพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้ทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ บนฐานภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีเพ่ือการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในระดับชุมชนและระดับสากล และเป็นผู้ที่ มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจิตส านึกท่ีดี 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปิดสอนให้ 
 รายวิชาเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
     ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เภสัชภัณฑ์ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  บูรณาการภูมิปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมเภสัชภัณฑ์  
     1.2 ความส าคัญ 
  มุ่งจัดการศึกษาโดยเน้นการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ และ การจัดการองค์ความรู้ โดยการบูรณา
การภูมิปัญญา ความรู้ทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้สามารถน าทรัพยากรและภูมิ
ปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเภสัชภัณฑ์ และเพ่ือสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการในมาตรฐานระดับสากล ควบคู่กับการพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้มีความสามารถระดับสูงใน
เชิงวิชาการและการวิจัยในระดับสากล และมีคุณธรรม           
 1.3 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้ มี
ความรู้ความสามารถและจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 

1. บูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์บนฐานของภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มี เพ่ือการผลิต วิจัย 
พัฒนาวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ โดยสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
วิทยาการเภสัชภัณฑ์ 

2. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามท่ี สกอ. 
ก าหนด 

พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 

ผลการประเมินหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม  

ได้มีการจัดประชุมกับภาคี
เครือข่ายภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต 

ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 

พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามท่ี AUN-
QA ก าหนด 

พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน 
AUN-QA 

1.เล่มหลักสูตร 
2.ผลการประเมินหลักสูตรตาม
มาตรฐาน AUN-QA 

พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการศึกษาแบบ Outcome-
based education 

สนับสนุนให้คณาจารย์ไปอบรม
หรือเรียนรู้จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเพ่ิมเติม 

1.สัมฤทธิผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
2.จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Outcome-
based education  



 

 

- 7 - 
 

พัฒนาคณาจารย์และนิสิตด้านการท าวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิต
ท าวิจัยทั้งงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้และด้านพัฒนานวัตกรรม 
และ/หรือท าวิจัยร่วมกับสถาบัน
อ่ืนทั้งใน และต่างประเทศ 
2.สนับสนุนให้มีการด าเนินการ
คลินิกวิจัย เพื่อช่วยเหลือในการ
พัฒนาโครงการวิจัย และการ
เขียนบทความวิจัยในระดับ
นานาชาติ  
3.สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิต
เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ
และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการและ
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ระดับชาติและนานาชาติของ
คณาจารย์และนิสิต 

พัฒนานิสิตด้านทักษะการสื่อสาร สนับสนุนให้นิสิตน าเสนอผลงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ 
การน าเสนอแบบปากเปล่า 

การน าเสนองานของนิสิตในงาน
ประชุมวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1  ระบบ 
           ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
   1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
(เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)  
   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
      2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ก าหนดเพ่ิมเติม รวมทั้งมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 

แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าปริญญานิพนธ์เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

 แบบ 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติหรือ 
full proceeding อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีประสบการณ์ในการท างานด้านที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แบบ 2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ และการเรียนรายวิชา 
แบ่งเป็น 

แบบ 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

แบบ 2.2  
ก. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องได้เกรดเฉลี่ย

สะสม ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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ข. เป็นผู้ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ของคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงผ่านการเรียนมาแล้ว 3 ภาคการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 
ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอกได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
     2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 1. นิสิตกลุ่ม 2.2 (ก) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ และ กลุ่ม 2.2 
(ข) ซึ่งเป็นผู้ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่เพียงพอ 

 2. นิสิตที่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาการเภสัชภัณฑ์น้อย 
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

 1. ก าหนดให้มีรายวิชาบังคับ การออกแบบการทดลองทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 2. นิสิตที่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์จะต้องลงทะเบียนเรียนในแผนการศึกษาที่เน้น
การวิจัยโดยมีการท าปริญญานิพนธ์และการเรียนรายวิชา 

     2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
           แบบ 1.1 

จ านวนนสิิต 

จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ชั้นปทีี่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปทีี่ 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปทีี่ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

รวม 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
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แบบ 2.1 

จ านวนนสิิต 

จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ชั้นปทีี่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปทีี่ 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปทีี่ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

รวม 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

  
แบบ 2.2 

จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

รวม 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
      1 1 1 1 

หมายเหตุ: จ านวนรับตามแผนทั้งแบบ 1.1, 2.1 และ 2.2 รวมกัน ปีการศึกษาละ 6 คน และแผนการรับใน
เวลาและนอกเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
 
   2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์  
          2.6.1.1 งบประมาณรายรับ 

  ก. กรณีรับนสิิตในเวลาราชการทั้งหมด 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา 
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรบั) 
(ปีการศึกษาละ 80,000 บาท) 

480,000 960,000 1,440,000 1,600,000 1,600,000 
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 ข. กรณีรับนสิิตนอกเวลาราชการทั้งหมด 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา 
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรบั) 
(ปีการศึกษาละ 90,000 บาท) 

540,000 1080,000 1,620,000 1,800,000 1,800,000 

 
   2.6.1.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย (ในเวลาราชการ) 
          2.6.1.2.1 ประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เภสัชภัณฑ์ ซึ่งลงทะเบียนเรียน 48 หน่วยกิต (แบบ 1.1 และ 2.1) 

     
  ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม  
(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 383,440  76,688 
  ค่าตอบแทนผูส้อน  151,200 30,240 
  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนป)ี 150,000 30,000 
  ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์  4,940 988 
  กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนเิทศ กิจกรรมนสิิต) 7,300 1,460 
  ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ 50,000 10,000 
  ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออืน่ๆ แล้วแต่หลักสตูร 20,000 4,000 
  → ค่าใช้จ่ายรวม 383,440  
   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนสิิตขั้นต่ า 5 คน) 76,688  
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 19,172 95,860  
  งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%) 4,793  
  งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%) 4,793  
   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 9,586   
 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ 48,800 144,660  
  กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 5,000  
  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (หลัก) 12,000  
   กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (ร่วม) 10,000   
  กรรมการสอบปากเปล่า (กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก) 9,000  
  กรรมการสอบปากเปล่า (กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายใน) 12,000  
  กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย 800  
 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 48,000 192,660 
     
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 47,340 240,000  
  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x 3 ปี) 13,080  
  ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 3 ปี) 9,000  
  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี) 3,120  
   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (7,380 x 3 ปี) 22,140   
 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   240,000  
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   2.6.1.2.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เภสัชภัณฑ์ ซึ่งลงทะเบียนเรียน 72 หน่วยกิต (แบบ 2.2) 

     
  ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม  
(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 576,320  115,264 
  ค่าตอบแทนผูส้อน  302,400 60,480 
  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนป)ี 180,000 36,000 
  ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์  4,940 988 
  กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนเิทศ กิจกรรมนสิิต)               8,980 1,792 
  ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ 50,000 10,000 
  ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออืน่ๆ แล้วแต่หลักสตูร 30,000 6,000 
  → ค่าใช้จ่ายรวม 576,320  
   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนสิิตขั้นต่ า 5 คน) 115,264  
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 28,816     144,080  
  งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%) 7,204  
  งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%) 7,204  
   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 14,408   
 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ 48,800 192,880  
  กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 5,000  
   กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (หลัก) 12,000   
  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (ร่วม) 10,000  
  กรรมการสอบปากเปล่า (กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก) 9,000  
  กรรมการสอบปากเปล่า (กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายใน) 12,000  
  กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย 800  
 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 64,000 256,880 
     
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 63,120 320,000  
  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x 4 ปี) 17,440  
  ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 4 ปี) 12,000  
  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 4 ปี) 4,160  
   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (7,380 x 4 ปี) 29,520   
 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   320,000 
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  2.6.1.3 ประมาณการค่าใช้จ่าย (นอกเวลาราชการ) 
 2.6.1.3.1 ประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เภสัชภัณฑ์ ซึ่งลงทะเบียนเรียน 48 หน่วยกิต (แบบ 1.1 และ 2.1 นอกเวลาราชการ) 

     
  ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม  
(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 479,440  95,888 
  ค่าตอบแทนผูส้อน  252,000 50,400 
  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนป)ี 150,000 30,000 
  ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์  4,940 988 
  กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนเิทศ กิจกรรมนสิิต)               2,500 500 
  ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ 50,000 10,000 
  ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออืน่ๆ แล้วแต่หลักสตูร 20,000 4,000 
  → ค่าใช้จ่ายรวม 479,440  
   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนสิิตขั้นต่ า 5 คน) 95,888  
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 23,972 119,860  
  งบพัฒนาหนว่ยงาน (ข้ันต่ า 5%) 5,993  
  งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%) 5,993  
   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 11,986   
 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ 48,800 168,660  
  กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 5,000  
  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (หลัก) 12,000  
   กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (ร่วม) 10,000   
  กรรมการสอบปากเปล่า (กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก) 9,000  
  กรรมการสอบปากเปล่า (กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายใน) 12,000  
  กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย 800  
 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 54,000 222,660 
     
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 47,340 270,000  
  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x 3 ปี) 13,080  
  ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 3 ปี) 9,000  
  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี) 3,120  
   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (7,380 x 3 ปี) 22,140   
 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   270,000 
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   2.6.1.3.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เภสัชภัณฑ์ ซึ่งลงทะเบียนเรียน 72 หน่วยกิต (แบบ 2.2 นอกเวลาราชการ) 

     
  ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม  
(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 704,320  140,864 
  ค่าตอบแทนผูส้อน  504,000 100,800 
  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนป)ี 120,000 24,000 
  ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์  4,940 988 
  กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนเิทศ กิจกรรมนสิิต)               5,380 1,076 
  ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ 50,000 10,000 
  ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออืน่ๆ แล้วแต่หลักสตูร 20,000 4,000 
  → ค่าใช้จ่ายรวม 704,320  
   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนสิิตขั้นต่ า 5 คน) 140,864  
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 35,216     176,080  
  งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%) 8,804  
  งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%) 8,804  
   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 17,608   
 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ 48,800 224,880  
  กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 5,000  
   กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (หลัก) 12,000   
  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (ร่วม) 10,000  
  กรรมการสอบปากเปล่า (กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก) 9,000  
  กรรมการสอบปากเปล่า (กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายใน) 12,000  
  กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย 800  
 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 72,000 296,880 
     
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 63,120 360,000  
  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x 4 ปี) 17,440  
  ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 4 ปี) 12,000  
  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 4 ปี) 4,160  
   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (7,380 x 4 ปี) 29,520   
 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   360,000  
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 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ เป็นหลักสูตรเต็มเวลา โดยมีรายละเอียด
ของหลักสูตรดังนี้ 
  3.1 หลักสูตร   
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 
      รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
      หลักสูตรแบบ 2.2 
      รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
วิชาแกน - - 8 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
วิชาเลือก - ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวิชา 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาแกน   
แบบ 2.2 ก าหนดใหเ้ลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  
ภภม702 
PMP702 

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Research Methodology and Statistics in Science of Pharmaceutical 
Products 

2(2-0-4) 

ภภม711 
PMP711     

การค้นพบยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
Natural Products in Drug Discovery 

3(2-3-4) 

ภภม712 
PMP712     

การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
Pharmaceutical Product and Health Product Development  

3(2-3-4) 

ภภม713 
PMP713     

การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 
Quality Control of Pharmaceutical Products 

3(2-3-4) 

ข.  หมวดวิชาบังคับ   
แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ก าหนดให้เรียนจ านวน 6 หน่วยกิต 
ภภด801  
PDP801 

การออกแบบการทดลองทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Experimental Design in Science of Pharmaceutical Products 

2(2-0-4) 

ภภด802 
PDP802 

สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์  
Seminar in Science of Pharmaceutical Products  

1(0-2-1) 

ภภด803 
PDP803 

หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Current Topics in Science of Pharmaceutical Products  

1(0-2-1) 

ภภด804 
PDP804 

ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Special Problems in Science of Pharmaceutical Products 

2(0-4-2) 

ค. หมวดวิชาเลือก                                                                              
แบบ 2.1 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 1 
แบบ 2.2 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 1 อย่างน้อย 6 หน่วยกิต 
รายวิชาเลือกกลุ่มที่ 1 
ภทภ821 
PPT821 

การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพขั้นสูง  
Advanced Pharmaceutical Product and Health Product Development 

3(2-3-4) 

ภทภ822 
PPT822 

ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ 
Stability of Drugs and Pharmaceutical Products 

3(2-2-5) 

ภทภ823 
PPT823 

การพัฒนายาชีววัตถุ                                                                            
Development of Biopharmaceutical Products     

3(2-2-5) 

ภภค881 
PPC881 

ชีวสมมูลและการวิเคราะห์ทางชีวการแพทย์ 
Bioequivalence and Biomedical Analysis 

3(2-3-4) 
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ภภค882 
PPC882 

การค้นพบและออกแบบยา                                                                                        
Drug Discovery and Drug Design 

3(2-3-4) 

ภภค883 
PPC883 

การควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ    
Quality Control of Biopharmaceutical Products 

3(2-3-4) 

ภภว891 
PPG891 

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                                                                                        
Natural Product Chemistry 

3(2-3-4) 

ภภว892 
PPG892 

ชีววิทยาสังเคราะห์ส าหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
Synthetic Biology for Natural Products 

3(2-3-4) 

รายวิชาเลือกกลุ่มที่ 2 
ภทภ721 
PPT721 

การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบของแข็ง  
Pharmaceutical Product and Health Product Development of Solid 
Dosage Forms 

3(2-2-5) 

ภทภ722 
PPT722 

เทคโนโลยีเครื่องส าอาง  
Cosmetic Technology 

3(2-2-5) 

ภทภ723 
PPT723 

การทดสอบในเซลล์เพ่ือค้นพบยาใหม่                                                                        
Cell Based Assay for Drug Discovery 

3(2-3-4) 

ภภค781 
PPC781 

น้ ามันหอมระเหยจากพรรณไม้หอม                                                                                              
Essential Oils Derived from Aromatic Plants 

3(2-3-4) 

ภภค782 
PPC782 

การประยุกต์สเปคโตรสโคปีในงานวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 
Applied Spectroscopy in Pharmaceutical Analysis 

3(2-3-4) 

ภภค783 
PPC783 

การประยุกต์โครมาโตกราฟีในงานวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์                                                                 
Applied Chromatography in Pharmaceutical Analysis 

3(2-3-4) 

ภภว791 
PPG791 

พฤกษเคมี                                                                                                   
Phytochemistry 

3(2-3-4) 

ภภว792 
PPG792 

เทคโนโลยีการประเมินและพัฒนาคุณภาพสมุนไพร 3(2-2- 5) 
Technology for Quality Assessment and Development of Medicinal 
Plants 

3(2-3-4) 

ภภว793 
PPG793 

พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน                                                                                       
Ethnobotany                                    

3(2-3-4) 

ภภว794 
PPG794 

การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                                               
Bioscreening of Natural Products 

3(2-3-4) 

ภภว795 
PPG795 

พฤกษบ าบัด                                                               
Phytotherapy 

3(3-0-6) 
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ภภว796 
PPG796 

สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม                                                                  
Herbs for Health and Beauty 

3(2-3-4) 

ง.  ปริญญานิพนธ์                                                                                           
ปพอ891 
GRD891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

36 

ปพอ892 
GRD892 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

48 
 

ความหมายของรหัสวิชา  
1. ปพอ891 และ ปพอ892 หมายถึงปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  

 2.  รายวิชาในหลักสูตร รหัสวิชาที่ใช้ประกอบด้วยอักษร 3 ตัว และเลขประจ ารายวิชา 3 ตัว ซึ่งมี
ความหมายดังนี้ 

  2.1  ตัวอักษร 3 ตัว ได้แก่ 
   อักษรตัวที่หนึ่ง  คือ “ภ (P)” ซึ่งเป็นอักษรย่อของเภสัชศาสตร์ 
   อักษรตัวที่สองและสาม  คือ อักษรย่อของกลุ่มวิชาที่จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น 

และอักษรย่อของวิชากลางที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  
    มีดังต่อไปนี้ 

 ภทภ หมายถึง รายวิชาทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม  
 PPT  Subject in Pharmaceutical Technology 
 ภภค หมายถึง รายวิชาทางเภสัชเคมี 
 PPC  Subject in Pharmaceutical Chemistry 

ภภว หมายถึง รายวิชาทางเภสัชเวท 
PPG  Subject in Pharmacognosy 

 ภภม หมายถึง รายวิชากลางที่เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต 
 PMP  Master of Science in Pharmacy  
 ภภด หมายถึง รายวิชากลางที่เปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต 
 PDP  Doctor of Philosophy in Pharmacy 

2.2  เลขประจ ารายวิชา 3 ตัว มีความหมายดังต่อไปนี้ 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับท่ีเปิดสอน 

 เลข 7, 8 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชาดังต่อไปนี้ 

 เลข 0,1 หมายถึง หมวดวิชากลาง 
 เลข 2 หมายถึง เทคโนโลยีเภสัชกรรม   
 เลข 8 หมายถึง เภสัชเคมี 
 เลข 9 หมายถึง เภสัชเวท 

เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง ล าดับของรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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ความหมายของหน่วยกิต 
  เลขที่แสดงหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร มีความหมายดังนี้ 
  ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 
  ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงภาคทฤษฎี 
  ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติการหรือการฝึกงาน 
  ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
 
         3.1.4  แผนการศึกษา 
แบบ 1.1 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
ภภด801  
PDP801 

การออกแบบการทดลองทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Experimental Design in Science of Pharmaceutical Products 
 

ไม่นับหน่วยกิต 

ภภด802 
PDP802 

สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์  
Seminar in Science of Pharmaceutical Products  
 

ไม่นับหน่วยกิต 

ปพอ892 
GRD892 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

6 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
ภภด803 
PDP803 

หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Current Topics in Science of Pharmaceutical Products 

ไม่นับหน่วยกิต 

ภภด804 
PDP804 

ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Special Problems in Science of Pharmaceutical Products 

ไม่นับหน่วยกิต 

ปพอ892 
GRD892 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

6 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 
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GRD892 Dissertation 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ892 
GRD892 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ892 
GRD892 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ892 
GRD892 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

แบบ 2.1 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 
ภภด801  
PDP801 

การออกแบบการทดลองทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Experimental Design in Science of Pharmaceutical Products 

2(2-0-4) 

ภภด802 
PDP802 

สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์  
Seminar in Science of Pharmaceutical Products  

1(0-2-1) 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 
 รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 
ภภด803 
PDP803 

หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Current Topics in Science of Pharmaceutical Products 

1(0-2-1) 

ภภด804 
PDP804 

ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Special Problems in Science of Pharmaceutical Products 

2(0-4-2) 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 
 รวม 6 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ891 
GRD891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ891 
GRD891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ891 
GRD891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ891 
GRD891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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แบบ 2.2 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 
ภภด801  
PDP801 

การออกแบบการทดลองทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Experimental Design in Science of Pharmaceutical Products 

2(2-0-4) 

ภภด802 
PDP802 

สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์  
Seminar in Science of Pharmaceutical Products  

1(0-2-1) 

หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 6 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 
ภภด803 
PDP803 

หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Current Topics in Science of Pharmaceutical Products 

1(0-2-1) 

ภภด804 
PDP804 

ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
Special Problems in Science of Pharmaceutical Products 

2(0-4-2) 

หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 2 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  4 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ891 
GRD891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

3 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ891 
GRD891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ891 
GRD891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ891 
GRD891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ891 
GRD891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพอ891 
GRD891 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Dissertation 

9 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาแกน ส าหรับนิสิตแบบ 2.2 
ภภม702 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์    2(2-0-4) 
PMP702 Research Methodology and Statistics in Science of Pharmaceutical Products 
 กรอบแนวคิด ค าถาม และสมมติฐานการวิจัยเภสัชภัณฑ์ รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยเน้น
ที่การวิจัยเชิงทดลองในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ชนิดของผลลัพธ์ของการวิจัย การวัดตัวแปรที่เหมาะสมกับ
สมมุติฐานและรูปแบบการวิจัย การบันทึกและจัดการข้อมูลโดยใช้หลักสถิติที่เหมาะสมในการประเมินและสรุป
ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย รวมถึงจริยธรรมในงานวิจัย 
 Concepts and research hypothesis in science of pharmaceutical products, 
experimental research in the development of pharmaceutical products, types of variable in 
statistics suitable for hypothesis and research model, using statistics to evaluate and 
summarize research results, research discussion and research ethic. 
 
ภภม711 การค้นพบยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   3(2-3-4) 
PMP711 Natural Products in Drug Discovery 
 แนวทางในการค้นพบยาหรือสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การสกัดแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วย
เทคนิคทางโครมาโตรกราฟี การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่แยกบริสุทธิ์ได้ในระดับหลอดทดลอง และใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตส าหรับน ามาใช้เป็นตัวยาส าคัญหรือสารออกฤทธิ์ในยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กฏระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 Drugs discovery from natural products, extraction and purification using 
chromatographic techniques, determination of the bioactivity at the in vitro level, 
application of biotechnology to improve the yield of active substances, regulations and laws 
pertaining to plant resources and local wisdom. 
 
ภภม712  การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ    3(2-3-4) 
PMP712 Pharmaceutical Product and Health Product Development  
 ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีใช้ในปัจจุบันใน
ประเทศไทย รูปแบบน้ า รูปแบบของกึ่งแข็ง รูปแบบของแข็ง กระบวนการพัฒนาเภสัชภัณฑ์และความคง
สภาพ เทคนิคและกระบวนการเตรียมที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินคุณภาพและ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  กฎระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และ
ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 
 Theories and practice on development of drug and health products currently used 
in Thailand, including solutions, semi-solid dosage forms, and solid dosage forms. The 
process of product formulation and stability testing. Techniques and preparation processes 
necessary for the development of health products. Evaluate the quality or characteristics of 
the health products. Regulations and laws pertaining to manufacturing of pharmaceutical 
products. Artificial intelligence in pharmaceutical product development. 
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ภภม713 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์   3(2-3-4) 
PMP713 Quality Control of Pharmaceutical Products 

ระบบคุณภาพและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทาง
กายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา หลักการและการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ วิธีการตรว จสอบ
ความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ การทดสอบความคงสภาพ และการจดอนุสิทธิ์บัตรและสิทธิบัตร กฏระเบียบและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 

Quality system of pharmaceutical products, analysis of pharmaceutical products by 
means of physical, chemical and biological methods, principle of instruments used for 
quality control, method validation, stability testing, petty patent and patent, regulations and 
laws pertaining to quality control of pharmaceutical products 
 

ข.  หมวดวิชาบังคับ 
ภภด801  การออกแบบการทดลองทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์                                           2(2-0-4) 
PDP801  Experimental Design in Science of Pharmaceutical Products 
           หลักการออกแบบการทดลองที่ใช้ในทางเภสัชศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบการ
ทดลอง การเลือกแบบการทดลองที่สามารถสนับสนุนกระบวนการค้นคว้าวิจัยที่เหมาะสมโดยบูรณาการองค์
ความรู้ด้านวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 

Principles of experimental design in pharmaceutical science, analysis of the 
advantages and limitations of certain experimental design, selection of experimental designs 
to address research questions integrating with science of pharmaceutical products 
 
ภภด802  สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์  1(0-2-1) 
PDP802  Seminar in Science of Pharmaceutical Products  
  สืบค้นวรรณกรรม และอภิปรายกรณีศึกษาเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาด้วยวิทยาการเภสัช
ภัณฑ์ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากข้อมูลที่ได้รับ น าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบปากเปล่าและจัดท ารายงาน 

Review literature and discussion on integrating local wisdom with science of 
pharmaceutical products, evaluate reliability of the information, analyze and synthesize 
knowledge gathered from the obtained information, present the information orally and write 
a report. 
 
ภภด803 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์       1(0-2-1) 
PDP803 Current Topics in Science of Pharmaceutical Products 
 รายงานและอภิปรายผลการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ที่เป็นที่สนใจใน
ปัจจุบัน  

Report and discuss on the current interesting topics releated to science of 
pharmaceutical products.  
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ภภด804  ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 2(0-4-2) 
PDP804   Special Problems in Science of Pharmaceutical Products   

วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเภสัชภัณฑ์ สืบค้นข้อมูล ร่วมกันอภิปรายและออกแบบ
การศึกษาเพ่ือแก้ปัญหา น าเสนอผลลัพธ์และองค์ความรู้จากการวิจัยในรูปแบบปากเปล่าและจัดท ารายงาน 

Analyze problems in science of pharmaceutical products, review literature, discuss 
and design the experiment to solve the problem, synthesize knowledge and present 
research results orally and write a report. 

 
ค. หมวดวิชาเลือก 
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 วิชาเลือกส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ภทภ821 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพขั้นสูง         3(2-3-4) 
PPT821 Advanced Pharmaceutical Product and Health Product Development 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รูปแบบและระบบน าส่งที่
มีความซับซ้อน ระบบการน าส่งทางผิวหนังด้วยเทคนิคพิเศษ ระบบน าส่งยาทางการฉีด ระบบน าส่งไปยัง
เป้าหมาย และระบบน าส่งยาที่อาศัยเทคโนโลยีซับซ้อน การประเมินคุณภาพและสารช่วยทางเภสัชกรรมใน
การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพขั้นสูง  

Theories and practice on development of pharmaceutical and health products. 
Complex dosage forms and delivery systems, transdermal delivery systems with special 
techniques, injectable drug delivery systems, targeted drug delivery systems, and drug 
delivery systems requiring complicated technology. Quality evaluation and pharmaceutical 
excipients used in advanced pharmaceutical and health product development. 
 
ภทภ822 ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์   3(2-2-5) 
PPT822 Stability of Drugs and Pharmaceutical Products 
 นิยามและประเภทของความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ ประเมินความคงสภาพทางเคมี ทาง
กายภาพและทางจุลชีวิทยาของยาและเภสัชภัณฑ์ วิธีการและเทคนิคเพ่ิมความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ 
การก าหนดอายุการใช้ของเภสัชภัณฑ์ และออกแบบการศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์  
 Definition and type of drug and pharmaceutical stability, evaluation of chemical, 
physical and microbiological stability, methods and techniques used to increase the stability. 
Determination of expiration date, and design the stability study of pharmaceutical products. 
 
ภทภ823 การพัฒนายาชีววัตถุ                            3(2-2-5) 
PPT823 Development of Biopharmaceutical Products     

วิจัยและพัฒนายาชีววัตถุเช่น โปรตีน เปปไทด์ กรดนิวคลีอิก และวัคซีน การควบคุมคุณภาพยาชีว
วัตถุโดยเริ่มจากการควบคุมคุณภาพเซลล์และสัตว์ทดลองที่ใช้ในการผลิตยาชีววัตถุนั้น เน้นการศึกษาเทคนิค
การตรวจสอบสมบัติยาชีววัตถุก่อนและหลังการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต 
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Research and development of biological products such as protein, peptide, nucleic 
acid, and vaccines. The course also includes quality control of biological products, starting 
with the quality control of cells and animals used in the manufacture of such biological 
products. The course focuses on techniques used for characterizations of biological 
products, both before and after preparations, and technology transfer related to the 
manufacturing process. 

 
ภภค881 ชีวสมมูลและการวิเคราะห์ทางชีวการแพทย์                                       3(2-3-4) 
PPC881 Bioequivalence and Biomedical Analysis 

หลักการของการศึกษาชีวสมมูล การแบ่งกลุ่มยาส าหรับการศึกษาชีวสมมูล  การวางแผนการศึกษา
ชีวสมมูล และการศึกษาชีวสมมูลแบบ biowaiver ปัจจัยของเภสัชจลนศาสตร์ที่มีผลต่อระดับยาในร่างกาย 
และการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณยาและ/หรือเมแทบอไลต์ในของเหลวทาง
ชีวภาพ ตลอดจนการประมวลผลการวิเคราะห์ เพ่ือใช้ส าหรับการศึกษาชีวสมมูล 
 Theory, drug classification for bioequivalence study, bioequivalence and biowaiver 
planning, effects of pharmacokinetics on systemic level of drugs, development and 
validation of analytical method for drugs and/or their metabolites in biological fluid and 
bioequivalence data interpretation. 
 
ภภค882 การค้นพบและออกแบบยา                                     3(2-3-4) 
PPC882 Drug Discovery and Drug Design 
 กระบวนการออกแบบและพัฒนายา การเลือกเป้าหมายการออกฤทธิ์ การค้นพบยาต้นแบบ  การ
ดัดแปลงโครงสร้างโดยอาศัยหลักการของความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างยาและการออกฤทธิ์ และ
ความสามารถของโมเลกุลยาในการจับกับตัวรับเฉพาะหรือเอนไซม์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบโมเลกุล
ยาและการสังเคราะห์ยา 

Drug design and development process, target identification, lead discovery, drug 
modification using structure-activity relationship and drug-receptor interaction, computer-
aided drug design and drug synthesis. 
 
ภภค883 การควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ                                                  3(2-3-4) 
PPC883 Quality Control of Biopharmaceutical Products 
 การควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุตามมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมถึงการสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบ
เอกลักษณ์ การตรวจสอบทางเคมีกายภาพ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสอบสารปนเปื้อน การทดสอบความ
ปลอดภัย และการแปลผลการตรวจสอบ ฝึกปฏิบัติการค้นคว้า อภิปราย และน าเสนอข้อมูล 

Quality control of biological products according to the international standards, 
including sampling plan and technique, identification, physicochemical test, assay, impurity 
and safety tests and data interpretation, and practices on searching data, discussion and 
presentation. 
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ภภว891 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ            3(2-3-4) 
PPG891 Natural Product Chemistry 
 สารที่ได้จากธรรมชาติจากพืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตจากทะเล กระบวนการชีวสังเคราะห์ ขั้นตอนการ
สร้างสารปฐมภูมิ และสารทุติยภูมิ โครงสร้างทางเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และการน าสารเหล่านั้นมาใช้
ประโยชน์ 
 Natural products derived from plants, animals, or marine organisms, biosynthetic 
pathway, primary and secondary metabolisms, chemical structures, pharmacological 
activities, and usage of the compounds. 
 

ภภว892 ชีววิทยาสังเคราะห์ส าหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ         3(2-3-4) 
PPG892 Synthetic Biology for Natural Products 

เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ การโคลนยีน การสังเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยวิธีโพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่น 
การศึกษาล าดับเบสของดีเอ็นเอ การวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีน ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ดีเอ็น
เอและอาร์เอ็นเอ กระบวนการชีวสังเคราะห์สารทุติยภูมิในพืชและจุลินทรีย์บางชนิด การจัดการวิถีชีว
สังเคราะห ์

Advanced biotechnological methods comprising cloning, polymerase chain reaction, 
DNA sequence determination, gene expression analysis. Databases for DNA and RNA analysis. 
Biosynthetic pathway of secondary metabolites in plants and some microorganisms. 
Heterologous expression and pathway manipulation in surrogate host. 

วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 วิชาเลือกส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 
ภทภ721 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบของแข็ง   3(2-2-5) 
PPT721 Pharmaceutical Product and Health Product Development of Solid Dosage 
Forms 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความซับซ้อนในการ
พัฒนา ได้แก่ แผ่นแปะผิวหนัง ยาเม็ดและยาเม็ดเคลือบ กระบวนการพัฒนาเภสัชภัณฑ์และศึกษาความคง
สภาพ เทคนิคและกระบวนการเตรียมที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และประเมินคุณภาพ
หรือศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 Theories and practice on development of drug and health products, which are 
complicated to be developed, such as transdermal patches, tablets, and coated tablets. 
Product development, stability of products, techniques and preparation processes necessary 
for the development of health product formulations, and evaluate the quality or 
characteristics of the health products. 
 
ภทภ722 เทคโนโลยีเครื่องส าอาง    3(2-3-4) 
PPT722 Cosmetic Technology 
 นวัตกรรม นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ของเครื่องส าอาง สารส าคัญที่ใช้ในเครื่องส าอาง
และเวชส าอาง และสารช่วยในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เทคโนโลยีของเครื่องส าอางเพ่ือความสะอาด 
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เครื่องส าอางบ ารุงผิว ชะลอริ้วรอย ลบรอยแผลเป็น เครื่องส าอางป้องกันแสงแดด ลดฝ้า กระ เพ่ิมความ
กระจ่างใส เครื่องส าอางส าหรับตกแต่งใบหน้า เครื่องส าอางจัดแต่งทรงผม บ ารุงผม ป้องกันผมร่วง สปาและ
ผลิตภัณฑ์สปา หลักการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องส าอาง อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องส า อาง 
และการให้ค าแนะน าในการเลือกใช้เครื่องส าอาง ฝึกปฏิบัติพัฒนาผลิตภัณฑ์ เตรียมผลิตภัณฑ์ และประเมิน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง น าเสนอและอภิปรายผล 
 This course covers cosmetic innovation, nanotechnology, and other cosmetic 
technologies. The contents compose of active ingredients in cosmetics and cosmeceuticals; 
necessities in cosmetic formulations; cosmetic technology for cleansing, moisturizing, anti-
wrinkle, scar care, sunscreen, whitening, makeup, hair styling, hair care, hair thinning, spa and 
spa products. Principle of cosmetic performance testing, adverse reaction and advice for 
cosmetic selection are included. Practices in cosmetic formulation, preparation, and 
evaluation. Presentation and discussion are included.   
 
ภทภ723 การทดสอบในเซลล์เพื่อค้นพบยาใหม่                 3(2-3-4) 
PPT723 Cell Based Assay for Drug Discovery 
 หลักการและวิธีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ในเซลล์ 
เพาะเลี้ยงเซลล์ ทดสอบความเป็นพิษ การเพ่ิมจ านวนเซลล์ การยึดเกาะของเซลล์ การเคลื่อนที่ของเซลล์ การ
ต้านภาวะเครียดออกซิเดชันในเซลล์ และการต้านมะเร็งของสาร 

The principles and methods for biological testing of natural or new synthetic 
substances in cells. Culture the cells, test the substances for cytotoxicity, cell proliferation, 
cell adhesion, cell migration, oxidative stress resistance in cells, and anti-cancer activities.   
 
ภภค781 น้ ามันหอมระเหยจากพรรณไม้หอม 3(2-3-4) 
PPC781 Essential Oils Derived from Aromatic Plants 
 วิเคราะห์ อภิปราย และน าเสนอข้อมูลในประเด็นสาระส าคัญเกี่ยวกับสารที่ให้กลิ่น น้ ามันหอม
ระเหย ฤทธิ์ทางชีวภาพและพิษวิทยาของน้ ามันหอมระเหย การใช้น้ ามันหอมระเหยทางการแพทย์ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย บทความ ต าราทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 Analyze, discuss, and present data on important topics such as aroma 
compounds, essential oils, biological and toxicological properties of essential oils, use of 
essential oils in medical, healthcare product industries, development of pharmaceutical 
products by searching information from research articles, review articles, national and 
international textbooks. 
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ภภค782 การประยุกต์สเปคโตรสโคปีในงานวิเคราะห์เภสชัภัณฑ์   3(2-3-4) 
PPC782 Applied Spectroscopy in Pharmaceutical Analysis 
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีของสารกับคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการวิเคราะห์เชิง
แสง หลักการของเทคนิคการวิเคราะห์เชิงแสง การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์เชิงแสงและการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องในงานวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ การแปลผลและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
เชิงแสง 

Relationship between chemical structure and its physico-chemistry and optical 
properties, principles of spectroscopic techniques, application of spectroscopic techniques in 
pharmaceutical product analysis, interpretation and evaluation of data. 
 

ภภค783 การประยุกต์โครมาโทกราฟีในงานวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์   3(2-3-4) 
PPC783 Applied Chromatography in Pharmaceutical Analysis 
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีของสารกับคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคโครมาโทกราฟี หลักการของการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี การประยุกต์เทคนิคโครมาโทก
ราฟีและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องในงานวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ ประยุกต์เทคนิคการเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสม
กับเทคนิคโครมาโทกราฟี ออกแบบและท าการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ การแปลผลและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 

Relationship between chemical structure and its physico-chemistry and 
chromatographic technique, principles of chromatographic techniques, application of 
chromatographic techniques in pharmaceutical product analysis, sample preparation, 
method validation, interpretation and evaluation of data. 

 
ภภว791 พฤกษเคมี                    3(2-3-4) 
PPG791 Phytochemistry 
 กลุ่มสารที่พบในธรรมชาติ สืบค้นกลุ่มสาร และพิสูจน์โครงสร้างสารบริสุทธิ์จากฐานข้อมูลต่างๆ 
เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารบริสุทธิ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคนิคทางสเปกโตรสโค
ปีในงานวิจัย 
 Natural product substances, searching and structure elucidating of pure compounds 
from databases, select suitable chemical structure identification techniques of pure 
compounds including practical usage of spectroscopy techniques in research. 
 

 
ภภว792 เทคโนโลยีการประเมินและพัฒนาคุณภาพสมุนไพร     3(2-3-4) 
PPG792 Technology for Quality Assessment and Development of Medicinal Plants 
 วิเคราะห์ อภิปราย และน าเสนอข้อมูลในประเด็นการประเมินคุณภาพสมุนไพรตามข้อก าหนด
มาตรฐาน การประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการประเมินคุณภาพสมุนไพร กลยุทธการพัฒนาสมุนไพรให้มี
สารส าคัญสูงและได้คุณภาพตามข้อก าหนดมาตรฐาน  
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 Analyze, discuss, and present data on quality assessment of medicinal plants 
according to standard guideline, application of new technology for quality assessment of 
medicinal plants, strategies for improvement of secondary metabolite production and 
improvement of plant quality as required by standard guideline. 
 
 

ภภว793 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน           3(2-3-4) 
PPG793 Ethnobotany 
 วิเคราะห์ อภิปรายการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นหรือในชนกลุ่มต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและ 
ทั่วโลก แนวทางการน าพืชในท้องถิ่นมาใช้เป็นยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการประยุกต์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

Analyze, discuss, and present data on plant utilization in indigenous/traditional 
cultures from over the world, application of science of pharmaceutical products to develop 
certain plants for pharmaceutical uses. 
 

ภภว794 การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ     3(2-3-4) 
PPG794 Bioscreening of Natural Products 
 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักแนวทางและวิธีการสมัยใหม่ในการประเมิน
ฤทธิ์ทางชีวภาพ เกณฑ์การคัดเลือกวิธีการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพ และพัฒนาวิธีการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

Biological activities evaluation of natural products, principal methods and modern 
techniques for biological activities evaluation, selection criteria of biological assays, and 
biological assay set up for health product development. 
 
ภภว795 พฤกษบ าบัด               3(3-0-6)  
PPG795 Phytotherapy 
 การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์แผน
ไทย การรวบรวมและค้นคว้าข้อมูล การศึกษากลุ่มสารออกฤทธิ์ทางธรรมชาติ โครงสร้างทางเคมี ประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัย เพื่อน ามาใช้เป็นตัวยาส าคัญหรือสารออกฤทธิ์ในยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 Applying of scientific knowledge to support the knowledge of the folk medicine 
and Thai traditional medical folk. Searching and studying on natural active ingredients, 
chemical structure, efficacy and safety of bioactive compounds from natural for drugs and 
health products.  
 
ภภว796  สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม     3(2-3-4) 
PPG796  Herbs for Health and Beauty  

การน าสมุนไพรมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม  รวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานของสมุนไพร  ฤทธิ์ทางชีวภาพ   วิธีการสกัดสมุนไพร หลักการเตรียมสมุนไพรหรือสารสกัด  
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การควบคุมคุณภาพของสารสกัด การเตรียมต ารับที่มีสมุนไพรหรือสารสกัดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ  
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ 

Herbs as active ingredients for health and beauty products. Analyze, discuss, and 
present data on phytochemicals, bioactivities, extractions, quality control. Formulate herbal 
products and assess for their quality. 

 
ง.  ปริญญานิพนธ์  
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 36 หน่วยกิต 
GRD891  Dissertation 
ปพอ892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 48 หน่วยกิต 
GRD892  Dissertation 
 
 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. รศ.ดร.วรพรรณ สิทธิถาวร  ภ.บ., 2536 
ภ.ม.(เภสัชเวท), 2539 
Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences), 2544 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Toyama Medical & 
Pharmaceutical University, Japan 

xxxxxxxxxxxxx 

2. รศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ ภ.บ., 2546 
M.Sc. (Pharmaceutical 
chemistry), 2552 
Ph.D. (Pharmaceutical 
Chemistry), 2553 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
The University of Kansas, USA 
 
The University of Kansas, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3. รศ.ดร.ชุติมา วีรนิชพงศ์ ภ.บ., 2536 
ภ.ม.(เภสัชการ), 2540 
ภ.ด. (เภสัชกรรม), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 
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       3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีทีจ่บ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลข
ประจ าตัว 
ประชาชน 

1 รศ.ดร.วรพรรณ สิทธิถาวร  ภ.บ.,  2536 
ภ.ม.(เภสัชเวท), 2539 
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences), 
2544 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Toyama Medical & 
Pharmaceutical 
University, Japan 

XXXXXXX
XXXXXX 

2 รศ.ดร.ชุดา  จิตตสุโก ภ.บ., 2546 
M.Sc. (Pharmaceutical 
chemistry), 2552  
Ph.D. (Pharmaceutical 
Chemistry), 2553 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
University of Kansas, 

USA 
University of Kansas, 
USA 

XXXXXXX
XXXXXX 

3 รศ.ดร.ชุติมา วีรนิชพงศ ์  ภ.บ., 2536 
ภ.ม.(เภสัชการ), 2540 
ภ.ด. (เภสัชกรรม), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

XXXXXXX
XXXXXX 

4 รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ภ.บ., 2534 
วท.ม.(เภสัชกรรมคลินิก), 2536 
Ph.D.(Pharmacy Practice), 2543 
ศ.บ.(บริหารการศึกษา), 2548 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
มหาวิทยาลยัมหิดล 
Purdue University, USA 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิ
ราช  

XXXXXXX
XXXXXX 

 

5 รศ.ดร.ฐาปนีย์ หงสร์ัตนาวรกิจ ภ.บ., 2533 
ภ.ม.(เภสัชเคมี), 2538 
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical 
Sciences),2543 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
University of Vienna, 
Austria 

XXXXXXX
XXXXXX 

6 รศ.ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค ์ ภ.บ.,  2536 
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม),2538 
ภ.ด. (เทคโนโลยเีภสัชกรรม),2550  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

XXXXXXX
XXXXXX 

7 รศ.ดร. วีระศักดิ์  สาม ี ภ.บ., 2538 
ภ.ม.(เภสัชเคมี), 2542 
ปร.ด.(เภสัชเคมีและพฤกษเคมี),2546 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

XXXXXXX
XXXXXX  

8 รศ.ดร.สริน ทัดทอง ภ.บ., 2542 
ภ.ม.(เภสัชเวท), 2544 
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ), 2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

XXXXXXX
XXXXXX 
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ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีทีจ่บ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลข
ประจ าตัว 
ประชาชน 

9 ผศ.ดร.จิตติมา มานะกิจ  ภ.บ., 2542  
M.Sc. (Pharmaceutical sciences), 
2545 
Ph.D. (Pharmaceutical sciences), 
2548 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
Kyoto University, Japan 
 
Kyoto University, Japan 

XXXXXXX
XXXXXX 

10 ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร ์ ภ.บ., 2541 
ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาล), 2544 
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2553 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

XXXXXXX
XXXXXX 

11 ผศ.ดร.ภัทราวดี บูรณตระกูล ภ.บ., 2539 
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences), 
2544 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
University of Florida, 
USA 

XXXXXXX
XXXXXX 

12 ผศ.ดร.วัฒนพร พัฒนภักด ี ภ.บ., 2536 
ภ.ม.(เภสัชเคมี), 2539 
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

XXXXXXX
XXXXXX 

13 ผศ.ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย  ภ.บ., 2540 
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลติภณัฑ์
ธรรมชาติ), 2547 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

XXXXXXX
XXXXXX 

 
14 ผศ.ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร ภ.บ., 2536 

M.Sc. (Pharmaceutical 
Technology),2539 
Ph.D. (Pharmaceutical 
Technology), 2542 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
Chiba University, Japan 
 
Chiba University, Japan 

XXXXXXX
XXXXXX 

15 ผศ.ดร.อรวินท์ พร่างแสงทอง วท.บ. (กายภาพบ าบัด), 2543 
วท.ม. (สรีรวิทยา), 2548 
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences), 
2554 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
University of Toyama, 
Japan 

XXXXXXX
XXXXXX 



 

 

- 35 - 
 

 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) และปีทีจ่บ 

 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลข
ประจ าตัว 
ประชาชน 

16 อ.ดร.ดวงรตัน์ ชูวิสิฐกุล ภ.บ.,  2544 
Dr. rer. nat. (Pharmaceutical  
Technology), 2554 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
Free University Berlin, 
Germany 

XXXXXXX
XXXXXX 

17 ร.ท.หญิง ดร.วภิาพร  เสรีเด่นชัย ภ.บ., 2539 
ภ.ม. (เภสัชวินิจฉัย), 2546 
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical 
Sciences), 2552 

มหาวิทยาลยัมหิดล
มหาวิทยาลยัมหิดล 
Innsbruck U., Austria 

XXXXXXX
XXXXXX 

 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม - 
     4.2 ช่วงเวลา - 
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน – 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
      ในการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตเป็นการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเภสัชภัณฑ์ ต้องเป็นงานวิจัย
ที่มีการบูรณาการของสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสามารถน างานวิจัยนี้ไปต่อยอดหรือน า ไปใช้ประโยชน์ได้ 
และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่สู่ชุมชน 
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ปริญญานิพนธ์เป็นงานค้นคว้าวิจัยทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  ในกระบวนการท าโครงงานวิจัยนิสิตมีการเรียนรู้ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.3  ช่วงเวลา  
  การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) ในรูปแบบข้อเขียน สอบปากเปล่า เพ่ือวัด
ความรู้พื้นฐานและความพร้อมในการท าปริญญานิพนธ์  
  นิสิตแบบ 1.1 ด าเนินการได้เมื่อผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรสอบ
วัดคุณสมบัติได ้
  นิสิตแบบ 2.1 และ 2.2 ด าเนินการได้เมื่อลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร เมื่อ
ลงทะเบียนครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสามารถสอบวัดคุณสมบัติได้ตั้งแต่ภาคการศึกษานั้น
เป็นต้นไป 
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  การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์  
  นิสิตแบบ 1.1 ด าเนินการได้เมื่อลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและสอบผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติแล้ว แต่ไม่เกิน 5 ภาคการศึกษา 
  นิสิตแบบ 2.1 และ 2.2 ด าเนินการได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่นิสิตศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่
หลักสูตรก าหนด และได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว แต่ไม่เกิน 7 ภาค
การศึกษา 
     5.4  จ านวนหน่วยกิต   
  แบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
  แบบ 2.2 จ านวน 48 หน่วยกิต 
     5.5  การเตรียมการ  

มีการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จัดเตรียมสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมี
ต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัย 
     5.6  กระบวนการประเมินผล 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 
(1) มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาการเภสัชภัณฑ์ บนฐานของภูมิปัญญาและทรัพยาการ
ที่มี เพ่ือการผลิต วิจัย พัฒนา วัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ โดย
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมเภสัชภัณฑ์ 

มีการศึกษาในชั้นเรียน ปฏิบัติการ แก้โจทย์
ปัญหา การท าวิจัย และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมี
เหตุผลทางหลักวิชา อย่างมีวิจารณปัญญา  

เน้นการสอนให้นิสิตรู้จักคิด วิเคราะห์แบบ
บูรณาการ ฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาโจทย์
วิจัย  

(3) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และเสียสละเพ่ือ
สังคม และมีจรรยาบรรณในการท างานวิจัย ไม่บิดเบือน
ข้อมูล 

มีการสอดแทรกเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ และเสียสละในชั่วโมงการบรรยายและ
การสัมมนา มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในการท างานวิจัย 

(4) มีทักษะสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคลอ่ืน 
สามารถเป็นผู้น า และผู้ตามได้ตามบริบทที่ได้รับ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาโดยมกีาร
อภิปราย การน าเสนอ และสัมมนา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิจัย  

 
 

-  สอดแทรกเนื้อหา ปลูกฝังและ/
หรือส่งเสริมการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ ใน
ระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน และท าปริญญานิพนธ์ 

- ประเมินจากงานที่มอบหมายให้แก่
นิสิต 

- ประเมินตนเองโดยนิสิต 
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2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1. มีความรู้ด้านวิทยาการทาง
วิทยาการเภสัชภัณฑ์ เพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 

2.2 มีความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.3 มีความรู้ด้านการออกแบบ
การทดลองทางวิทยาการเภสัช
ภัณฑ์เพ่ือการ วิจัย พัฒนา ผลิต 
วัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการ
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การ
อภิปรายโต้ตอบ และวิเคราะห์
กรณีศึกษาระหว่างอาจารย์
ผู้สอนกับนิสิต โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

- มอบหมายงานให้นิสิตศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง  

- จดัให้มีการเผยแพร่ความรู้ทาง
สาขาวิชา โดยการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

- ประเมินจากการตอบค าถามในชั้น
เรียน 
- ประเมินจากงานที่มอบหมายให้แก่
นิสิต 

- ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย  
ภาคปฏิบัติ สอบปากเปล่า และ
สอบป้องกันปริญญานิพนธ์ 

 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล เพ่ือน าองค์ความรู้มา
สร้างสรรค์งานวิจัย 

3.2 คิดวิเคราะห์โดยการบูรณา
การความรู้ทางวิทยาการเภสัช
ภัณฑ์ บนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการวิจัย พัฒนาและ
ผลิตเภสัชภัณฑ์ 

3 .3  อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ด า เนิ น
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ ในกระบวนการผลิต 
วิจัย พัฒนา วัตถุดิบและเภสัช
ภัณฑ์ 

- จัดให้มีการค้นคว้าและทดลอง
ด้ วยตน เอง มี การน า เสนอ
ผลงานจากการค้นคว้า และมี
การอภิปรายในชั้นเรียน 

- จัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ 
กรณี ศึกษาในการฝึกให้นิสิต
น าความรู้ที่เรียนมาเป็นพื้นฐาน
ในการแก้ไขปัญหา 

 
 

 

- ประเมินจากความสามารถในการ
วิเคราะห์และวิจารณ์  และการ
น าเสนอ 

- ประเมินจากการตอบค าถาม โดย
เน้นการตอบอย่างมีหลักการและ
เหตุผล 

- ประเมินจากการสอบ การวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปประเด็นปัญหา และ
แก้ปัญหา 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 มีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการ
ปัญหาต่างๆ 

 4.2 มีทักษะการเป็นผู้น าและผู้
ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

- จดักิจกรรมกลุ่มในห้องเรียนที่
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ หรือมอบหมายงาน
ที่ท างานแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 

- เปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายโต้ตอบ
ระหว่างเรียน 

- น ากรณีศึกษามาใช้ระหว่าง
การเรียนการสอน และมีการ
อภิปรายกรณีศึกษาระหว่าง
นิสิตกับอาจารย์ 

- จัดให้มีการน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมายในห้องเรียน 

- ประเมินตนเอง และเพ่ือนร่วมชั้น
ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 

- ประเมินการท างานร่วมกัน 
- ประเมินการตอบค าถามการแสดง

ความคิดเห็น หรือประเด็นทาง
วิชาการของนิสิตในห้องเรียน 

- ประเมินความรับผิดชอบจาก
ความก้าวหน้าของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
 

5.1 สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องใน
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 
แปลความหมาย  

5.2 สามารถค้นคว้าข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น จากแหล่งข้อมูลทาง
วิชาการท่ีน่าเชื่อถือได้ 

5.3 สามารถสรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

- มอบหมายงานที่ต้องมี
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มอบหมายงานที่ต้องมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล แปล
ความหมายโดยอาศัยเทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และสรุปประเด็น 

- จัดให้มีการน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
การท างาน 

- จัดการเรียนรู้ผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินความสามารถในการ
สืบค้น/ประมวลข้อมูล 

- ประเมินความสามารถในการเลือก
และคัดกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือและ
สอดคล้องกับเนื้อหานั้น 

- ประเมินความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ประเมินจากรายงาน รูปแบบการ
น าเสนอโดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 

 



 

 

- 40 - 
 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัย 
2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้ด้านวิทยาการทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ เพื่อการ

วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 
2.2 มีความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2.3 มีความรู้ด้านการออกแบบการทดลองทางวิทยาการเภสัช
ภัณฑ์เพ่ือการ วิจัย พัฒนา ผลิต วัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพ่ือน าองค์ความรู้มา
สร้างสรรค์งานวิจัย 
3.2 คิดวิเคราะห์โดยการบูรณาการความรู้ทางวิทยาการเภสัช
ภัณฑ์ บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการวิจัย พัฒนาและ
ผลิตเภสัชภัณฑ์ 
3.3 ออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใน
กระบวนการผลิต วิจัย พัฒนา วัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
    และความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือ
กับผู้อ่ืนในการจัดการปัญหาต่างๆ 
4.2 มีทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี
    สารสนเทศ  

5.1 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ แปล
ความหมาย 
5.2 สามารถค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการท่ีน่าเชื่อถือได้ 
5.3 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 ● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 

รายวิชา 

ด้านท่ี 1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ด้านท่ี 2 

ความรู้ 

ด้านท่ี 3 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านท่ี 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ด้านท่ี 5 

การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

วิชาแกน 
ภภม702 ระเบยีบวิธีวิจัยและสถติทิางวิทยาการ
เภสัชภณัฑ ์ ● ●   ●   ●  ● ● ● 

ภภม711 การค้นพบยาจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ ● ● ●  ● ○  ● ○  ● ○ 
ภภม712 การพฒันาเภสัชภณัฑ์และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ● ● ●  ● ○  ● ●  ● ○ 

ภภม713 การควบคุมคุณภาพเภสชัภัณฑ ์ ● ● ○  ● ○  ● ● ● ● ○ 

วิชาบังคับ 

ภภด801 การออกแบบการทดลองทาง
วิทยาการเภสัชภณัฑ ์ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● 

ภภด802 สัมมนาวิทยาการเภสัชภณัฑ์  ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● 

ภภด803 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการ      
เภสัชภณัฑ ์ ● ●   ● ●  ○ ● ○ ● ● 

ภภด804 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภณัฑ ์ ● ● ○ ● ● ●  ● ● ● ● ● 
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 
ภทภ821 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
สุขภาพข้ันสูง ● ●   ●   ●   ●  

ภทภ822 ความคงสภาพของยาและเภสัชภณัฑ ์ ● ●   ● ●  ○  ● ● ● 
ภทภ823 การพัฒนายาชีววัตถุ ● ●   ●      ● ● 
ภภค881 ชีวสมมูลและการวิเคราะห์ทางชีว
การแพทย์ ● ●   ●   ●  ● ●  

ภภค882 การค้นพบและออกแบบยา ● ●   ●   ●  ● ●  
ภภค883 การควบคุมคณุภาพยาชีววัตถุ ● ●   ●   ●  ● ●  
ภภว891 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ ● ●   ●   ●   ● ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (ต่อ) 

รายวิชา 

ด้านท่ี 1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ด้านท่ี 2 

ความรู้ 

ด้านท่ี 3 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านท่ี 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ด้านท่ี 5 

การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

ภภว892 ชีววิทยาสังเคราะหส์ าหรับผลิตภณัฑ์
ธรรมชาต ิ ● ●   ● ●  ●   ● ● 

วิชาเลือกกลุ่มที่ 2             
ภทภ721 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
สุขภาพรูปแบบของแข็ง ● ●   ●   ●   ●  

ภทภ722 เทคโนโลยีเครื่องส าอาง ● ●   ● ○  ●    ○ 
ภทภ723 การทดสอบในเซลลเ์พื่อค้นหายาใหม ่ ● ●   ● ●    ● ● ● 
ภภค781 น้ ามันหอมระเหยจากพรรณไมห้อม ● ●   ●   ●  ● ●  
ภภค782 การประยุกตส์เปคโตร- 
สโคปีในงานวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์  ● ●   ●   ●  ● ●  

ภภค783 การประยุกต์โครมาโท- 
กราฟีในงานวิเคราะหเ์ภสัชภัณฑ ์ ● ●   ●   ●  ● ●  

ภภว791 พฤกษเคมี ● ●   ●   ●  ● ● ● 
ภภว792 เทคโนโลยีการประเมินและพัฒนา
คุณภาพสมุนไพร ● ●   ●   ●   ● ● 

ภภว793 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ● ● ●  ● ●  ●   ● ● 
ภภว794 การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของ
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ ● ●   ●   ●   ● ● 

ภภว795 พฤกษบ าบัด ● ●   ●   ●   ● ● 
ภภว796 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ● ●   ●   ●   ● ● 
ปริญญานิพนธ ์
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 
ปพอ892 ปริญญานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
(ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

 การทวนสอบในระดับหลักสู ตร สามารถท าได้ โดยมี ระบบประกันคุณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะท า
ด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 (1)  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่าง ๆ  

 (2)  การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 (3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่

เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

 (4)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ 
 (5) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ ซึ่ง อาทิ  จ านวนงานวิจัยที่เป็นปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่หรือจดทรัพย์สินทางปัญญา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  แบบ 1.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแตกตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง และเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
  แบบ 2.1 และ 2.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2559  
  นิสิตกลุ่ม 2.2 ที่ไม่สามารถศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ แต่สามารถศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ จะส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนทุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
  (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการศึกษาแบบ outcome-based learning โดยสนับสนุนให้มี
การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิจัย  
  (1)  สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม 
  (2)  สนับสนุนให้มีคลินิกวิจัย เพ่ือช่วยเหลือในการพัฒนาโครงการวิจัยและการเขียนบทความ
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
  (3)  สนับสนุนให้น าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารระดับนานาชาติ 
  (4) ส่งเสริมให้สร้างบทความทางวิชาการ หนังสือ หรือต ารา 
  (5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชนที่เก่ียวข้อง 
 2.3 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
   (1) สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ (guest lecturer) 
   (2) สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ เช่น 
สนับสนุนให้เข้าอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในสถาบันต่างๆ  
   (3) จัดให้มีเจ้าของภาษามาปฏิบัติหน้าที่ประจ าที่คณะเภสัชศาสตร์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะเภสัชศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือก ากับมาตรฐานและการบริหาร
หลักสูตรให้มีคุณภาพ  

1.1 มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร 
1.2 มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
1.3 มีระบบกลไกการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ

หลักสูตร ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามและประเมินผล และการดูแล มคอ 3-7 
1.4 จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนด ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รวมทั้งน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาหลักสูตร 
1.6 การสอบปริญญานิพนธ์ของนิสิตด าเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.7 ส่งเสริมให้ผลงานวิจัยจากปริญญานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
2. บัณฑิต 
  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร มีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่เป็น
มาตรฐานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2559 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
 
3. นิสิต 
      การรับนิสิต  
 หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติของนิสิตที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรสอดคล้องกับลักษณะของ
หลักสูตรที่มุ่งหวังผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและจริยธรรมต่อสังคม มีการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การคัดเลือกโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิตที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการ
คัดเลือก ข้อมูล และวิธีการคัดนิสิตให้ได้นิสิตที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะ
เรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานและการเตรียมความพร้อมทางการเรียน
ให้แก่นิสิต เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ในสาขาวิชาได้อย่างเต็มศักยภาพ อัตราการออกกลางคันน้อย 
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ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน มีการวางระบบการดูแล ให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ การส่งเสริม การเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนิสิต การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21   
 การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 นิสิตสามารถร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ ผ่านช่องทางดังนี้ 

1. แบบประเมินรายวิชา   
2. แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร 
3. กล่องรับความคิดเห็น 
4. แบบประเมินอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 
4. อาจารย ์
       หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ เนื่องจากเป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต จึงมีการ
วางระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ประจ าที่มีคุณภาพ เหมาะสม และมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหลักสูตร มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงนตามวิชาชีพ มีกิจกรรม
การด าเนินงานเพ่ือให้อาจารย์มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยการวางแผนและลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์
มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาของ
หลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ การศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
       ผู้บริหารมีการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ
ดังนี้ 
 1) สาระรายวิชาในหลักสูตร มีการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชา
ภาคบังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นนิสิตเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน ตลอดจนการ
พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรให้ความส าคัญกับการวาง
ระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในรายวิชานั้น ๆ 
เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ และลักษณะของนิสิต ให้นิสิตได้รับ
โอกาสในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์สามารถให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์
ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าปริญญานิพนธ์ การสอบป้องกันและการเผยแพร่ผลงานวิจัยจน
ส าเร็จการศึกษา โดยสรุปกระบวนการการด าเนินงานได้ดังนี้ 
  - การก าหนดผู้สอน 
  - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอน 
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  - การจัดการเรียนการสอนให้บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
  - การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
  - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ 
  - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 3) การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายในการประเมินผู้เรียน 3 ประการ คือ ประเมินเพ่ือให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
ประเมินเพ่ือให้นิสิตสามารถประเมินตนเอง และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเอง 
จนเกิดการเรียนรู้ และประเมินเพ่ือแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยการประเมินจะใช้
เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการ
ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความจริง ตลอดจนมีระบบการประเมินปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  
 4) ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรมีการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปี  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       หลักสูตรมีความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความ
พร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิต
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 
       7.1  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน แผนการเรียนแบบ 1.1 และ 2.1 
      ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
2562 

ปีที่ 2 
2563 

ปีที่ 3 
2564 

ปีที่ 4 
2565 

ปีที่ 5 
2566 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2  ท่ีสอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคณุวฒุิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์      
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ      
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

 (5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7       
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้      
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน      
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/     
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวชิาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   
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       7.2  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน แผนการเรียนแบบ 2.2 
      ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
2562 

ปีที่ 2 
2563 

ปีที่ 3 
2564 

ปีที่ 4 
2565 

ปีที่ 5 
2566 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2  ท่ีสอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคณุวฒุิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์      
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ      
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

 (5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7       
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้      
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน      
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/     
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวชิาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนิสิต และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต 
  ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

 1.2.1 ประเมินโดยนิสิตในแต่ละวิชา 
1.2.2  การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
1.2.3  ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
1.2.4  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอี่นในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
 2.1  นิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ 
 2.2  ผู้ว่าจ้าง 
 2.3  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
     4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
 
 ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสูตร  
 ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 ภาคผนวก ง  รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่) 
 ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  ความสัมพันธ์ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA กับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2559 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

 
1. ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 

 ต าแหน่ง ศาสตราจารย ์
 สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิา เพชรกระจ่าง 
    ต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
 สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยรุี  กัลยาวัฒนกุล 
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  สังกัด ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 

รายการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร แก้ไขช่ือหลักสตูรภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้มีความหมายตรงกัน 
แก้ไขช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็น 
“Doctor of Philosophy Program in 
Science of Pharmaceutical 
Products” เพื่อให้มีความหมายตรงกับ
ภาษาไทยคือ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์” 

2. ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ ควรเพิ่มรายชื่อสถาบันที่มีความร่วมมือ ปรับเพิ่มรายชื่อสถาบันที่มีความรว่มมือ 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. แผนพัฒนาปรับปรุง ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้ปรับแกต้ัวบ่งช้ี

ในแผนพัฒนาปรับปรุง ในหมวดที ่2 ใน
หัวข้อการพัฒนาคณาจารย์ให้มคีวามรู้
ความสามารถในการจดัการศึกษาแบบ 
outcome-based education โดยให้
ระบุตัวบ่งช้ีคือ 
1) จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบ outcome-based 
education  
2) การวัดสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะใหเ้พิม่เตมิ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1 โดย
นอกจากระบุผลการเรยีนในระดบั
ปริญญาโทแล้ว ให้ระบุคณุสมบตัอิื่น ๆ 
เพิ่มเตมิด้วย  

ปรับแก้ไขคุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา 
แบบ 1.1 ดังนี ้
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านเภสัชศาสตร์หรือสาขาท่ีเกีย่วข้อง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์
ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ และต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 
3.50 ขึ้นไป และมีผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องหรือ
ระดับชาติอยา่งน้อย 2 เรื่อง หรือมี
ประสบการณ์ในการท างานด้านที่
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เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งนี้ต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 

2. แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ปี 

ควรเขียนแผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ปี แยกตามรูปแบบ
การรับนิสิต เนื่องจากนิสิตที่รับเข้าแบบ 
1.1 (แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
การท าปริญญานิพนธ์เพียงอย่างเดียว) 
อาจจบการศึกษาได้ภายใน 2 ป ี

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ให้นิสิตที่เข้าศึกษา แบบ 2.2 ก ซึ่ง
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้ าน เภสัชศาสตร์  จะต้องเรียนวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
เภสัชภัณฑ์ โดยบังคับให้เป็นวิชาเลือก 
เนื่องจากนิสิตที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญ ญ าตรียั งไม่ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ
ระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงการใช้สถิติในการ
วิจัยเพียงพอ 

เพิ่มรายวิชาระเบียบวิธีวิจยัและสถิติ
ทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ ในหมวดวิชา
เลือก (หัวข้อ 3.1.3 รายวิชา) 
และระบุหมายเหตุ ในหัวข้อ  3.1.4
แผนการศึกษา ให้นิสิตที่ เข้าศึกษา 
แบบ 2.2 ก จะต้องเลือกเรียนวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
เภสัชภัณฑ์ เป็นวิชาเลือก  
 

 2. เสนอแนะให้นิสติหลักสูตรปรญิญา
เอกสามารถเลือกเรียนรายวิชาของ
หลักสตูรปริญญาโทได ้
 

 

 

แก้ไขโดยน ารายวิชาบังคับในระดบั
ปริญญาโท คือ1) ระเบียบวิธีวิจยัและ
สถิติทางวิทยาการเภสัชภณัฑ์ 2) การ
ค้นหายาจากผลติภณัฑ์ธรรมชาติ 3) 
การพัฒนาต ารับยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 1 4) การควบคุมคณุภาพเภสัช
ภัณฑ์ มาเป็นวิชาเลือกในระดับปรญิญา
เอก และน ารายวิชาเลือกในระดับ
ปริญญาโททั้งหมดมาเป็นวิชาเลือกใน
ระดับปริญญาเอก  

 3. แก้ไขค าอธิบายรายวิชาของวิชา
เทคโนโลยีเครื่องส าอาง หรือปรับช่ือวิชา 
(อย่างใดอย่างหน่ึงให้สอดคล้องกนั) 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาได้ปรบัแก้
ไขค าอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหา
สอดคล้องกับช่ือวิชาแล้ว 

4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน
หรืองานวิจัย 

เสนอแนะให้แสดงข้อก าหนดช่วงเวลา 
การสอบวัดคณุสมบัติ และการสอบเค้า
โครงปรญิญานิพนธ์ แยกตามแผนการ
ศึกษา 

แก้ไข หัวข้อ 5.3 ช่วงเวลา ดังนี ้
การสอบวัดคุณสมบั ติ (qualifying 
examination)  
นิสิตแบบ 1.1 ด าเนินการได้เมื่อผ่าน
การประเมินของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรว่าสมควรสอบวัดคุณสมบัติได้ 
นิสิตแบบ 2.1 และ 2.2 ด าเนินการได้
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เมื่อลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วน
ตามหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนครบถ้วน
ตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมี
สามารถสอบวัดคุณสมบัติได้ตั้งแต่ภาค
การศึกษานั้นเป็นต้นไป 
การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์  
นิ สิ ต แ บ บ  1.1 ด า เนิ น ก าร ได้ เมื่ อ
ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 
ภาคการศึกษาและสอบผ่านการสอบวัด
คุณ สม บั ติ แ ล้ ว  แต่ ไม่ เกิ น  5 ภ าค
การศึกษา 
นิสิตแบบ 2.1 และ 2.2 ด าเนินการได้
ตั้ งแต่ ภ าคการศึ กษาที่ นิ สิ ตศึ กษ า
รายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด 
และได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว แต่
ไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้และ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

ปรับการพัฒนาผลการเรยีนรู้ทั้ง 5 ด้าน
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา
วิทยาการเภสัชภณัฑ์ให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการ
เภสัชภณัฑ์ เพื่อให้นิสิตที่ศึกษาในระดับ
ปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกในหลักสูตรนีไ้ด้อยา่ง
ต่อเนื่อง 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมถึงปรบั 
curriculum mapping ของทั้งสอง
หลักสตูรให้มผีลการเรียนรู้ทีต่่อเนือ่งกัน 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
 ไม่มีการแก้ไข  
หมวดที ่6การพัฒนาอาจารย์ 

1. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่
คณาจารย์ 

ปรับรายละเอียดการพัฒนาอาจารย์ใน
หมวดที ่6 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ปรับปรุงในหมวดที่ 2 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 

 ไม่มีการแก้ไข  
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 ไม่มีการแก้ไข  
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ภาคผนวก ง 
รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร 
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รายงานส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร 
 

 กรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ ได้ส ารวจความคิดเหน็จากนิสิตปัจจุบัน ศิษย์
เก่า ในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาต่อ จ านวน 17 คน เกี่ยวกับความส าคัญของการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ และ คณุลักษณะของบัณฑิต ผลการส ารวจเป็นดังน้ี 
 
1. ความส าคัญของการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ มีความส าคัญโดยจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบัณฑิต ดังนี้ 

1.1 สามารถวางแผนและพัฒนางานวิจัยได้ และพัฒนางานท่ีท าอยู่ได ้
1.2 สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง ในการพัฒนารูปแบบเภสัชภณัฑ์ที่ทันสมัย 
1.3 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อพัฒนาเภสัชภณัฑ์ในเรื่องใหม่ได้ 
1.4 เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางเภสัชศาสตร์ และน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ 
1.5 เป็นการต่อยอดให้กับงานด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานในสายวิชาชีพ 
1.6 สามารถอธิบายองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ยา เครื่องส าอาง อย่างถูกวิธี น าไปใช้ได้ถูกต้อง 
 
นอกจากน้ีได้มีข้อเสนอแนะให้มีแหล่งทุนรองรับส าหรับบุคคลที่สนใจ 

 
2. คุณลักษณะของบัณฑิต 
  สมรรถนะของหลักสูตร ได้ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตไว้ว่า จะต้องมีความสามารถในการบูรณาการความรู้
ทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ บนฐานของภูมิปัญญาและทรัพยาการที่มี เพื่อการผลิต วิจัย พัฒนา วัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ โดย
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ทั้งนี้คณะกรรมการร่างหลักสูตร ได้แยก
สมรรถนะของหลักสูตรออกเป็นหัวข้อย่อย 5 หัวข้อ และได้ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงล าดับตามความส าคัญ ผลเป็นดังนี้ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าคัญที่สุด 3 อันดับแรกคือ (ดูแผนภูมิด้านล่าง) 

 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาการเภสัชภัณฑ์ในการท าวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ใน
กระบวนการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 

 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ โดยบูรณาการความรู้ที่เกีย่วข้องบนฐานของภูมิปัญญาและทรพัยากร 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเภสัชภณัฑ ์

 สามารถวางแผนและพัฒนางานวิจัยไดด้้วยตนเอง โดยอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม  
ส่วนคุณลักษณะของบัณฑิตทีม่ีความส าคญัรองลงมาคือ 

 สามารถศึกษาเรื่องใหม่ ๆ ท่ีนอกเหนือจากประสบการณ์ที่ได้เรยีนรูม้า ด้วยตนเองและอธิบายถ่ายทอดให้กับ
ผู้อื่นได้อยา่งชัดเจน 

 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลต่างๆ ท้ังในวงการวิชาการและบุคคลทั่วไป โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ เช่น โปสเตอร์ การตีพิมพ์ทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์  
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แผนภูมิแสดงผลการส ารวจล าดับความส าคญัของคุณลักษณะ 

ของบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภณัฑ ์
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ความเชี่ยวชาญ 
การวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพร 
การศึกษากระบวนการชีวสังเคราะห์ การโคลนยีนและการศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์ 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1.  งานวิจัย 
 1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Sintupachee, S., Promden, W., Ngamrojanavanich, N., Sitthithaworn, W., & De-Eknamkul, W. 

(August 20, 2015). Functional expression of a putative geraniol 8-hydroxylase by 
reconstitution of bacterially expressed plant CYP76F45 and NADPH cytochrome P450 
reductase CPR I from Croton stellatopilosus Ohba. Phytochemistry 118, 204–215. 

Jetawattana, S., Sitthithaworn, W., & Nantajit, D. (April 27, 2017). Generation of free radical 
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15, 2018). Sesamin and sesamolin reduce amyloid-beta toxicity in a transgenic 
Caenorhabditis elegans. Biomedicine & Pharmacotherapy, 107, 656-664. 

Sitthithaworn, W., Khongkaw, M., Wiranidchapong, C., & Koobkokkruad, T. (September 1, 
2018).  Mucilage powder from Litsea glutinosa leaves stimulates the growth of 
cultured human hair follicles. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 
40, 1076-1080. doi: 10.14456/sjst-psu.2018.133. 

 
 1.2  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ไม่มี- 
 

2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1  ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม –ไม่มี- 
 2.2  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  –ไม่มี- 
 2.3  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  –ไม่มี- 
 2.4  กรณีศึกษา (Case Study) –ไม่มี- 
 2.5  งานแปล  –ไม่มี- 
 2.6  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  –ไม่มี- 
 2.7  ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  –ไม่มี- 
 2.8  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  –ไม่มี- 
 2.9  สิทธิบัตร –ไม่มี- 
 2.10 ซอฟต์แวร์  –ไม่มี- 
 

3.  ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ   - 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 
 ชุดา จิตตสุโภ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
       Chuda Chittasupho 
ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 
ท างาน    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก  
   อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120    
เบอร์โทรศัพท์     037 395095 ต่อ 21608  
Email    chuda@g.swu.ac.th  
 
ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ภ.บ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 
M.Sc. Pharmaceutical Chemistry University of Kansas, USA 2552 
Ph.D. Pharmaceutical Chemistry University of Kansas, USA 2553 

 
ความเชี่ยวชาญ     
 ระบบน าส่งยา, การทดสอบฤทธิ์สมุนไพรในเซลล์, การพัฒนาต ารับ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
 1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Chittasupho, C., Posritong, P., & Ariyawong, P. (2019). Stability, Cytotoxicity, and Retinal 

Pigment Epithelial Cell Binding of Hyaluronic Acid-Coated PLGA Nanoparticles 
Encapsulating Lutein. AAPS PharmSciTech, 20(1), 4. 

Chittasupho, C, & Athikomkulchai, S. (2018). Nanoparticles of Combretum quadrangulare leaf 
extract induce cytotoxicity, apoptosis, cell cycle arrest and anti-migration in lung 
cancer cells. J Drug Deliv Sci Technol. 45(1), 378-387. 

Thongnopkoon, T, & Chittasupho, C. (2018). Curcumin composite particles prepared by spray 
drying and in vitro anti-cancer activity on lung cancer cell line. J Drug Deliv Sci 
Technol. 45(1), 397-407. 

Chittasupho, C., Anuchapreeda, S., & Sarisuta, N. (2017). CXCR4 targeted dendrimer for anti-
cancer drug delivery and breast cancer cell migration inhibition. Eur J Pharm 
Biopharm, 119, 310-321. 
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Buranasukhon, W., Athikomkulchai, S., Tadtong, S., & Chittasupho, C. (2017). Wound healing 
activity of Pluchea indica leaf extract in oral mucosal cell line and oral spray 
formulation containing nanoparticles of the extract. Pharm Biol, 55(1), 1767-1774. 

 Chittasupho, C., Kewsuwan, P., & Murakami, T. (2017). CXCR4-targeted Nanoparticles Reduce 
Cell Viability, Induce Apoptosis and Inhibit SDF-1alpha Induced BT-549-Luc Cell 
Migration In Vitro. Curr Drug Deliv, 14(8), 1060-1070. 

Chittasupho, C., Thongnopkoon, T., & Kewsuwan, P. (2016). Surface modification of poly(D,L-
lactic-co-glycolic acid) nanoparticles using sodium carboxymethyl cellulose as 
colloidal stabilize. Curr Drug Deliv, 13(1), 95-104. 

 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  - 
หมายเหตุ : ไม่รวมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพรเ่ฉพาะบทคัดย่อ 

 
2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1  ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 2.2  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 2.3  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 2.4  กรณีศึกษา (Case Study) 
 2.5  งานแปล 
 2.6  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
 2.7  ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.8  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 2.9  สิทธิบัตร 
 2.10 ซอฟต์แวร์ 
 
3.  ต ารา/หนังสอื/บทความทางวิชาการ 
 3.1  ต ารา/หนังสือ 
 ชุดา จิตตสุโภ.  ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย; 2560. จ านวน 308 หน้า. 
 3.2  บทความทางวิชาการ 
  - ไม่มี - 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 

ชุติมา วีรนิชพงศ์ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

Chutima Wiranidchapong 
ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 
 ที่ท างาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก  
   อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120    
เบอร์โทรศัพท์  037 395095 ต่อ 21607    
Email     chutimav@swu.ac.th 
  
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงล าดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ภ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 
ภ.ม. เภสัชการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2540 
ภ.ด. เภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

 
ความเชี่ยวชาญ 
- 
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1.  งานวิจัย 
 1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูล สกอ.) 
Wiranidchapong, C., Ruangpayungsak, N., Suwattanasuk, P., Shuwisitkul, D., & Tunvichien. S. 

(June 11, 2015) Plasticizing effect of ibuprofen induced an alteration of drug 
released from Kollidon SR matrices produced by direct compression. Drug Dev Ind 
Pharm. 41(6), 1037-1046. 

Wiranidchapong, C., Kieongarm, W., Managit, C, & Prompittayarat W. (July 2, 2016). Thermal, 
mechanical and drug release characteristics of an acrylic film using active 
pharmaceutical ingredient as non-traditional plasticizer. Drug Dev Ind Pharm. 42(4), 
644-653.  
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Wiranidchapong, C., & Chutvirasakul, B. (June 30, 2017). Drug-polymer miscibility of ibuprofen 

with Eudragit RL and ethylcellulose by differential scanning calorimeter. 
Thammasat International Journal of Science and Technology. 22(2), 68-81. 

Sitthithaworn, W. , Khongkaw, M. , Wiranidchapong, C. , & Koobkokruad, T.  ( June 28, 2018) . 
Mucilage powder from Litsea glutinosa leaves stimulates the growth of cultured 
human hair follicles. Songklanakarin J Sci Techno, 40(5), 1076-1080. 

 
 1.2  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

- 
หมายเหตุ : ไมร่วมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพรเ่ฉพาะบทคัดย่อ 

 
2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  - ไม่มี -  
 2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  - ไม่มี - 
 2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  - ไม่มี - 
 2.4 กรณีศึกษา (Case Study)  - ไม่มี - 
 2.5 งานแปล  - ไม่มี - 
 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  - ไม่มี - 
 2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ไม่มี - 
 2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  - ไม่มี - 
 2.9 สิทธิบัตร  - ไม่มี - 
 2.10 ซอฟต์แวร์- ไม่มี - 
 
3.  ต ารา/หนังสือ/บทความวิชาการ 
 3.1  ต ารา/หนังสือ 
 - 
 3.2  บทความวิชาการ 

- 
 

 



 

 

- 96 - 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 

 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  
  กัญญดา อนุวงศ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  
  Kunyada Anuwong 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก  
  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120    
เบอร์โทรศัพท์   037 395095 ต่อ 21516 
Email   kunyadaj@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ภ.บ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534 

ศ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 

วท.ม. เภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล 2536 

Ph.D. Pharmacy Practice  Purdue University, U.S.A. 2543 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 เภสัชกรรมสังคมและการบริหาร ระเบียบวิธีวิจัย สถิติประยุกต์ เภสัชศาสตร์ศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Wongroj W, Kongsilp N, Susaorat P, Anuwong K, Prasertsin U. (January 1, 2016). The 

Development of Standards, Indicator and Criteria for Educational Internal Quality 
Assurance of Demonstration School. Journal of Library and Information Science, 9(1): 
82-100. 

Pumtong S, Duangchan P, Anuwong K, Sumpradit N. (December 1, 2017). Lessons Learnt from 
Scaling up to Sustainability of Antibiotics Smart Use (ASU). Health System Research 
Journal, 11(4): 500-515. 

Anuwong K, Supasuteekul A. (January 1, 2018). AUN-QA Concept and Criteria at Programme 
Level. Journal of Industrial Education, 12(1): 9-20. 
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Anuwong K, Supasuteekul A, Yoonaisil W, Soonthornpun K. (January 15, 2019). Academic Staff 
Opinions and Practice on the Use of ASEAN University Network Quality Assurance 
(AUN-QA) at a Programme Level in Thailand. Srinakharinwirot Research and 
Development Journal of Humanities and Social   Sciences, 10(20): 1-16. 

  
 1.2  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  - ไม่มี -  
 2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  - ไม่มี - 
 2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  - ไม่มี - 
 2.4 กรณีศึกษา (Case Study)  - ไม่มี - 
 2.5 งานแปล  - ไม่มี - 
 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  - ไม่มี - 
 2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ไม่มี - 
 2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  - ไม่มี - 
 2.9 สิทธิบัตร  - ไม่มี - 
 2.10 ซอฟต์แวร์- ไม่มี - 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 - ไมม่ี - 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ – นามสกุล (ไทย) 
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ชื่อ – นามสกุล (อังกฤษ)  
 Miss Tapanee Hongratanaworakit 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
ที่ท างาน  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ถนนรังสิต-องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
เบอร์โทรศัพท์  037-395094-5 ต่อ 21635, 089-6958337 
E-mail    tapanee@g.swu.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ภ.บ.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533 
ภ.ม.  เภสัชเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 
Dr.rer.nat.  Pharmaceutical Sciences University of Vienna, Austria 2543 

 
ความเชี่ยวชาญ     
 สุคนธบ าบัด/สปาทางการแพทย์, การพัฒนาต ารับน้ ามันหอมระเหย/ผลิตภัณฑ์สปา/การประเมินฤทธิ์
ทางชีวภาพของน้ ามันหอมระเหย/ผลิตภัณฑ์สปา 
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1. งานวิจัย 
 1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
ปวีน วิยาภรณ์, ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ, สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล. (มกราคม 1, 2559). พฤติกรรมการลด

น้ าหนักในนักกีฬาเทควันโด. วารสารวิทย์ศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, 17(1): 63-72. 
Hongratanaworakit, T., Srimuang, P., Wichanpreechar, A., Akarapattaranithi, T., Taorang, B., & 

Rawdlaurh, P. (January 31, 2017). Chemical composition and effects of blended 
essential Oil on Humans. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 7: 165-170. 
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Tadtong, S., Puengseangdee, C., Prasertthanawut, S., & Hongratanaworakit, T. (February 1, 
2016). Antimicrobial constituents and effects of blended eucalyptus, rosemary, 
patchouli, pine, and cajuput essential oils. Natural Product Communications, 11: 267-
270. 

Hongratanaworakit, T., Soontornmanokul, S., & Wongareesanti, P. (April 29, 2018). 
Development of aroma massage oil for relieving muscle pain and satisfaction 
evaluation in humans. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 8(04): 126-130. 

Wongsukkasem, N., Soynark, O., Suthakitmanus, M., Chongdiloet, E., Chairattanapituk, C., 
Vattanikitsiri, P., Hongratanaworakit, T., & Tadtong, S. (May 1, 2018). Antiacne-causing 
bacteria, antioxidant, anti-tyrosinase, anti-elastase and anti-collagenase activities of 
blend essential oil comprising rose, bergamot and patchouli oils. Natural Product 
Communications, 13 (5): 639-642. 

 
หมายเหตุ : ไม่รวมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ 
 
2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 

ผลงานอนุสิทธิบัตร 
1. ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ. (พฤษภาคม 25, 2558). สูตรส่วนผสมน้ ามันหอมระเหยที่มีส่วนประกอบ

ของน้ ามันโรสแมรีเพ่ือลดอาการซึมเศร้า. เลขที่อนุสิทธิบัตรไทย 9912. 
2. ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ. (สงิหาคม 20, 2558). น้ ามันหอมระเหยสูตรลดอาการปวดกล้ามเนื้อ. 

เลขที่อนุสิทธิบัตรไทย 10269. 
3. ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ. (สิงหาคม 25, 2560). น้ ามันหอมระเหยสูตรผสมที่ใช้ในสุคนธบ าบัด. 

เลขที่อนุสิทธิบัตรไทย 13014. 
4. ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ, & สริน ทัดทอง. (มิถุนายน 7, 2561). น้ ามันหอมระเหยสูตรต้านเชื้อสิว 

ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส. เลขท่ีอนุสิทธิบัตรไทย 13935. 
 

3.  ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 3.1  ต ารา/หนังสือ 
 3.2  บทความทางวิชาการ 

ปวีน วิยาภรณ์, ฐาปนีย ์หงสร์ัตนาวรกิจ, สุภาภรณ์ ศิลาเลศิเดชกุล. (มกราคม 1, 2559). พฤติกรรม
การลดน้ าหนักในนักกีฬาเทควันโด. วารสารวิทย์ศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, 17(1): 63-72. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 
 วัลลภ วีชะรังสรรค์ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
       Wanlop Weecharangsan 
ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 
ท างาน    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี  63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก  
   อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120    
เบอร์โทรศัพท์     037 395095 ต่อ  21552 
Email     wanlop@g.swu.ac.th  
 
ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ภ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล 2536 
ภ.ม. เภสัชอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
ภ.ด. เทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 

 
ความเชี่ยวชาญ     

การน าส่งยา 
 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1. งานวิจัย 
 1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Weecharangsan, W., Paecharoenchai, O., Niyomtham, N., Opanasopit, P.,  Yingyongnarongkul, 

B., & Lee, R.J. (December 3, 2014). Cholic Acid-Modified Polyethylenimine for Gene 
Delivery into Human Carcinoma Cells. Advanced Materials Research, 1060, 3-6. 

Weecharangsan, W., Opanasopit, P., Niyomtham, N., Yingyongnarongkul, B. E., Kewsuwan, P., 
& Lee, R. J. (November 1, 2017). Synergistic Inhibition of Human Carcinoma Cell 
Growth via Co-Delivery of p53 Plasmid DNA and bcl-2 Antisense 
Oligodeoxyribonucleotide by Cholic Acid-modified Polyethylenimine. Anticancer 
Res, 37(11), 6335-6340. 
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 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Weecharangsan, W., Sithithaworn, W., & Siripong, P. (March 2-3, 2017). Antiproliferative 

activity of essential oil of Mentha cordifolia on human carcinoma cells. Thai Journal 
of Pharmaceutical Sciences. 41(Supplement Issue), 193-196. 

Wisedchok K., Surapongpracha J., Wuttikarnkoson N., Sirilertpitak T., Weecharangsan W. 
(August 22, 2019). Formulation and physical evaluation of chlorpheniraminem 
maleate oral solution. The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conferences 2019, 
Midtown Hotel, Bangkok, Thailand. หน้า 49-52. 

หมายเหตุ : ไม่รวมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพรเ่ฉพาะบทคัดย่อ 

 
2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1  ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  -ไม่มี-  
 2.2  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  -ไม่มี- 
 2.3  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  -ไม่มี- 
 2.4  กรณีศึกษา (Case Study)  -ไม่มี- 
 2.5  งานแปล  -ไม่มี- 
 2.6  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน -ไม่มี- 
 2.7  ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -ไม่มี- 
 2.8  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  -ไม่มี- 
 2.9  สิทธิบัตร  -ไม่มี- 
 2.10 ซอฟต์แวร์  -ไม่มี- 
 
3.  ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 3.1  ต ารา/หนังสือ   -ไม่มี- 
 3.2  บทความทางวิชาการ  -ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  
  วีระศักดิ์ สามี 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  
  Weerasak Samee 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
ท างาน   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก  
  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120    
เบอร์โทรศัพท์    037 395095 ต่อ  21626 
Email:   weerasak@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 
ภ.บ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538 
ภ.ม. เภสัชเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 
ปร.ด. เภสัชเคมีและพฤกษเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2546 

 
ความเชี่ยวชาญ 

1. เภสัชเคมีวิเคราะห์ 
2. Drug design and Synthesis 
3. เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Maicheen, C., Samee, W., & Ungwitayatorn, J. (October 1, 2017). Molecular docking study of 

phthalimide derivatives as non-nucleoside HIV-1 reverse transcriptase inhibitor.  Chiang 
Mai Journal of Science, 44(4): 1395-1406. 

 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ทัศวรรณ กอสัมพันธ์, วีระศักดิ์ สามี, & กัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์. (กรกฎาคม 27-28, 2559). การพัฒนา

และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เมทิโลนและเมฟีโดรนในยาเสพติดโดยวิธีแก๊สโครมาโทก
ราฟี. บทความน าเสนอด้วยโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9, หน้า 
401-409. 
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สุวิมล สุมนตรี, สริน ทัดทอง, & วีระศักดิ์ สามี. (กรกฎาคม 20-21, 2560). การพัฒนาวิธีการสกัดและทอสอบ
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเถาวัลย์เหล็ก. บทความน าเสนอด้วยวาจาในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10, หน้า 603 - 612.  

Raksuphan, P., Wiranidchapong, C., Tadtong, S., & Samee, W. (March 2-3, 2017). Role of Zncl2 
concentration and activated temperature on the adsorption capacity of activated 
charcoal from rice husk. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 41: (Supplement 
Issue-p.77-80). 

สุวิมล สุมลตรี, นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ , & วีระศักดิ์ สามี. (กรกฎาคม 27-28, 2559) การศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของสมุนไพรในการรักษาโรคกลาก จากต าราการแพทย์แผน
ไทยแห่งชาติ. บทความน าเสนอด้วยโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9, 
หน้า 499-511.  

ณัฐวุฒิ สุขคุ้ม, วิภาพร เสรีเด่นชัย, & วีระศักดิ์ สามี. (กรกฎาคม 20-21, 2560). การศึกษาผลของชนิดน้ ามัน
พืชและความแรงของคลื่นไมโครเวฟต่อปริมาณไลโคปีนของสารสกัดฟักข้าว. บทความน าเสนอด้วย
วาจาในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10, หน้า 589 - 596.  

ชัชชรีย์ เอ่ียมส าราญ, สริน ทัดทอง, & วีระศักดิ์ สามี. (กรกฎาคม 20-21, 2560). การศึกษาลายพิมพ์ทางเคมี
และวิเคราะห์ปริมาณพลัมบาจินในรากเจตมูลเพลิงแดงโดยใช้วิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะ
สูง. บทความน าเสนอด้วยวาจาในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10, หน้า 579 – 
588 

หมายเหตุ: ไม่รวมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ 
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 
 2.5 งานแปล 
 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
 2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
 2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 2.9 สิทธิบัตร 

  2.9.1 วีระศักดิ์ สามี, วรพรรณ สิทธิถาวร, & ศุจิมน ตันวิเชียร. (ตุลาคม 18, 2561). กรรมวิธีการ
สกัดสารช่วยแตกตัวจากแป้งแห้วจีนในต ารับยาเม็ด. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 14488.  

  2.9.2 วีระศักดิ์ สามี, & สริน ทัดทอง. (ตุลาคม 18 , 2561). สูตรน้ ามันหอมระเหยต้านเชื้อรา 
Candida albicans. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 14489. 

  2.9.3 วีระศักดิ์ สามี, & สริน ทัดทอง. (ตุลาคม 18 , 2561). สูตรน้ ามันหอมระเหยต้านเชื้อรา 
Aspergillus niger. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 14490.  
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  2.9.4 วีระศักดิ์ สามี, & สริน ทัดทอง. (ตุลาคม 18, 2561). สูตรน้ ามันหอมระเหยต้านเชื้อรา 
Trichophyton Mentagrophytes. อนุสิทธิบัตรไทย เลขท่ี 14491. 

3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 
 สริน   ทัดทอง 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
 Sarin   Tadtong 
ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขท่ี 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก  
   อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120    
เบอร์โทรศัพท์   037 395095 ต่อ 21642 
Email  sarin@g.swu.ac.th 
  
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงล าดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ภ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2542 
ภ.ม. เภสัชเวท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 
วท.ด. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

   
ความเชี่ยวชาญ:   เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
                        การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Tadtong, S., Puengseangdee, C., Prasertthanawut, S., & Hongratanaworakit, T. (October 1, 

2012). Antibacterial activity of blended essential oil. Natural Product Communications; 
7(10):1401-4. 

Tadtong, S., Watthanachaiyingcharoen, R. & Kamkaen, N. (February 1, 2014). Antimicrobial 
constituents and synergism effect of the essential oils from Cymbopogon citratus and 
Alpinia galanga. Natural Product Communications; 19(2):277-80. 

Athikomkulchai. S., Tadtong, S., Ruangrungsi, N. & Hongratanaworakit, T. (Augus 1, 2015).   
Chemical composition of the essential oil from Croton oblongifolius and its antibacterial 
activity against Propionibacterium acnes. Natural Product Communications, 10(8), 1459-
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2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ระดับชาติ: 
รัชนี วงศ์แสนสุขเจริญ, สุนทรี ชวนะสุนทรพจน์, นันทิชา ตังคุปานันท์, สริน ทัดทอง, พรทิพา เอ่ียมส าอางค์, 

& ลลนา คงคาเนรมิตร. (2559, ตุลาคม). การพัฒนายาคีโตโคนาโซลนาโนอิมัลชัน. บทความน าเสนอ
ด้วยโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่  40. ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สงขลา, หน้า 841-849. 

สุวิมล สุมนตรี, สริน ทัดทอง, & วีระศักดิ์ สามี. (2560, กรกฎาคม). การพัฒนาวิธีการสกัดและทดสอบฤทธิ์ต้าน
เชื้อราของสารสกัดเถาวัลย์เหล็ก. บทความน าเสนอด้วยโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว 
วิจัย ครั้งที่ 10. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร, หน้า 603-612. 

ชัชรีย์ เอียมส าราญ, สริน ทัดทอง, & วีระศักดิ์ สามี. (2560, กรกฎาคม). การศึกษาลายพิมพ์ทางเคมีและและ
วิเคราะห์ปริมาณพลัมบาจินในรากเจตมูลเพลิงแดงโดยใช้วิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง .  
บทความน าเสนอด้วยโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 10. ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร, หน้า 579-588. 

นันทพล วงศ์สุขเกษม, สริน ทัดทอง, & ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ. (ตุลาคม 19 -20, 2560). การพัฒนา 
ไมโครพาร์ติ เคิลของน้ ามันตะไคร้. บทความน าเสนอด้วยโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , อุบลราชธานี, หน้า 
406-414. 

ระดับนานาชาติ: 
 ----- 
หมายเหตุ : ไมร่วมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพรเ่ฉพาะบทคัดย่อ 
3.  ต ารา/หนังสือ 
สริน ทัดทอง. (มิถุนายน 1, 2560) อนุกรมวิธานพืชสมุนไพรในงานเภสัชกรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทริป

เพ้ิล กรุ๊ป จ ากัด. จ านวน 258 หน้า 
อ่ืนๆ 
อนุสิทธิบัตร 

1. ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ, & สริน ทัดทอง. (มิถุนายน 7, 2561). น้ ามันหอมระเหยสูตรต้านเชื้อสิว ต้าน 
อนุมูลอิสระ และต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 13935. 

2. วีระศักดิ์ สามี, & สริน ทัดทอง. (ตุลาคม 18, 2561). สูตรน้ ามันหอมระเหยต้านเชื้อรา Candida 
albicans. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 14489. 

3. วีระศักดิ์ สามี, & สริน ทัดทอง. (ตุลาคม 18, 2561). สูตรน้ ามันหอมระเหยต้านเชื้อรา Aspergillus 
niger. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 14490. 

4. วีระศักดิ์ สามี, & สริน ทัดทอง. (ตุลาคม 18, 2561). สูตรน้ ามันหอมระเหยต้านเชื้อรา 
Trichophyton mentagrophytes. อนุสิทธิบัตรไทย เลขท่ี 14491. 

 



 

 

- 109 - 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  
   จิตติมา มานะกิจ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  
   Chittima Managit 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก  
  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120    
เบอร์โทรศัพท์   037 395095 ต่อ 21604 
Email   chittimm@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
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ภ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 
M.Sc Pharmaceutical sciences Kyoto University, Japan 2545 

Ph.D. Pharmaceutical sciences Kyoto University, Japan 2548 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การพัฒนาอนุภาคน าส่งยา และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Wiranidchapong, C., Kieongarm, W., Managit, C., & Phrompittayarat, W. (July 2, 2015). Thermal, 

mechanical and drug release characteristics of an acrylic film using active 
pharmaceutical ingredient as non-traditional plasticizer. Drug Dev Ind Pharm, 42(4), 
644-653 

Managit, C., Sakurai, H., & Saiki, I. (February 17, 2017). Ethanolic extract of Thevetia peruviana 
flowers enhances TNF-alpha and TRAIL-induced apoptosis of human cervical cancer 
cells via intrinsic and extrinsic pathways. Oncol Lett, 13(4), 2791-2798. 

Lueangarun, S., Sriviriyakul, K., Tempark, T., Managit, C., & Sithisarn, P. ( January 27, 2019). 
Clinical efficacy of 0.5% topical mangosteen extract in nanoparticle loaded gel in 
treatment of mild-to-moderate acne vulgaris: A 12-week, split-face, double-blinded, 
randomized, controlled trial. J Cosmet Dermatol, 1-9. 
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 1.2  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - ไม่มี - 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  - ไม่มี -  
 2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  - ไม่มี - 
 2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  - ไม่มี - 
 2.4 กรณีศึกษา (Case Study)  - ไม่มี - 
 2.5 งานแปล  - ไม่มี - 
 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  - ไม่มี - 
 2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ไม่มี - 
 2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  - ไม่มี - 
 2.9 สิทธิบัตร  - ไม่มี - 
 2.10 ซอฟต์แวร์- ไม่มี - 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
- ไม่มี - 
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ภ.บ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 
ภ.ม. เภสัชกรรมโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
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ความเชี่ยวชาญ 
 การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1.  งานวิจัย 
 1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
ณัฐพร อยู่ปาน, พัชรี ดวงจันทร์, & พนิดา แจ่มผล. (มกราคม 1, 2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุน

ทางสังคม ความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความดันโลหิตของป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงในอ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก.  ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ, 10(1): 10-18. 

พัชรี ดวงจันทร์, & ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (มกราคม 31, 2560). การท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน: 
ประสิทธิภาพของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและตัวแปรส่วนขยาย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23(1): 
123-146. 

ลภัสรดา สระดอกบัว, อังศินันท์ อินทรกาแหง, & พัชรี ดวงจันทร์. (มกราคม 1, 2560). สถานการณ์ เงื่อนไข 
ปัญหา ความต้องการและสภาพการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการตนเองตามหลักการแพทย์
ทางเลือก ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน. วารสารวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพ, 10(1): 60-67. 

ศิริเนตร สุขดี, อังศินันท์ อินทรก าแหง & พัชรี ดวงจันทร์. (มกราคม 1, 2560). การพัฒนารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ ของชุมชนในต าบลบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารสุขศึกษา, 40(1): 38-52. 
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จารุภา วงศ์ช่างหล่อ, พัชรี ดวงจันทร์, & อังศินันท์ อินทรก าแหง. (มกราคม 1, 2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก. วารสารเกื้อการุณย์, 
24(1): 180-197. 

อารยา เชียงของ, พัชรี ดวงจันทร์, & อังศินันท์ อินทรก าแหง. (กรกฎาคม 1, 2560). ความรอบรู้ทางสุขภาพใน
ผู้ป่วยเบาหวานวัยผู้ใหญ่: ประสบการณ์ของการเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและมุมมองที่เกี่ยวข้องกับ
ความรอบรู้ทางสุขภาพ. วารสารเกื้อการุณย์, 24(2): 162-178. 

นัชชิมา บาเกาะ, อังศินันท์ อินทรก าแหง, & พัชรี ดวงจันทร์. (สิงหาคม 1, 2560). การจัดการตนเองและการ
จัดการภายในครอบครัวที่ท าให้ครอบครัวเข้มแข็งของครูสตรีมุสลิมสมรสในพ้ืนที่บริบทสังคมสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 9(2): 16-39. 

พัชรี ดวงจันทร์, สมหญิง พุ่มทอง, & นิธิมา สุ่มประดิษฐ์. (ตุลาคม 1, 2560). ผลการรณรงค์โดยใช้ทีมผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและสื่อกระแสหลักต่อแนวคิดและบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 11(4): 481-499. 

สมหญิง พุ่มทอง, พัชรี ดวงจันทร์, กัญญดา อนุวงศ์, & นิธิมา สุ่มประดิษฐ์. (ตุลาคม 1, 2560). บทเรียนจาก
การขยายผลสู่ความยั่งยืนของโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล. วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 11(4): 500-515. 

ณัฐพงศ์  สิงห์สาธร, พัชรี   ดวงจันทร์, อนันต์  มาลารัตน์, & พรรณี  บัญชรหัตถกิจ. (มกราคม 1, 2562). 
การศึกษาพฤติกรรมความรุนแรงและความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 
35(1): 109-119. 

 
 1.2  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  - 
หมายเหตุ : ไม่รวมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพรเ่ฉพาะบทคัดย่อ 

 
2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1  ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  -ไม่มี- 
 2.2  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ -ไม่มี- 
 2.3  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  -ไม่มี- 
 2.4  กรณีศึกษา (Case Study)  -ไม่มี- 
 2.5  งานแปล  -ไม่มี- 
 2.6  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  -ไม่มี- 
 2.7  ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -ไม่มี- 
 2.8  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  -ไม่มี- 
 2.9  สิทธิบัตร  -ไม่มี- 
 2.10 ซอฟต์แวร์  -ไม่มี- 
 
3.  ต ารา/หนังสือ  –ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 
  ภัทราวดี บูรณตระกูล 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
 Pattravadee Buranatrakul 
ต าแหน่งทางวิชาการ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ท างาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก  
   อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120    
เบอร์โทรศัพท์   โทร 037 395095 ต่อ   21601 
Email       pattravadee@g.swu.ac.th 
 

 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงล าดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ภ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 
Ph.D. Pharmaceutical Sciences University of Florida, USA 2544  

 

  
ความเชี่ยวชาญ 
 Drug Delivery Systems, Gene therapy 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  งานวิจัย 
 1.1   บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Buranatrakul, P., Tadtong, S., & Hongratanaworakit, T. (September 1, 2017). Antifungal activity 

of alginate microparticle of blended essential oils. Journal of Science and 
Technology Ubon Ratchathani University, Special Issue, 26-31.    

 
 1.2 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Polrut, R., Buranatrakul, P., Pattanapakdee, W., & Sereedenchai, V. (January 21-23, 2016). 

Development of quercetin-loaded liposomes. Paper presented at the Sixth 
International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6), 
Khon Kaen, Thailand, หนา้ 312-315. 

Buranatrakul, P., Tadtong, S., & Hongratanaworakit, T. (September 1, 2017). Antifungal activity 
of alginate microparticle of blended essential oils. Journal of Science and 
Technology Ubon Ratchathani University, Special Issue, 26-31.   
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Buranatrakul, P., Pattanapukdee, W., Sareedenchai, V., & Santionotai, R. (Januray 24-25, 2018). 
Antioxidant activity of quercetin liposome in cream. Paper presented at the 
Pharmaceutical Sciences and Technology 2018, Bangkok, Thailand, หน้า 73-75. 

Phonboon, P., Sathirakul, K., Krisanapun, C., Limpisood, S., Kulsirirat, T., Leethochawalit, S., 
Rojanapanth, P., Buranatrakul, P., & Rukthong, P. (May 23-25, 2018). The 
development of warfarin pharmacokinetics and pharmacodynamics model to 
predict INR value using computer simulations. Paper presented at the 5th 
international Conference on Drug Development (CDD 2018) and 3rd international on 
Herb and Traditional Medicine, Songkhla, Thailand, หน้า 146-147. 

Lertpatipanpong, P., Pupen, T., Sathirakul, K., Krisanapun, C., Limpisood, S., Leethochawalit, 
S., Kulsiriraat, T., Buranatrakul, P., & Rakthong. P. (May 23-25, 2018) Development of 
pharmacokinetic model of ezetimibe using computer simulations. Paper presented 
at the 5th international Conference on Drug Development (CDD 2018) and 3rd 
international on Herb and Traditional Medicine, Songkhla, Thailand, หน้า 142-144. 

Jitsongserm, C., Bonyapichest, J., Sathirakul, K., Limpisood, S., Kulsirirat, T., Boonnak, N., 
Buranatrakul, P., Salae, A., Rojanapanthu, P., & Rukthong, P. (May 23-25, 2018). In 
silico and in vitro studies indicate the solubility and permeability properties of 
curcumin. Paper presented at the 5th international Conference on Drug 
Development (CDD 2018) and 3rd international on Herb and Traditional Medicine, 
Songkhla, Thailand, หน้า 165-166. 

Thuenkhunkham, M., Buranatrakul, P., Thongnopkoon T. (March 20-21, 2019). Ibuprofen 
microencapsulation by spray drying method and its physical properties. The 12th 
Srinakharinwirot Uiversity Research Conference, Bangkok, Thailand, หน้า 710-719. 

Patumanon, K., Buranatrakul, P., Hongratanaworakit, T., Tadtong, S. (March 28-29, 2019).  
Antimicrobial activity against Candida albicans and Staphylococcus aureus of 
lemon grass and citronella grass oils. The 6th international conference on Advance 
Pharmaceutical Research 2019, Bangkok, Thailand, หน้า 37-41. 

 

2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1  ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  -ไม่มี- 
 2.2  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ -ไม่มี- 
 2.3  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  -ไม่มี- 
 2.4  กรณีศึกษา (Case Study)  -ไม่มี- 
 2.5  งานแปล  -ไม่มี- 
 2.6  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  -ไม่มี- 
 2.7  ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -ไม่มี- 
 2.8  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  -ไม่มี- 
 2.9  สิทธิบัตร  -ไม่มี- 
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 2.10 ซอฟต์แวร์  -ไม่มี- 
3.  ต ารา / หนังสือ / บทความทางวิชาการ -ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  
  วัฒนพร พัฒนภักดี 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) 
  Wattanaporn Phattanaphakdee 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขท่ี 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก  
   อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120    
เบอร์โทรศัพท์  037 395094-5 ต่อ 21621 
Email  wattanap@g.swu.ac.th  
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ภ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 

ภ.ม. เภสัชเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 Analytical method validation, Analytical method development 
 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Sornchaithawatwong, C., Phattanaphakdee, W., Chutvirasakul, B., Numcharoen, J., Tawetun, N., & 

Vimolsarawong, N.  (November 23, 2015). Stability Assessment of Extemporaneous 
Captopril Oral Suspension. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, 11(3): 36-47. 

 
 1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Polrut, R., Buranatrakul, P., Pattanapukdee, W., Sareedenchai, V. (January 21-23, 2016). 
Development of quercetin-loaded liposomes. Paper presented at the 6th 
International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6), 
Thailand, p.312-315. 

Puekhnu K., Phattanaphakdee W. & Sareedenchai V. (January 25-27, 2017). Development of 
the chromatographic fingerprint analysis of quercetin from Cissus quadrangularis L. 
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Paper presented at the 2nd International Conference on Herbal and Traditional 
Medicine (HTM2017), Thailand, p.417-422. 

Buranatrakul, P., Pattanapukdee, W., Sareedenchai, V., Santionotai, R. (January 24-25, 2018). 
Antioxidant activity of Quercetin liposome in cream. Paper presented in The 
International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and 
Technology, The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok, p.124-127. 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  - ไม่มี -  
 2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  - ไม่มี - 
 2.4 กรณีศึกษา (Case Study)  - ไม่มี - 
 2.5 งานแปล  - ไม่มี - 
 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  - ไม่มี - 
 2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ไม่มี - 
 2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  - ไม่มี - 
 2.9 สิทธิบัตร  - ไม่มี - 
 2.10 ซอฟต์แวร์- ไม่มี - 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
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Email  sirivan@g.swu.ac.th 
  
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงล าดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ภ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล  2540 
วท.ด. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

   
ความเชี่ยวชาญ:   พฤกษเคมี เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Athikomkulchai, S. , Tadtong, S. , Ruangrungsi, N. , & Hongratanaworakit, T.  (August 1, 2015) . 

Chemical Composition of the Essential Oil from Croton oblongifolius and its 
Antibacterial Activity against Propionibacterium acnes. Natural Product 
Communications, 10(8): 1459-1460. 

Prangsaengtong O, Athikomkulchai S, Xu J, Koizumi K, Inujima A, Shibahara N, Shimada Y, 
Tadtong S, Awale S. (April 1, 2016). Chrysin Inhibits Lymphangiogenesis in Vitro. Biol 
Pharm Bull; 39(4): 466-472. 

Buranasukhon W, Athikomkulchai S, Tadtong S, Chittasupho C. (May 18, 2017). Wound 
healing activity of Pluchea indica leaf extract in oral mucosal cell line and oral spray 
formulation containing nanoparticles of the extract. Pharm Biol; 55(1): 1767-1774 
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Awale S, Tawila AM, Dibwe DF, Ueda JY, Sun S, Athikomkulchai S, Balachandran C, Saiki I, 
Matsumoto K, Esumi H. (May 1, 2017). Highly oxygenated antiausterity agents from the 
leaves of Uvaria dac. Bioorg Med Chem Lett; 27(9): 1967-1971. 

Chittasupho, C., & Athikomkulchai, S. (June 1, 2018). Nanoparticles of Combretum 
quadrangulare leaf extract induce cytotoxicity, apoptosis, cell cycle arrest and anti-
migration in lung cancer cells. Journal of Drug Delivery Science and Technology;45, 378-
387. 

Petrachaianan T., Chaiyasirisuwan S., Athikomkulchai S. & Sareedenchai V. (January 1, 2019).  
Screening of acetylcholinesterase inhibitory activity in essential oil from Myrtaceae. Thai 
Journal of Pharmaceutical Sciences, 43(1), 63-68. 

 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
หมายเหตุ : ไมร่วมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพรเ่ฉพาะบทคัดย่อ 

 
3.  ต ารา/หนังสือ 

- 
อ่ืนๆ 

- 
- 
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ที่ท างาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อ.องครักษ์  

จ.นครนายก  26120 
เบอร์โทรศัพท์ 081 6323535   
Email  sujimon@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงล าดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ภ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล 2536 
M.Sc Pharmaceutical Technology Chiba University, Japan 2539 
Ph.D. Pharmaceutical Technology Chiba University, Japan 2542 

 
ความเชี่ยวชาญ 
      Pharmaceutical technology, solid-state characterization of pharmaceutical solid 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  งานวิจัย 
1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Inoue, Y., Ezawa, T., Tunvichien, S., Murata, I., & Kanamoto, I. (January 1, 2016). Changes in 

the physicochemical properties of piperine/β -cyclodextrin due to the formation of 
inclusion complexes.  International Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 
DOI:10.1155/2016/8723139. 

Inoue, Y. , Iwasaki, T. , Suzuki, K. , Tunvichien, S. , Murata, I. , & Kanamoto, I.  (April 1, 2016) . 
Human taste testing and evaluation of the physicochemical properties of fine 
granules of sodium cromoglycate in commercial drug products [Electronic version]. 
World Journal of Pharmaceutical Sciences, 4(4), 135-142. 

Inoue, Y., Shimojyo, A., Tunvichien, S., Niiyama, D., & Kanamoto, I. (January 1, 2017). Study on 
the characteristics of zolpidem orally disintegrating tablets from different 
formulations. Journal of Drug Research and Development, 3.1, 1-6.  
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 1.2  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Luangsanam, S., Uan-on, T., Shuwisitkul, D., & Tunvichien, S. (December 2-4, 2015). Extraction 

of celluloses from rice straw for using as a pharmaceutical excipient.  Paper 
presented in the 1st International Conference on Pharmacy Education and Research 
Network of ASEAN, Bangkok, Thailand, p511-516. 

Panya, I., Tunvichien, S., & Shuwisitkul, D. (January 1, 2018). Development of serum of 
Centella asiatica for depressed scar: effects of formulating parameters. Paper 
presented in the 1st International Conference and Exhibition on Pharmaceutical 
Sciences and Technology, Bangkok, Thailand, p101 - 104. 

 
หมายเหตุ : ไม่รวมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพรเ่ฉพาะบทคัดย่อ 
 

2.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  - ไม่มี -  
 2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  - ไม่มี - 
 2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  - ไม่มี - 
 2.4 กรณีศึกษา (Case Study)  - ไม่มี - 
 2.5 งานแปล  - ไม่มี - 
 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  - ไม่มี - 
 2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ไม่มี - 
 2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  - ไม่มี - 
 2.9 สิทธิบัตร  - ไม่มี - 
 2.10 ซอฟต์แวร์- ไม่มี – 
 

3.  ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 -ไม่มี- 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 
 อรวินท์ พร่างแสงทอง 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
 Orawin Prangsaengtong 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ท างาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขท่ี 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก  
   อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120    
เบอร์โทรศัพท์   037 395095 ต่อ 21542   
Email    orawin@g.swu.ac.th 
  
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงล าดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ (พ.ศ.) 

วท.บ.  กายภาพบ าบัด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 
วท.ม. สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 
Ph.D. Pharmaceutical Sciences University of Toyama, 

Japan 
2554 

  
ความเชี่ยวชาญ 
 การตายของเซลล์มะเร็งแบบเอพอพโตซิส 
     การสร้างใหม่ของหลอดน้ าเหลืองและหลอดน้ าเหลือง 
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Prangsaengtong, O., Athikomkulchai, S., Xu, J. X., Kozumi, K., Inujima, A., Shibahara, N., 

Shimada, Y., Tadtong, S., & Awale, S. (April 1, 2016). Chrysin inhibits lymphaangiogenesis 
in vitro. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 39(4), 466-472. 

Prangsaengtong, O., Jantaree, P., Lirdprapamongkol, K., Ngiwsara, L., Svasti, J., & Koizumi, K. 
(June 1, 2018). Aspirin suppresses components of lymphangiogenesis and lymphatic 
vessel remodeling by inhibiting the NF-?B/VCAM-1 pathway in human lymphatic 
endothelial cells. Vascular Medicine, 23(3): 201-211. 

Prangsaengtong, O., Jantaree, P., Lirdprapamongkol, K., Svasti, J., & Koizumi, K. (November 1, 
2018). Shikonin Suppresses Lymphangiogenesis via NF-?B/HIF-1? Axis Inhibition. 
Biological and Pharmaceutical Bulletin, 41(11): 1659-1666. 
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 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
              -  
หมายเหตุ: ไม่รวมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ 
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  -ไม่มี- 
 2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  -ไม่มี- 
 2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  -ไม่ม-ี 
 2.4 กรณีศึกษา (Case Study)  -ไม่มี- 
 2.5 งานแปล  -ไม่มี- 
 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  -ไม่มี- 
 2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -ไม่มี- 
 2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  -ไม่มี- 
 2.9 สิทธิบัตร  -ไม่มี- 
 2.10 ซอฟต์แวร์ -ไม่มี- 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
      -  
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) 
 ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) 
 Duangratana Shuwisitkul 
ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
ที่ท างาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  63 ถ.รังสิต-นครนายก อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 
เบอร์โทรศัพท์  086 001 5904 
Email  duangrats@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ภ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
Dr.rer.nat. Pharmaceutical Technology Free University Berlin, Germany 2554 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 Formulation of solid dosage forms and biopharmaceutical products, Hot-melt extrusion, 
Quality by Design 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Wiranidchapong, C., Ruangpayungsak, N., Suwattanasuk, P., Shuwisitkul, D., & Tunvichien, S. (June 

11, 2015). Plasticizing effect of ibuprofen induced an alteration of drug released from 
Kollidon SR matrices produced by direct compression. Drug Development and 
Industrial Pharmacy.  41(6), 1037-1046. 

Chutvirasakul, B., Ekmorakot, S., Chunarrom, A., Ruangpayungsak, N., Shuwisitkul, D., & 
Tunvichien, S. (November 23, 2015). Method Validation of Recombinant Human Growth 
Hormone by HPLC with UV and Fluorescence Detectors. Isan Journal of Pharmaceutical 
Sciences, 11(3), 20-35. 

Uan-on, T., Baibang, C., & Shuwisitkul, D. (November 12, 2018). Extraction and characterization of 
zein protein from corn for controlled drug release. Current Applied Science and 
Technology. 18(3), 167-178. 

 



 

 

- 125 - 
 

 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Puankan, T., Phrompittayarat, W., Shuwisitkul, D. (December 2-4, 2015). Effect of cajuput bark 

extract on properties of liquid foundation. The 1st International Conference on 
Pharmacy Education and Research Network of ASEAN Harmonizing the Diversity of 
Pharmacy Profession in the Era of AEC. Bangkok, Thailand, p523 - 528. 

Leesuwan, P., Jamkom, K., Managit, C., Shuwisitkul, D. (December 2-4, 2015). Development of 
propranolol HCl cream: Comparison between using mineral oil and rice bran oil in 
oil phase. The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research 
Network of ASEAN, Bangkok, Thailand, p541 - 546. 

Baibang, C., Uan-On, T., Shuwisitkul, D. (December 2-4, 2015). Influence of model drugs and 
plasticizers on dissolution of coated tablets from zein protein. The 1st International 
Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN, Bangkok, 
Thailand, p517 – 522. 

Luangsanam, S., Uan-on, T., Shuwisitkul, D., Tunvichien, S. (December 2-4, 2015). Extraction of 
Cellulose from Rice Straw for Using as a Pharmaceutical Excipient. The 1st 
International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN 
Harmonizing the Diversity of Pharmacy Profession in the Era of AEC. Bangkok, 
Thailand, p511 – 516. 

Panya, I., Tunwichien, S., Shuwisitkul, D. (January 24-25, 2018). Development of serum from 
Centella asiatica for depressed scar: effects of formulating parameters. The 1st 
International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and 
Technology. Bangkok, Thailand, p101 - 104.  

Nakya, I., Buranatrakul, P., & Shuwisitkul, D. (January  24-25, 2018). Enhancing physical stability 
of propranolol hydrochloride cream prepared using rice bran oil as oil phase. Paper 
presented at the 1st International Conference and Exhibition on Pharmaceutical 
Sciences and Technology. Bangkok, Thailand., p105-108. 

หมายเหตุ: ไม่รวมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ 
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (กรอกเฉพาะที่มี) 
 2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม – ไม่มี - 
 2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  – ไม่มี - 
 2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  – ไม่มี - 
 2.4 กรณีศึกษา (Case Study)  – ไม่มี - 
 2.5 งานแปล  – ไม่มี - 
 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน  – ไม่มี - 
 2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  – ไม่มี - 
 2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  – ไม่มี - 
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 2.9 สิทธิบัตร  – ไม่มี - 
 2.10 ซอฟต์แวร์ – ไม่มี - 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ    - 

 
  - 
 
 



 

 

- 127 - 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 
 วิภาพร เสรีเด่นชัย 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
 Vipaporn Sareedenchai 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขท่ี 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก  
   อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120    
เบอร์โทรศัพท์   037 395095 ต่อ 21461 
Email  vipaporn@g.swu.ac.th 
  
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงล าดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ภ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 
ภ.ม. เภสัชวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2546 

Dr.rer.nat. Pharmaceutical Sciences Innsbruck University, 
Austria 

2552 

   
ความเชี่ยวชาญ:   Chemical Ecology, Phytochemistry 
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Petrachaianan T., Chaiyasirisuwan S., Athikomkulchai S. & Sareedenchai V. (January 1, 2019) 

Screening of acetylcholinesterase inhibitory activity in essential oil from Myrtaceae. Thai 
Journal of Pharmaceutical Sciences, 43(1), 63-68. 

   2.  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Polrut, R., Buranatrakul, P., Pattanapakdee, W., & Sareedenchai, V. (January 21-23, 2016). 

Development of Quercetin-loaded liposomes. Paper presented at 6th International 
Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPR06), Khon Kean University, 
Khon Kean, p.312 - 315. 



 

 

- 128 - 
 

Puekhnu, K., Phattanaphakdee, W., & Sareedenchai, V. Development of the chromatographic 
fingerprint analysis of quercetin from Cissus quadrangularis L. (January 25-27, 2017). 
Paper presented at The 2nd International Conference on Herbal and Traditional 
Medicine (HTM2017). Bangkok, p.417-422. 

Buranatrakul, P., Pattanapukdee, W., Sareedenchai, V., & Santionotai, R. (January 24-25, 2018). 
Antioxidant activity of quercetin liposome in cream. Paper presented at The 
Pharmaceutical Sciences and Technology 2018. The Ambassador Bangkok Hotel, 
Bangkok, p.124-127. 

 
 

หมายเหตุ : ไมร่วมการน าเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพรเ่ฉพาะบทคัดย่อ 

 
3.  ต ารา/หนังสือ 

- 
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ภาคผนวก ฉ 

ความสัมพันธ์ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2559 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง Program Learning Outcome (PLO) และการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
PLO  การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน 

มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการ

ความรู้ทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ บนฐานของ

ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มี เพื่อการผลิต 

วิจัย พัฒนาวัตถุดิบและเภสัชภณัฑ์ โดย

สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้

เพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมเภสชัภัณฑ ์

- มีความรู้ในการพัฒนาผลติภณัฑส์ุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น(2) 
- ความรู้ด้านวิทยาการทางวิทยาการเภสัชภณัฑ์ เพื่อการวิจัยและพฒันา
เภสัชภณัฑ์(2) 
- มีความรู้ด้านการออกแบบการทดลองทางวิทยาการเภสัชภณัฑ์เพือ่การ 
วิจัย พัฒนา ผลิต วัตถดุิบและเภสชัภัณฑ์(2) 

 

มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสตัย์ อดทน และ

เสียสละเพือ่สังคม และมจีรรยาบรรณในการ

ท างานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวจิัย(1) 
- มีทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์(4) 
- มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการ
จัดการปญัหาต่างๆ(4) 

มีทักษะสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ภาพกับ

บุคคลอื่น สามารถเป็นผู้น าและผูต้ามได้ตาม

บริบทท่ีไดร้ับ 

- มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการ
จัดการปญัหาต่างๆ(4) 
- มีทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์(4) 

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัย

ได้อย่างมีเหตผุลทางหลักวิชา อย่างมีวิจารณ

ปัญญา 

- สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกีย่วข้องใน
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ แปลความหมาย(5) 
- สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รปูแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ(5) 
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อน าองค์ความรูม้าสร้างสรรค์งานวิจัย
(3) 
- ออกแบบและด าเนินโครงการวิจยัเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการ
ผลิต วิจยั พัฒนา วัตถุดิบและเภสชัภัณฑ์(3) 
- สามารถค้นคว้าข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้น จาก
แหล่งข้อมูลทางวิชาการที่น่าเช่ือถือได้(5) 
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แผนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Program Learning Outcome (PLO) และการพัฒนาผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน 
 

PLO 1 2 3 4 5 

1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางวิทยาการเภสัชภณัฑ์ 

บนฐานของภูมิปัญญาและทรัพยาการที่มี เพื่อการผลติ วิจัย พัฒนา 

วัตถุดิบและเภสัชภณัฑ์ โดยสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้

เพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมเภสชัภัณฑ ์

            

มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสตัย์ อดทน และเสยีสละเพื่อสังคม และมี
จรรยาบรรณในการท างานวิจัย ไมบ่ิดเบือนข้อมูล 

            

มีทักษะสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคลอื่น สามารถเป็นผู้น า และ
ผู้ตามไดต้ามบริบทท่ีไดร้ับ 

            

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมเีหตผุลทางหลัก
วิชา อย่างมีวิจารณปญัญา 
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ความสัมพันธ์ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2559 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF 

1 2 3 4 5 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ELO1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวจิัย                   
ELO2 มีความรู้ด้านวิทยาการทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ เพื่อการวิจัย
และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 

                  

ELO3 มีความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
ELO4 มีความรู้ด้านการออกแบบการทดลองทางวิทยาการเภสัช
ภัณฑ์เพื่อการ วิจยั พัฒนา ผลิต วัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ 

                  

ELO5 ประเมินความน่าเช่ือถอืของข้อมลูเพื่อน าองค์ความรู้มา
สร้างสรรค์งานวิจัย 

                  

ELO6 คิดวิเคราะห์โดยการบูรณาการความรู้ทางวิทยาการเภสัช
ภัณฑ์ บนฐานของภูมปิัญญาท้องถิ่นเพือ่การวิจยั พัฒนาและผลิต
เภสัชภัณฑ์ 

                  

ELO7 ออกแบบและด าเนินโครงการวิจยัเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใน
กระบวนการผลิต วจิัย พัฒนา วัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ 

                  

ELO8 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือ
กับผู้อื่นในการจัดการปัญหาต่างๆ 

                  

ELO9 มีทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

                  

ELO10 สามารถเลือกและประยกุต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ แปล
ความหมาย 

                  

ELO11 สามารถค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่นา่เช่ือถือได้ 

                  

ELO12 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขยีน 
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ของหลักสตูรสู่รายวิชา (curriculum mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความ- 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

ด้านทักษะการคดิวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 

วิชาแกน 

ภภม702 ระเบยีบวิธีวิจัยและสถติทิางวิทยาการ
เภสัชภณัฑ ์             

ภภม711 การค้นพบยาจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ             

ภภม712 การพัฒนาเภสัชภณัฑ์และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ             

ภภม713 การควบคุมคุณภาพเภสชัภัณฑ ์             

วิชาบังคับ 

ภภด801 การออกแบบการทดลองทางวิทยาการ
เภสัชภัณฑ์             

ภภด802 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์              

ภภด803 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์             

ภภด804 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์             
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความ- 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

ด้านทักษะการคดิวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 

วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 
ภทภ821 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
สุขภาพข้ันสูง             

ภทภ822 ความคงสภาพของยาและเภสัชภณัฑ ์
            

ภทภ823 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ             

ภภค881 ชีวสมมูลและการวิเคราะห์ทางชีว
การแพทย์             

ภภค882 การค้นพบและออกแบบยา 
            

ภภค883 การควบคุมคณุภาพยาชีววัตถุ 
            

ภภว891 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
            

ภภว892 ชีววิทยาสังเคราะหส์ าหรับผลิตภณัฑ์
ธรรมชาต ิ             
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความ- 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

ด้านทักษะการคดิวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 

วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 

ภทภ721 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
สุขภาพรูปแบบของแข็ง 

       
 

  
 

 

ภทภ722 เทคโนโลยีเครื่องส าอาง        
 

  
 

 

ภทภ723 การทดสอบในเซลลเ์พื่อค้นหายาใหม ่        
 

    

ภภค781 น้ ามันหอมระเหยจากพรรณไมห้อม             

ภภค782 การประยุกตส์เปคโตร- 
สโคปีในงานวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์  

            

ภภค783 การประยุกต์โครมาโท- 
กราฟีในงานวิเคราะหเ์ภสัชภัณฑ ์

            

ภภว791 พฤกษเคมี             

ภภว792 เทคโนโลยีการประเมินและพัฒนา
คุณภาพสมุนไพร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความ- 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

ด้านทักษะการคดิวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 

ภภว793 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน             

ภภว794 การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของ
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ

            

ภภว795 พฤกษบ าบัด             

ภภว796 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม             

ปริญญานิพนธ ์             

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก             

ปพอ892 ปริญญานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก             
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