
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร  
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

199312 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1 (Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I) 
2. จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต (2 – 3 – 5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  พ.ศ. 2555 
4. อาจารยท่ีรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
ผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท อ.ดร.ณัฐกานตวดี คําภิระแปง 

    อาจารยผูสอนภาคบรรยายและควบคุมปฏิบัติการ 
รศ.ดร. กรกนก  อิงคนินันท รศ.ดร. รัตติมา จีนาพงษา 
ผศ.ศิรินทร  พิศุทธานันท ผศ.ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล 
อ.ดร.ณัฐกานตวดี คําภิระแปง  

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที ่2    ชั้นปที ่3 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) ไมม ี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมม ี
8.  สถานที่เรียน ในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 18 ตุลาคม 2562 
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา  
เมื่อนิสิตเรียนวิชานี้แลว นิสิตมีความรู ความสามารถ และเกิดทักษะ ดังนี้ 

1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการชีวสังเคราะหอันเปนที่มาของสารปฐมภูมิและสารทุติยภูมิในพืช ซึ่งเปนสาร
ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ กอใหเกิดสรรพคุณตางๆ ของสมุนไพร 

2. การตรวจสอบเบื้องตนพืชบางชนิดที่สรางและสะสมองคประกอบทางเคมีที่สําคัญในกลุมตางๆ (ตาม
รายละเอียดตอทาย) รวมทั้ง ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา หรือฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติในกลุมดังกลาว 
เนนตัวอยางสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานและสมุนไพรที่มีปรากฏในรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียา
หลักแหงชาติ ตลอดจนผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ถามี) และ/หรือ เครื่องสําอางจากธรรมชาติ (ถาม)ีโดยแบงกลุม
องคประกอบทางเคมีที่สําคัญ ดังนี้ 

2.1. Polyketides, Quinones ( Benzoquinones, Naphthoquinones, Anthraquinones 
and Other Quinones), Depsidones และ Xanthones 
2.2. Monoterpenes, Sesquiterpenes, Diterpenes, Sesterterpenes, Triterpenes, 
Carotenoids และ Polyisoprenes 
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2.3. Sterols, Vitamin D, Cardiac Glycosides, Steroidal Saponins, Bile Acids and 
Alcohols และ Steroidal Hormones 
2.4. Phenylpropanoids, Tannins, Coumarins, Flavonoids, Lignans และ Lignins 
2.5. Alkaloids 
2.6. Cyanogenetic glycosides 

3. สืบคนขอมูล และฝกอานบทความจากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการสกัดแยกสารสําคัญจากสมุนไพร 
และการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือฤทธิ์ทางชีวภาพ นําเสนอผลการสืบคนในลักษณะของการสัมมนา 

4. การประยุกตองคความรูองคประกอบทางเคมีที่สําคัญในพืช และการตรวจสอบเบื้องตนกลุมสารสําคัญที่
เปนองคประกอบทางเคมี เพื่อใชเปนเกณฑในการจัดทําขอกําหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร (WHO 
guideline) สําหรับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกอนเขาสูกระบวนการผลิตเปนยาจากสมุนไพร ในสวนของการ
ทดสอบทางเคมีเบื้องตน (Identification) และการทดสอบอ่ืนๆที่จําเพาะตอสมุนไพรแตละชนิด 
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคลอง
กับรายวิชาบทนําสูเภสัชเวท และ รายวิชาเภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2 
รวมทั้ง อางตามประกาศสภาเภสัชกรรมที ่18/2555 เรื่อง สมรรถนะรวมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สภาเภสัชกรรม ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 
 
เภสัชกรควรมีองคความรูทั่วไปในดานสมุนไพรที่ใชเปนยา 
 
สมรรถนะรวมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
ที่เก่ียวของกับรายวิชา 199312 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1 คือ  
มิติ (Domain) 6. มิติดานการบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องตน และการใชสมุนไพร 

เกณฑสมรรถนะ (competency standard)  
6.5 การใชสมุนไพร ยาจากสมุนไพร 

องคประกอบ (element)  
6.5.1 การสงเสริมการใชสมุนไพร ยาจากสมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องตน 

เกณฑการปฏิบัติ (performance criteria)  
6.5.1.2 มีความรู ความเขาใจ พรอมทั้งสามารถระบุประเภทและประโยชนของสมุนไพรในการดูแล
สุขภาพเบื้องตน 
6.5.1.3 สามารถสืบคนขอมูลสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาต ิ
6.5.1.4 สามารถแนะนําการใช ขอควรระวังในการใชสมุนไพรเพ่ือการพึ่งตนเอง 

วัตถุประสงคเชิงปญญา สามารถ 
1. อธิบายประโยชน การประยุกตใชสมุนไพร ยาจากสมุนไพรที่มีการใชในบัญชียาหลักแหงชาติ และ

สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องตน 
วัตถุประสงคเชิงทักษะ 
1. สามารถระบุชื่อและสวนของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางการรักษาตามที่ระบุในงานสาธารณสุขมูลฐานและ

บัญชียาหลักแหงชาติฯ 
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2. ตอบคําถามหรือใหขอมูลที่เกี่ยวของกับสารสําคัญที่ปรากฏในสมุนไพร และ/หรือสารสกัดสมุนไพร
และจากสมุนไพรที่มีการใชในบัญชียาหลักแหงชาติฯ และสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน และฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาที่เกี่ยวของได 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา  
 ผลิตภัณฑธรรมชาติ ตามกลุมขององคประกอบทางเคมีที่สําคัญ การตรวจสอบเบื้องตน และวิธีการ
สกัดแยก กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มีแหลงที่มาจากธรรมชาติ มาตรฐานสมุนไพรและการตรวจสอบ
คุณภาพสมุนไพรตามขอกําหนดในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 
 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา (ไมนับชั่วโมงทีใ่ชสอบ) 
บรรยาย สอนเสริม ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ / ง า น

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมง - 45 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 
 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

1 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนรายบุคคล หรือเปนกลุมยอย 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา (ความรับผิดชอบรอง) 
1.1.1 มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
1.1.2 มีความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและสังคม 
1.1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.1.4 มีวินัยเคารพกฎ ระเบียบ ขอบังคับขององคกรและสังคม 

1.2 วิธีการสอน  
1.2.1 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาเรียนใหตรง
เวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
1.2.2 จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสวนรวม มีการทํางานกลุมเพื่อฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม
และการเปนสมาชิกกลุม 
1.2.3 มีความซื่อสัตยโดยไมทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบาน 
1.2.4 อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เชน ยกยองนิสิตที่ทําดี ทําประโยชนสวนรวมและเสียสละ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน 
1.3.2 การสงงานตามกําหนดเวลาและการรวมกิจกรรม 
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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1.3.4 จํานวนครั้งการกระทําทุจริตในการสอบ 
1.3.5 ประเมินการมีสวนรวมในการทํางานกลุม โดยการประเมินตนเอง และโดย เพื่อน/อาจารย 
2. ความรู (ความรับผิดชอบหลัก) 

2.1 ความรูที่ตองไดรับ 
2.1.1 มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา 
2.1.2 ตระหนักถึงความสําคัญ ติดตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงขององคความรู 
2.1.3 สามารถประยุกตใชองคความรูในการบริการทางวิชาชีพ 

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
2.2.2 เรียนรูจากประสบการณจริง 
2.2.3 การบรรยาย 
2.2.4 การบรรยายรวมกันอภิปราย 
2.2.5 การคนควา วิเคราะหและทํากรณีศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การทดสอบยอย 
2.3.2 การสอบกลางภาคและปลายภาค 
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา 
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปญญา (ความรับผิดขอบหลัก) 
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

3.1.1 สามารถระบุแหลงขอมูลสําหรับการคนหา/สืบคนขอเท็จจริง แหลงที่มาของปญหา 
3.1.2 สามารถประเมินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 
3.1.3 สามารถรวบรวมขอมูลเพื่อ การวิเคราะหและสรุปประเด็นความตองการของปญหา 
3.1.4 สามารถประยุกตใชองคความรูในการวิเคราะห และแกไขปญหาอยางสรางสรรค และเปน

ระบบ 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 กรณีศึกษา 
3.2.2 การอภิปรายกลุม 
3.2.3 ใหนิสิตมีโอกาสฝกปฏิบัติจริง 
3.2.4 การสะทอนความคิด 

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การวิเคราะหวิจารณ 

เชน การสัมมนา รายงานการวิเคราะหกรณีศึกษาการปฏิบัติของนิสิต 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (ความรับผิดชอบหลัก) 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา 
4.1.1 มีภาวะความเปนผูนําและมีความสามารถในการทํางานเปนทีม 
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่น 
4.1.3 มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
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4.1.4 สามารถใชกระบวนการกลุมในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 
4.1.5 ปรับตัวใหเขากับสถานการณและองคกรไดอยางเหมาะสม 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 กําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่น เชน ผูเรียน- ผูเรียน 

ผูเรียน – ผูสอน ผูเรียน – ผูมาใชบริการ ผูเรียน - ผูรวมทีมสุขภาพ 
4.2.2 การสะทอนความคิด 

4.3 วิธีการประเมิน 
4.3.1 สามารถปฏิบัติงานรวมกับเพื่อน หมูคณะ และมีบทบาทในกลุม โดยมีการจัดสรรงานที่ชัดเจน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความรับผิดชอบรอง) 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

5.1.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน รวบรวม ประมวลผล แปลความหมาย และ 
นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 
5.1.2 สามารถสื่อสารทั้งการพูด การฟง และการเขียน และเลือกใชรูปแบบของการสื่อสารได 
อยางเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2.2 กระตุนใหเกิดการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

5.3 วิธีการประเมิน 
5.3.1 การประเมินผลงานตามกิจกรรม 
5.3.2 รายงานกรณีศึกษา 
5.3.3 การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย 
5.3.4 การนําเสนอในชั้นเรียน 

6. ทักษะพิสัย (ความรับผิดชอบรอง) 
6.1 ผลการเรียนรู 

6.1.3 สามารถใหขอมูลยาและผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ แกผูรับบริการ ชุมชนและบุคลากรทาง 
สาธารณสุขอยางถูกตองทันสมัยและเชื่อถือได 

6.2 กลยุทธการสอน 
6.2.1 การสาธิต 
6.2.2 การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 

6.3 กลยุทธการประเมินผล 
6.3.1 การสังเกตการณปฏิบัติ 
6.3.2 การสอบปฏิบัติ 

  



 6

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 

สัปดาห วันท่ี เวลา หองเรียน หัวขอบรรยาย/รายละเอียด ผูสอน 
1 พฤ.28 พย.2562 10.00-11.50 น. 

ไชยานุภาพ 2 
แหลงที่มาของยาจากธรรมชาต ิ
วิถีชีวสังเคราะหของสารที่สรางโดยพืช Introduction to 
primary and secondary metabolites 

กรกนก 

2 อา.8 ธค.2562 
ชดเชย พฤ.5 ธค. 

(10.00-11.50 น.) 
 

ใบงานรายบุคคล แบบฝกหัด สืบคนขอมูลวิจัย 
กาํหนดส่งงาน พฤ.�� ธนัวาคม ���� ที�หอ้งพกัอาจารย ์

กรกนก 

3 พฤ.12 ธค.2562 10.00-11.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

ผลิตภณัฑธรรมชาติที่มีวิถีชีวสังเคราะหผานทาง 
Acetate pathway ไดแก Polyketides, Quinones  

ณัฐกานตวด ี

4 พฤ.19 ธค.2562 10.00-11.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

(Benzoquinones, Naphthoquinones, 
Anthraquinones and Other Quinones) และ 
Xanthones 

 

5 พฤ.26 ธค.2562 10.00-11.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

ผลิตภณัฑธรรมชาต ิสารกลุม Alkaloids ศิรินทร 

6 พฤ.2 มค.2563 10.00-11.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

 
 

7 พฤ.9 มค.2563 10.00-11.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

 
 

8   11-19 มกราคม 2563 สอบกลางภาค  
9 พฤ.23 มค.2563 10.00-11.50 น. 

ไชยานุภาพ 2 
ผลิตภณัฑธรรมชาต ิสารกลุม Cyanogenetic 
glycosides 

ศิรินทร 

10 พฤ.30 มค.2563 10.00-11.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

ผลิตภณัฑธรรมชาต ิมีวิถีชีวสังเคราะหผานทาง 
Shikimate pathway ไดแก Phenylpropanoids,  

อัมพวรรณ 

11 พฤ.6 กพ.2563 10.00-11.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

Tannins, Coumarins, Flavonoids, Lignans และ 
Lignins 

 

12 พฤ.13 กพ.2563 10.00-11.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

  

13 พฤ.20 กพ.2563 10.00-11.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

ผลิตภณัฑธรรมชาต ิที่มีวิถีชีวสังเคราะหผานทาง 
Mevalonate and deoxyxylulose phosphate 
pathways 

กรกนก 

14 พฤ.27 กพ.2563 10.00-11.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

ไดแก Monoterpenes, Iridoids, Sesquiterpenes, 
Diterpenes,Sesterterpenes, Triterpenes, 
Triterpenoid 

 

15 พฤ.5 มีค.2563 10.00-11.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

Saponins, Cardiac Glycosides, Carotenoids, 
Polyisoprenes, Sterols, Vitamin D, Steroidal 

 

16 พฤ.12 มีค.2563 10.00-11.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

Saponins, Bile Acids and Alcohols, Steroidal 
Hormones 

 

17-18   14-29 มีนาคม 2563 สอบปลายภาค  
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สัปดาห วันท่ีเรียน เวลา หองเรียน หัวขอปฏิบัติการ/รายละเอียด ผูสอน 
1 กลุม 1 พฤ.28 พย.2562 

กลุม 2 พฤ.28 พย.2562 
นิสิตเรียนพรอมกันทั้งชั้นป 

13.00-15.50 น. 
1311 
(smart classroom) 

ปฏิบัติการ 1  
แนวทางการวิจัยพัฒนายาจากสมนุไพร  
แนะนําการสืบคนขอมูลวิจยั ฝกหดัสืบคน 

กรกนก  
รัตตมิา  
ณัฐกานตวดี  
ศิรินทร  
อัมพวรรณ 

2 กลุม 1 อ.3 ธค.2562 
 

13.00-15.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

ปฏิบัติการ 2 ศึกษาตัวอยางรายงานการวิจัย
สมุนไพรในวารสารทางวิชาการ  

กรกนก 

 กลุม 2 อา.8 ธค.2562 
ชดเชย พฤ.5 ธค. 

   

3 กลุม 1 ส.14 ธค.2562 
ชดเชย อ.10 ธค. 

   

 กลุม 2 พฤ.12 ธค.2562 13.00-15.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

ปฏิบัติการ 3 ศึกษาตัวอยางรายงานการวิจัย
สมุนไพรในวารสารทางวิชาการ 

กรกนก 

4 กลุม 1 อ.17 ธค.2562 
กลุม 2 พฤ.19 ธค.2562 

13.00-15.50 น. 
ภ.5103 

ปฏิบัติการ 4 การตรวจสอบเบื้องตนผลติภณัฑ
ธรรมชาติที่มีวิถีชีวสังเคราะหผานทาง Acetate 
pathway 

ณัฐกานตวดี  
กรกนก  
อัมพวรรณ 

5 กลุม 1 อ.24 ธค.2562 
กลุม 2 พฤ.26 ธค.2562 

13.00-15.50 น. 
ภ.1305 กรกนก 
ภ.1306 ณัฐกานตวดี 
ภ.1307 ศิรินทร 
ภ.1308 อัมพวรรณ 

ปฏิบัติการ 5  
พบอาจารยประจํากลุม ครั้งที ่1  

กรกนก 
ณัฐกานตวด ี
ศิรินทร 
อัมพวรรณ 

6 กลุม 1 ส.4 มค.2563 
ชดเชย อ.31 ธค. 

หองตามที่ตกลงกับ
อาจารย 

ปฏิบัติการ 6  
พบอาจารยประจํากลุม ครั้งที ่2  

กรกนก 
ณัฐกานตวดี 

 กลุม 2 พฤ.2 มค.2563 13.00-15.50 น. 
ภ.1305 กรกนก 
ภ.1306 ณัฐกานตวดี 
ภ.1307 ศิรินทร 
ภ.1308 อัมพวรรณ 

 ศิรินทร 
อัมพวรรณ 

7 กลุม 1 อ.7 มค.2563 
กลุม 2 พฤ.9 มค.2563 

13.00-15.50 น. 
ภ.5103 

ปฏิบัติการ 7 การตรวจสอบเบื้องตนผลติภณัฑ
ธรรมชาติกลุม Alkaloids 

ศิรินทร 
อัมพวรรณ 
ณัฐกานตวด ี

8   11-19 มกราคม 2563 สอบกลางภาค  
9 กลุม 1 อ.21 มค.2563 

กลุม 2 พฤ.23 มค.2563 
13.00-15.50 น. 
ภ.1305 กรกนก 
ภ.1306 ณัฐกานตวดี 
ภ.1307 ศิรินทร 
ภ.1308 อัมพวรรณ 

ปฏิบัติการ 8  
พบอาจารยประจํากลุม ครั้งที ่3  

กรกนก 
ณัฐกานตวด ี
ศิรินทร 
อัมพวรรณ 

10 กลุม 1 อ.28 มค.2563 
กลุม 2 พฤ.30 มค.2563 

13.00-15.50 น. 
ภ.1305 กรกนก 
ภ.1306 ณัฐกานตวดี 
ภ.1307 ศิรินทร 
ภ.1308 อัมพวรรณ 

ปฏิบัติการ 9  
พบอาจารยประจํากลุม ครั้งที ่4  

กรกนก 
ณัฐกานตวด ี
ศิรินทร 
อัมพวรรณ 
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สัปดาห วันท่ีเรียน เวลา หองเรียน หัวขอปฏิบัติการ/รายละเอียด ผูสอน 
11 กลุม 1 อ.4 กพ.2563 

กลุม 2 พฤ.6 กพ.2563 
13.00-15.50 น. 
ภ.5103 

ปฏิบัติการ 10 การตรวจสอบเบื้องตน
ผลิตภณัฑธรรมชาติที่มีวิถีชีวสังเคราะห 
ผานทาง Shikimate pathway 

อัมพวรรณ  
ศิรินทร  
ณัฐกานตวด ี

12 กลุม 1 อ.11 กพ.2563 
กลุม 2 พฤ.13 กพ.2563 

13.00-15.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

ปฏิบัติการ 11  
นําเสนองานสืบคน ครั้งที ่1 

กรกนก  
อัมพวรรณ  
ศิรินทร  
ณัฐกานตวด ี

13 กลุม 1 อ.18 กพ.2563 
กลุม 2 พฤ.20 กพ.2563 

13.00-15.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

ปฏิบัติการ 12  
นําเสนองานสืบคน ครั้งที ่2 

กรกนก  
อัมพวรรณ  
ศิรินทร  
ณัฐกานตวด ี

14 กลุม 1 อ.25 กพ.2563 
กลุม 2 พฤ.27 กพ.2563 

13.00-15.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

ปฏิบัติการ 13  
นําเสนองานสืบคน ครั้งที ่3 

กรกนก  
อัมพวรรณ  
ศิรินทร  
ณัฐกานตวด ี

15 กลุม 1 อ.3 มีค.2563 
กลุม 2 พฤ.5 มีค.2563 

13.00-15.50 น. 
ไชยานุภาพ 2 

ปฏิบัติการ 14  
นําเสนองานสืบคน ครั้งที ่4 

กรกนก  
อัมพวรรณ  
ศิรินทร  
ณัฐกานตวด ี

16 กลุม 1 อ.10 มีค.2563 
กลุม 2 พฤ.12 มีค.2563 

13.00-15.50 น. 
ภ.5103 

ปฏิบัติการ 15 การตรวจสอบเบื้องตน
ผลิตภณัฑธรรมชาติที่มีวิถีชีวสังเคราะห 
ผานทาง Mevalonate pathway 

กรกนก  
ศิรินทร  
ณัฐกานตวด ี

17   14-29 มีนาคม 2563  
18   สอบปลายภาค  
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมินผล 
 ภาคบรรยาย  65 
1.1, 2.1 - สอบกลางภาค 8 27.86 
1.1, 2.1 - สอบปลายภาค 17 - 18 37.14 
 ภาคปฏิบัติการ  35 
1.1, 2.1 - สอบยอย 2  3  4  7  11  12  13  14  15  16 13 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1 - รายงานปฏิบัติการ 4  7  11  16 8 
1.1, 2.1  - งานมอบหมาย 1  5  6  9  10  12  13  14  15 14 

 
  



 9

รายละเอียดสัดสวนของการประเมินผลภาคปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการ Quiz Report Lab Report Unknown งานมอบหมาย 

ครั้งที ่ (คะแนน) (คะแนน) (คะแนน) (คะแนน) 
1 0 0 0 1 (ใบงาน รายบุคคล) 

2 และ 3 1 0 0 0 
4 1 1 1 0 
5 0 0 0 * 
6 0 0 0 * 
7 1 1 1 0 
8 0 0 0 * 
9 0 0 0 * 
10 1 1 1 0 
11 2 0 0 * 
12 2 0 0 * 
13 2 0 0 * 
14 2 0 0 * 
15 1 1 1 0 

    *ปฏิบัติการ 5 6 8 9 11 12 13 14 
    10 (คะแนนกลุม) 
    3 (คะแนนรายบุคคล) 
 รวม 13 รวม 4 รวม 4 รวม 14 

 
เกณฑชี้วัด*ปฏิบัติการ 5 6 8 9 11 12 13 14 คุณภาพงาน (คะแนนกลุม) 
1. นิสิตบอกวัตถุประสงคของบทความวิจัย 
2. นิสิตบอกที่มาและความสําคญั 
3. นิสิตสามารถรวบรวมขอมูล จับประเด็นสําคัญของบทความวิจยัไดอยางครบถวน 
4. นิสิตสามารถใหอธิบายหลักการของการทดลองได 
5. นิสิตสามารถอาน ตีความ และวิเคราะหผลการทดลองได 
6. นิสิตสามารถสืบคนขอมลูจากความรูทีเ่คยเรียนมาเพื่อนํามาใชอธิบายบทความวิจัยไดอยางถูกตอง 
7. นิสิตสามารถอภิปรายรวมกับอาจารยที่ปรึกษาได แสดงถึงกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 
8. นิสิตสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผลและนําเสนอขอมูล สื่อสารการพูด การอธิบาย ไดอยางเหมาะสม 
9. นิสิตแสดงถึงทักษะความสมัพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบ สามารถสงงานไดตรงตามเวลาที่ตกลงไวทุกครั้ง 
10. คุณภาพงานโดยรวม 
 
เกณฑชี้วัด*ปฏิบัติการ 5 6 8 9 11 12 13 14 การมีสวนรวมในการอภิปราย (คะแนนรายบุคคล) 
1. ภาวะความเปนผูนํา มีความรบัผิดชอบ  
2. มีสวนรวมในการอภิปราย การมีสวนรวมในการทํางาน 
3. ทํางานตามที่กําหนดได รูเรื่องเนื้อหาทั้งหมดในภาพรวม 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการสอนที่ใหกับนิสิตกอนเรียนในแตละหัวขอ 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 1. Tyler, V.E., Brady, L.R. and Robbers, J.E. (eds.) Pharmacognosy. 8th edition. USA: Lea & Febiger. 
1981. 
 2. Evans, W. C.  ( ed. )  Trease and Evans’ Textbook of Pharmacognosy.  13th edition, London : 
Bailliere Tindall. 1989. 
 3. Evans W.C.  ( ed. )  Trease and Evans Pharmacognosy.  15th edition.  London:  WB Saunders. 
2002. 
 4. Dewick, P.M. Medicinal Natural Products: A Biosynthesis Approach. 2nd edition. West Sussex: 
John Wiley & Sons. 2002. 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 1. Robbers, J. E. , Speedie, M. K.  and Tyler, V. E.  ( eds. )  Pharmacognosy and 
pharmacobiotechnology. Maryland : Williams & Wilkins. 1996. 
 2. Arnason, J.T., Mata, R. and Romeo, J.T. (eds.) Recent advances in phytochemistry vol. 29 : 
Phytochemistry of medicinal plants. New York : Plenum Press. 1995. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
- การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิต ดังนี้  

 การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน 
 การสังเกตการณพฤติกรรมของผูเรียน 
 แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชาโดยภาพรวม 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- แบบประเมินรายวิชาโดยภาพรวม 
- ผลการเรียนของนิสิต 
3. กลไกและการปรับปรุงการสอน 
- การสัมมนาอาจารยผูสอน สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูล
เบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในปการศึกษาตอไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
- ทวนจากคะแนนสอบ และสอบยอย (quiz) 
- มีผูอานขอสอบ ตรวจวัดคุณภาพขอสอบกอนจัดทําเปนแบบสอบประจําภาคเรียน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 


