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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

731

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

 

ชื่อหลักสูตร  

	 ภาษาไทย	 	 	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

	 ภาษาอังกฤษ	 	 	 	 :	 Master of Science Program in Medicinal Plants and Natural Products 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 วท.ม. (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 Master of Science (Medicinal Plants and Natural Products) 

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 M.Sc. (Medicinal Plants and Natural Products) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
 

หลักสูตร 

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน	 5	 ปี	 

จำนวนหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า	38	หน่วยกิต	
 

โครงสร้างหลักสูตร   

หมวดวิชา
หลักสูตร

(หน่วยกิต)

1)	 หมวดวิชาแกน 3	หน่วยกิต

2)	 หมวดวิชาบังคับ 14	หน่วยกิต

3)	 หมวดวิชาเลือก 9	หน่วยกิต

4)	 หมวดประสบการณ์วิจัย 12	หน่วยกิต

รวม ไม่น้อยกว่า	38	หน่วยกิต
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√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

รายวิชาในหลักสูตร 

 

 หมวดวิชาแกน 

	 	 กำหนดให้เรียนวิชาบังคับจำนวน	 6	 หน่วยกิต	 จากรายวิชา

ต่อไปนี้	 

0105	506	 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา	 2(1-2-3)	

	 	 (ไม่นับหน่วยกิต)*	 	

  English for Graduate Studies 

0105	507	 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์	 2(1-2-3)	

	 	 (ไม่นับหน่วยกิต)*					

  English for Thesis Writing 

0701	701	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการ	 3(2-2-5)	

	 	 ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์	1		 	

  Research Methodology and Statistical   

  Methods in Pharmaceutical Sciences 1 
 

*	 กรณีที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์	 จะต้องเรียนรายวิชาเหล่านี้		 

โดยประเมินผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U	
 

 หมวดวิชาบังคับ 

	 	 กำหนดให้เรียนวิชาบังคับจำนวน	 14	หน่วยกิต	 จากรายวิชา

ต่อไปนี้	 

0702	701	 สัมมนาทางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	1	 1(1-0-2)	

  Seminar in Medicinal Plants and Natural Products 1 

0702	702	 สัมมนาทางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	2	 1(1-0-2)	

  Seminar in Medicinal Plants and Natural Products 2 

0702	703	 เภสัชอินทรีย์เคมี	1	 3(2-3-4)	

  Pharmaceutical Organic Chemistry 1 

0702	704	 พฤกษเคมี	 3(2-3-4)	

  Phytochemistry 

0702	705	 ประโยชน์ทางยาและพาณิชย์	 3(2-3-4)	

	 	 ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 	

  Medicinal and Commercial  

	 	 Usefulness	of	Natural	Products	

0702	714	 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านประยุกต์ใช้	เพื่อการบำบัด	 3(2-3-4)	

  Ethnobotany for Therapeutic Application 
 

 หมวดวิชาเลือก 

	 	 ให้เลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ	 โดยนิสิตแผน	 ก		 

2	เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้	 

0701	702	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติ	 3(2-2-5)	

	 	 สำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์	2		 	

  Research Methodology and Statistical  

  Methods in Pharmaceutical Sciences 2 

 

0702	706	 เทคนิคการแยกสารจากธรรมชาติ	 3(2-3-4)	

  Separation Techniques of Natural Products 

0702	707	 เภสัชอินทรีย์เคมี	2	 3(3-0-6)	

  Pharmaceutical Organic Chemistry 2  

0702	708	 การพิสูจน์หาสูตรโครงสร้าง	 3(3-0-6)	

	 	 ทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์				

  Chemical Structure Elucidation  

  of Organic Compounds  

0702	709	 การทดสอบฤทธิ์ทางชีววิทยา	 3(2-3-4)		

  Biological Activity Assays 

0702	715	 เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์	 3(2-3-4)							

  Applied Thai Traditional Pharmacy 

0702	716	 เภสัชกรรมแผนจีน	 3(2-3-4)	

  Chinese Traditional Pharmacy 

0702	717	 เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 3(2-3-4)	

  Cosmetics from Natural Products 

0702	718	 การจัดการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 3(3-0-6)	

  Business Management of Natural Products 

0702	719	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางสมุนไพร	 3(2-3-4)	

  Applied Biotechnology in Medicinal Plants 

0702	720	 การผลิตและควบคุมคุณภาพยา	 3(2-3-4)	

	 	 จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	1			

  Production and Quality Assurance of   

  Medicines from Medicinal Plants  

  and Natural Products 1  

0702	721	 การผลิตและควบคุมคุณภาพยา	 3(2-3-4)	

	 	 จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	2				

  Production and Quality Assurance  

  of  Medicines  from Medicinal Plants  

  and Natural Products 2  
 

 หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย 

	 	 แผน	 ก	 2	 ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์	 ไม่น้อยกว่า		 

12	หน่วยกิต	ตามรายวิชาต่อไปนี้	 

0702	789	 วิทยานิพนธ์	 12	

  Thesis         
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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)
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คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ

 หมวดวิชาแกน  

0105 506 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 

  English for Graduate Studies 

	 	 ศัพท์	 โครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการพูดเพื่อการ

สื่อสารในบริบทที่เป็นทางการ	 และวิชาการ	 รูปแบบ	องค์ประกอบ	 เทคนิค

การอ่าน	 เขียนเรื่องและย่อหน้าของงานเขียนทางวิชาการ	การอ่านบทความ	

และงานเขียนทางวิชาการเฉพาะด้าน	

  English vocabulary and basic structure necessary 

for communication in official and academic contexts, patterns, 

components, reading techniques, paragraph reading, writing 

reading and writing for specific purposes 
 

0105 507 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ 2(1-2-3)   

  English for Thesis Writing 

	 	 การฝึกอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	

การฝึกเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่างๆ	และการเขียนวิทยานิพนธ์

ตามสาขาวิชาที่เรียน	

  Practice in reading thesis or dissertation abstracts 

published in academic journal, practice in writing various formats 

of thesis or dissertation abstracts, writing a thesis or dissertation 

according to one’s field of study 
 

0701 701 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการ 3(2-2-5) 

  ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 1   

  Research Methodology and Statistical  

  Methods in Pharmaceutical Sciences 1 

	 	 ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย	ประเภทของงานวิจัยและรูป

แบบงานวิจัยต่างๆ	 กระบวนการทำวิจัย	 การทบทวนวรรณกรรม	 การตั้ง

คำถาม/สมมติฐานงานวิจัย	การตั้งวัตถุประสงค์งานวิจัย	การกำหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัย	 ชนิดของตัวแปรและการกำหนดตัวแปร	ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง	 การกำหนดขนาดตัวอย่าง	 และการสุ่มตัวอย่าง	 การพัฒนา

และการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	หลักการ

เบื้องต้นทางสถิติ	และการวิเคราะห์ข้อมูล		

  Philosophy and concept of research, type of 

thod, literature review and information management, research 

question and research hypothesis, research conceptual framework, 

type of variables, population and sample, sample size calculation 

and sampling method, development and quality testing of 

research instruments, data collection, basic statistics, and data 

analysis 

 หมวดวิชาบังคับ  

0702 701 สัมมนาทางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1 1(1-0-2) 

  Seminar in Medicinal Plants and Natural Products 1 

	 	 สัมมนาเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 ภายใต้

การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา	การประเมินและอภิปรายบทความจากวารสาร	

การใช้และการสืบค้นแหล่งข้อมูล	 ที่ทันสมัย	 การนำเสนอและการจัดทำ

รายงานตามหลักการอ้างอิง	

  Independent seminar under the direction of a 

program member, seminar topics focusing on medicinal plant 

and natural products, evaluation and discussion in scientific 

literatures, the use of sources of current literatures, techniques 

of searching scientific literature, presenting and preparation of 

reports using reference materials 
 

0702 702 สัมมนาทางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 1(1-0-2) 

  Seminar in Medicinal Plants and Natural Products 2 

เง่ือนไขของรายวิชา	:	0702	701	สัมมนาทางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	1	

Prerequisite	:	0702	701	Seminar	in	Medicinal	Plants	and	Natural	

Products 1             

	 	 สัมมนาว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ	 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา	 การประเมินและอภิปราย

บทความจากวารสาร	 การใช้และการสืบค้นแหล่งข้อมูล	 ที่ทันสมัย	 การนำ

เสนอและการจัดทำรายงานตามหลักการอ้างอิง	

  Independent seminar under the direction of a 

program member, seminar topics focusing on medicinal plant 

and natural products, evaluation and discussion in scientific 

literatures, the use of sources of current literatures, techniques 

of searching scientific literature, presenting and preparation of 

reports using reference materials 
 

0702 703 เภสัชอินทรีย์เคมี 1 3(2-3-4) 

  Pharmaceutical Organic Chemistry 1 

	 	 โครงสร้าง	 คุณสมบัติ	 ปฏิกิริยา	 และสเตอริโอเคมีของสาร

อินทรีย์ที่ใช้เป็นยาในกลุ่ม	 อัลเคน	 อัลคีน	 อัลคายน์	 ไดอีน	 เบนซีล	 เอริ

ลและอัลคิลเฮไลด์	 อัลกอฮอล์	 และฟีนอล	 อีเธอร์	 และเอพอกไซด์	

อัลดีไฮด์และคีโตน	กรดอินทรีย์	รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์		

  Structures, properties, reaction and stereochemistry 

of pharmaceutical organic compounds e.g. alkane, alkene, alkyne, 

diene, benzene, aryl and alkyl halide, alcohol, phenol, ether, 

epoxide, aldehyde, ketone, carboxylic acid and their derivatives 
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

0702 704 พฤกษเคมี 3(2-3-4) 

  Phytochemistry 

เงื่อนไขของรายวิชา	:	0702	703	เภสัชอินทรีย์เคมี	1	 	

Prerequisite	:	0702	703	Pharmaceutical	Organic	Chemistry	1				

	 	 กลุ่มของสารปฐมภูมิและทุติยภูมิของพืชที่มีความสำคัญทาง

ยา	 การตรวจสอบเบื้องต้น	 การสกัด	 การแยก	 และคุณสมบัติทางฟิสิกส์

และเคมีของสารในพืชที่แสดงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา	วิธีวิเคราะห์สารที่พบใน

พืชเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้	

  The groups of primary and secondary metabolites 

important in medicinal plants, the primary screening, extraction, 

separation and the physical and chemical properties of the 

pharmacological active compounds in plants, the analytical 

methods of the constituents as markers 
 

0702 705 ประโยชน์ทางยาและพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-3-4) 

  Medicinal and Commercial Usefulness  

  of Natural Products  

	 	 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น	 กายวิภาคพืช	 สัณฐานวิทยาพืชและ

อนุกรมวิธานพืช	การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร	สมุนไพรและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ	 ของร่างกาย	 สมุนไพรและสารธรรม

ชาติที่ใช้เป็นยา	 เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	การควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบสมุนไพร	

  Introduction to botany, plant anatomy, morphology 

and	taxonomy.	Usage	of	medicinal	plants.	The	medicinal	plants	

and natural products acting on body systems, medicinal plants 

used as pharmaceuticals, cosmetics and health products, quality 

control of raw materials 
 

0702 714 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านประยุกต์ใช้เพื่อการบำบัด 3(2-3-4) 

  Ethnobotany for Therapeutic Application 

	 	 การจำแนกพืชท้องถิ่นตามหลักอนุกรมวิธานพืช	อิทธิพลของ

พืชต่อวัฒนธรรมของมนุษย์	 ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการจัดการและการ

เก็บเกี่ยวพืช	 การใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชนเพื่อใช้เป็นอาหารและยา	

การจัดทำฐานข้อมูลของพืชท้องถิ่น	

  Taxonomy of local plants, influence of plants on 

human culture, traditional methods of  managing, harvesting 

and conservation of plants, the use of plants by native people 

for food and medicines,  establishment of  local plant database 
 

 หมวดวิชาเลือก   

0701 702 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการ 3(2-2-4) 

  ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2  

  Research Methodology and Statistical  

  Methods in Pharmaceutical Sciences 2 

 

เงื่อนไขของรายวิชา	 :	 0701	 701	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติ

สำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์	1	

Prerequisite	 :	 0701	 701	Research	Methodology	 and	Statistical	

Methods in Pharmaceutical Sciences 1 

	 	 การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย	 การจัดการข้อมูล	 การ

วางแผนการดำเนินการวิจัย	 จริยธรรมในการทำวิจัย	 การนำเสนอผลงาน

วิจัยในรูปแบบต่างๆ	 ได้แก่	 การจัดเตรียมบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ	 โปสเตอร์	 และการนำเสนอปากเปล่า	 การนำเสนอผลงาน

วิจัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	สถิติอื่นๆ	ที่จำเป็นสำหรับการวิจัย	

  Research proposal development, research planning 

and research project management, research ethics, research 

dissemination, i.e. research article, poster and oral presentation, 

both in Thai and English, advance statistics 
 

0702 706 เทคนิคการแยกสารจากธรรมชาติ 3(2-3-4) 

  Separation Techniques of Natural Products 

	 	 บทนำเทคนิคการสกัดและการแยกสาร	การสกัดด้วยวัฏภาค

ของเหลว	การสกัดด้วยวัฏภาคของแข็ง	 การสกัดสารเฉพาะกลุ่ม	 เทคนิค

การสกัดโดยอาศัยหลักการทางซูเปอร์คริติคอลฟลูอิด	 คลื่นไมโครเวฟ	

เคมีไฟฟ้า	และเมมเบรน	เทคนิคการแยกทางโครมาโตกราฟี	 เช่น	การแยก

โดยใช้ทิลแลย์โครมาโตกราฟี	การแยกโดยใช้การหมุนระนาบ	การแยกโดย

ใช้แรงดันระดับกลาง	การแยกโดยใช้แรงดันระดับสูง		

  Introduction to extraction and separation 

techniques,	 solid-liquid	 extraction, extraction method for 

individual chemical groups, extraction with supercritical fluids, 

ultrasounds, microwaves, electrochemical and membrane 

extraction. Separation technique by chromatography; thin layer 

chromatography, rotation planar separation, medium pressure 

separation, high pressure separation 
 

0702 707 เภสัชอินทรีย์เคมี 2 3(3-0-6) 

  Pharmaceutical Organic Chemistry 2 

	 	 การเกิดพันธะเคมี	 สเตอริโอเคมี	 การวิเคราะห์ลักษณะการ

จัดเรียงโครงสร้างทางเคมีของสาร	กลไกการเกิดปฏิกิริยาอินทรีย์	ปฏิกิริยา

การแทนที่แบบนิวคลีโอไฟล์	 ปฏิกิริยาการเติมกลุ่มที่มีขั้ว	 ปฏิกิริยาการ

กำจัด	คาร์บานไอออน		ปฏิกิริยาของสารประกอบคาร์บอนิล	คุณสมบัติอะ

โรมาติก	 ปฏิกิริยาการแทนที่วงแหวนอะโรมาติกแบบอิเล็คโตรไฟล์และ

แบบนิวคลีโอไฟล์	 สารอนุมูลอิสระและสารตัวกลางที่เข้าทำปฏิกิริยา	 โดย

เน้นสารอินทรีย์ที่ใช้เป็นยา	

  Chemical bonding, stereochemistry, conformation 

analysis, organic reaction mechanisms, nucleophilic substitution, 

polar addition, elimination reaction, carbanion, reaction of 

carbonyl compounds, aromaticity, electrophilic aromatic and 

nucleophilic aromatic substitution, free radical and reactive 

intermediates related to pharmaceutical organic compounds 
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™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)
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À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π
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«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

735

0702 708 การพิสูจน์หาสูตรโครงสร้างทางเคมี 3(3-0-6) 

  ของสารประกอบอินทรีย์ 

  Chemical Structure Elucidation of  

  Organic Compounds 

	 	 เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี	 เช่น	 อัลตราไวโอเล็ต	 วิซิเบิล		 

อินฟาเรด	รามาน	นิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์	สเปคโตรเมตรี	การตรวจ

สอบคุณลักษณะของหมู่ฟังก์ชัน	 การพิสูจน์เอกลักษณ์และหาโครงสร้าง

ทางเคมีของสารอินทรีย์โดยการใช้วิธีทางสเปคโตรสโคปี	 การพิสูจน์สเตอริ

โอไอโซเมอร์	

	 	 Spectroscopic	 technique:	 ultraviolet-visible,	

infrared, raman, nuclear magnetic resonance spectrometry. 

Characterization of functional groups, identification and structure 

elucidation of organic substances through the use of spectroscopy. 

Stereoisomer identification 
 

0702 709 การทดสอบฤทธิ์ทางชีววิทยา 3(2-3-4) 

  Biological Activity Assays 

	 	 ความหมายและหลักการพื้นฐานของชีววิเคราะห์	 การ

ทดสอบและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารต่างๆ	 ในหลอดทดลอง

และในสัตว์ทดลอง	

  Meaning and fundamental aspects of bioassay, 

experimentals and biologicals assessment in in vitro and in 

vivo models 
 

0702 715 เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์ 3(2-3-4) 

  Applied Thai Traditional Pharmacy 

	 	 วัตถุที่ใช้เป็นยารักษาโรค	 เช่น	 พืช	 สัตว์	 แร่ธาตุ	 จุลินทรีย์	

สรรพคุณและรสยาสมุนไพร	 ความสัมพันธ์ระหว่างรสยาและฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยา	ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสมุนไพร	กลไกการออกฤทธ์ิของสมุนไพร	

ความสัมพันธ์ระหว่างสรรพคุณยาทางแผนไทยและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา	

การตั้งตำรับยาจากสมุนไพรเดี่ยว	 การวิเคราะห์ตำรับยาแผนไทย	 	 วิธีการ

ปรุงยาแผนไทย	

  Sources of raw materials; medicinal plants, animals, 

minerals	 and	micro-organisms,	 uses	 and	 tastes	 of	 herbal	

Medicines, relationship between taste and pharmacological 

activities, mechanisms of substances in herbal medicines, 

relationship between traditional uses and pharmacological 

activities, methods of preparation from individual raw materials, 

analysis of Thai traditional preparations, methods of traditional 

formulation 
 

0702 716 เภสัชกรรมแผนจีน 3(2-3-4) 

  Chinese Traditional Pharmacy 

	 	 ประวัติการแพทย์จีนโดยสังเขป	สาเหตุการเกิดโรค	พยาธิ

วิทยา	สมุนไพรท่ีใช้เป็นยา	การต้ังตำรับยาจากสมุนไพรเด่ียว	ความสัมพันธ์

ของสารเคมีในตำรับยา	การแบ่งชนิดของสูตรตำรับยา	รูปแบบของตำรับยา	

หลักการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพร		

  Historical background of the concept of the 

disorder, etiology and pathology of disorders, Chinese traditional 

herbal materia medica, methods of preparation and uses of the 

formulas, the relationship of substances within formulas, 

classification of the formulas, methodology of treatment 
 

0702 717 เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-3-4) 

  Cosmetics from Natural Products 

เง่ือนไขของรายวิชา	:	0702	720	การผลิตและควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร

และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	1	 	

Prerequisite	 :	 0702	 720	 Production	 and	Quality	Assurance	 of	

medicines from Medicinal plants and Natural products 1  

	 	 หลักการตั้งตำรับและการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง

ประเภทต่างๆ	 ได้แก่	 เครื่องสำอางทำความสะอาด	 เครื่องสำอางตกแต่ง	

เครื่องสำอางอื่นๆ	 รวมทั้งการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการ

ผลิตเครื่องสำอาง	

  Principles of formulation and quality assurance of 

various cosmetics types consist of cleansing cosmetic, decorative 

cosmetic and other cosmetic. Application of natural materials 

as active ingredients and necessities in cosmetics  
 

0702 718 การจัดการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6) 

  Business Management of Natural Products 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ	 การจัดการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ	การตลาดสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย	ธุรกิจสปาในประเทศ

ไทย	

  Introduction to business in general and natural 

product business, management of herbal and natural product 

industry, marketing of herbal and Thai traditional medicine, 

spa business in Thailand 
 

0702 719 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางสมุนไพร  3(2-3-4)      

  Applied Biotechnology in Medicinal Plants 

	 	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ	ศัพท์เทคนิคและ

ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้อง	การคัดเลือกวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพสมุนไพร

โดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล	 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สมุนไพร	การผลิต

สมุนไพรโดยอาศัยเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ชีวภาพเพื่อสร้างสารทุติยภูมิ	

  General knowledge of biotechnology, technical 

terms and principles. Plant material selection and quality control 

using biomolecular techniques, medicinal plant improvement 

technology, plant tissue culture technique. The application of 
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

biotechnology technique for secondary metabolite production 
 

0702 720 การผลิตและควบคุมคุณภาพ 3(2-3-4) 

  ยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1   

  Production and Quality Assurance of 

  medicines from Medicinal plants 

  and Natural products 1  

	 	 การศึกษาข้อมูลก่อนการตั้งตำรับ	 ยาเตรียมรูปแบบต่างๆ	

สารช่วยที่ใช้ในทางเภสัชกรรม	 และทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับยาเตรียมรูป

แบบยาน้ำ	ยาครีม	และข้ีผ้ึง	การต้ังตำรับและผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ	 ในรูปแบบยาน้ำ	 ยาครีม	ยาขี้ผึ้ง	 รวมถึงการควบคุมคุณภาพยา

เตรียมรูปแบบยาน้ำ	ยาครีม	ยาขี้ผึ้ง	

  Pre-formulation	study,	dosage	forms,	pharmaceutical 

excipients and basic theory in pharmaceutical dosage forms 

such	 as	 liquids,	 semi-solid	 and	 ointments.	 Formulation,	

manufacturing	and	quality	control	of	herbal	dosage	form	(liquids,	

suspensions, emulsions, creams and ointments 
 

0702 721 การผลิตและควบคุมคุณภาพยา 3(2-3-4) 

  จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 

  Production and Pharmaceutical  

  Quality Assurance of medicines from 

  Medicinal plants and Natural products 2  

	 	 ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับยาเตรียมสมุนไพรรูปแบบ

ของแข็ง	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์ของอนุภาค	หน่วยการผลิตทางเภสัชกรรม	

การตั้งตำรับและผลิตยาเตรียมสมุนไพรในรูปแบบของแข็ง	 (ยาผง	ยาแก

รนูล	ยาลูกกลอน	ยาเม็ด	ยาแคปซูล)	รวมทั้งการควบคุมคุณภาพยาเตรียม

ดังกล่าว		

  Basic theory relates to herbal solid dosage form, 

such	as	particle	science,	unit	operation	in	pharmacy.	Formulation,	

manufacturing and quality control of herbal solid dosage form   

(powders,	granules,	pills,	tablets,	capsules)	
 

 หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย  

0702 789 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต  

  Thesis 

	 	 ทำการวิจัยทางด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเชิงลึก	

ท้ังด้านพฤกษเคมี	การศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสำคัญท่ีได้จากสมุนไพร

และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	การพัฒนาตำรับยาและเครื่องสำอางจากสมุนไพร

และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 การควบคุมคุณภาพตำรับยาและเครื่องสำอาง

จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	เพื่อแก้ปัญหา	พัฒนา	หรือสร้างองค์

ความรู้ใหม่	 ตามความสนใจของนิสิต	ภายใต้การแนะนำและปรึกษาอย่าง

ใกล้ชิดของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 โดยอาศัยความร่วมมือ

เกี่ยวกับวัตถุดิบสมุนไพร	 สถานที่และเครื่องมือในกระบวนการผลิตยา	

รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตยาจากสมุนไพร	 ระหว่าง

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	คณะแพทยศาสตร์กับคณะเภสัชศาสตร์			

  Research in specific areas related to medicinal 

plants and natural products including phytochemistry, studying 

bioactivities of bioactive from medicinal plants and natural 

products, development of pharmaceuticals and cosmetics from 

medicinal plants and natural products and quality control of 

pharmaceuticals and cosmetics from medicinal plants and natural 

products,	 in-depth	 original	 research	 questions	 to	 resolving,	

developing or generating a new knowledge according to the 

student’s interest 


