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ประวัติการศึกษา 
ปริญญา สาขา สถานศึกษา ปืท่ีส าเร็จ 

ปริญญาโท อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

ปริญญาตรี เภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549 
 
ประวัติการท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงาน ระยะเวลา 

อาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
มทร.ธัญบุรี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสุขภาพและความงาม 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
สอนนักศึกษา วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ 

2558-ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

วางแผนการจัดการเรียนการสอน และแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
สอนนักศึกษา วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ 

2553-2558 

ผู้ช่วยนักวิจัย โรงพยาบาลรามาธิบดี ซักประวัติ บันทึกข้อมูล วิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลการวิจัย และจัดงานประชุม
ทางวิชาการ 

2550-2553 

เภสัชกร โรงพยาบาลพญาไท 2 เภสัชกรประจ าห้องยาผู้ป่วยนอก 2549-2550 

 

 

 



ประวัติการอบรม 
ชื่อหลักสูตรอบรม / ดูงาน สถานที่อบรม/ศึกษา/ดูงาน ลักษณะหลักสูตร

อบรม / ดูงาน 
ระยะเวลา/

ปี 
วิธีด าเนินการมาตรฐาน ฉบับที่ 5.1 
(Standard Operating 
Procedures) 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมชาติ 

อบรม 1 วัน 

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
เภสัชกรรมสมุนไพร เพ่ือการ
พัฒนาสมุนไพร ตามนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 (องค์ที่ 2 และ 3) 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต วิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

อบรม 4 วัน 

Advance CDIO Singapore Polytechnique หลักสูตร Master 
trainer 

1 เดือน 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ต้นแบบการสอน 

Tampere University, ประเทศ
ฟินแลนด์ 

หลักสูตร Smart 
teacher model 

10 วัน 

 

ความเชี่ยวชาญ : (งานวิจัย / การตลาด / วิชาชีพ / ผลิตภณัฑ์ / การผลิต – บริการ/ การจัดการบริหาร / 
บัญชี – การเงิน )  
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย, เภสัชกรรมคลินิก, เทคโนโลยีเภสัชกรรม (Pharmaceutical 
technology, drug delivery system, Nutraceuticals), ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รางวลัท่ีได้รับ 

 ผลงาน/งานประกวด ผู้จัดงาน/วัน เวลา รางวัลที่ได้รับ 
1. “การพัฒนาแผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากจักร

นารายณ์เพื่อรักษาแผลในปาก” งาน TM RMUTT 
Fair 2016 

Talent mobility unit RMUTT คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ 
สวทน. 
27 ตุลาคม 2559 

รางวัลชนะเลิศผลงานยอด
นิยม ล าดับ 2 

2. “เม็ดสอดช่องคลอดจากสารสกัดผสมกระเทียมและ
ข่าเพ่ือบรรเทาอาการติดเชื้อแคนดิดา” งานประกวด
ผลงานวิจัยนวัตกรรม (อาจารย์) The 7th 
innovation awards 

ส านักวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี 
6 มิถุนายน 2560 

ประกาศเกียรติคุณ 

3. “แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดใบพญายอ
เพ่ือรักษาแผลในช่องปาก” งานประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม (อาจารย์) The 7th innovation awards 

ส านักวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี 
6 มิถุนายน 2560 

ประกาศเกียรติคุณ 

4. “ศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตเพ่ือพัฒนา
เป็นแผ่นฟิล์มพญายอยึดติดเยื่อบุเมือก” งานประชุม
วิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC2017) 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC2017) 
25 พฤษภาคม 2560 

รางวัลน าเสนอผลงานภาค
โปสเตอร์ ดีเด่น อันดับ 1 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(Applied sciences) 

5. “แผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอเพ่ือ
บรรเทาอาการทางระบบผิวหนัง” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่มีความสร้างสรรค์
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  

งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th 
RMUTNC)  
7-9 สิงหาคม 2560 

รางวัลชนะเลิศ สาขา
สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ 

6. “แผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอเพ่ือ
บรรเทาอาการทางระบบผิวหนัง” 

42nd International Invention Show 
(INOVA-BUDI UZOR 2017) ประเทศ
โครเอเชีย 

รางวัลเหรียญทอง 

7. ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยสตรีจากสมุนไพรไทย Seoul International Invention Fair 
2017 ประเทศเกาหลีใต้ 

รางวัลเหรียญทอง และ 
Diploma จาก National 
University of Science and 
Technology “MISIS” 
ประเทศรัสเซีย 

 

 

 



การยื่นขออนุสิทธิบัตร 

 ชื่อค าขอ อนุสิทธิบัตรเลขที่ วันที่ย่ืนค าขอ 
1. แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดใบพญายอ 

และกรรมวิธีการผลิต 
1703000758 4  พฤษภาคม  2560 

2. สูตรแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอ   1703000759 4  พฤษภาคม  2560 
3. สูตรผลิตภัณฑ์เม็ดสอดช่องคลอดจากสารสกัด

กระเทียมและข่าและกรรมวิธีการผลิต 
1703000837 17  พฤษภาคม  2560 

4. สูตรน้ าตรีผลานานาผลไม้ และกรรมวิธีการผลิต 1703003014 10 ตุลาคม 2560 

5. สูตรแผ่นแปะแก้ปวดผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอ 
และกรรมวิธีการผลิต 

1803000060 9 มกราคม 2561 

6. กระบวนการเตรียมสารสกัดพญายอที่มีสารลูพีออล 
(Lupeol) และเบตา-ซิโตสเตอรอล (Beta-
sitosterol) ปริมาณสูง 

1803000641 14 มีนาคม 2561 

7. กรรมวิธีการผลิต และสูตรแผ่นแปะผิวหนังบรรเทา
อาการเคล็ด ขัด ยอก ที่มีส่วนผสมของสารสกัด
สมุนไพรไทย 

1803000642 14 มีนาคม 2561 

 


