
คู่มือตารางเรียน 
นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

 
 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
ประจ าภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา 2563 
 
 
 

 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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 คู่มือตารางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
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 คู่มือตารางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ชั้นปีที่ 2  ลงทะเบียนในรายวิชาดังนี้  

ล าดับ รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ประสานงานรายวิชา 
1 1502 705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 

(Seminar in Biopharmaceutical Sciences II) 
1 (1-0-3) ผศ.ดร.ปาจารีย์  ทองงอก  

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา  
2 1502 799  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 

ผศ.ดร.ปาจารีย์  ทองงอก 
 

 
ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ   
1. ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  อีเมล์: sirima.s@ubu.ac.th 
2. ผศ.ดร.ปาจารีย์  ทองงอก   อีเมล์: pajaree.t@ubu.ac.th 
3. ดร.เพียงเพ็ญ  ธิโสดา   อีเมล์: piengpen.t@ubu.ac.th 
4. ผศ.ดร.นุตติยา  วีระวัธนชัย  อีเมล์: nuttiya.w@ubu.ac.th 
5. ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล  อีเมล์: somwang.j@ubu.ac.th  
6. อ.ณรงค์ชัย จักษุพา   อีเมล์: narongchai.c@ubu.ac.th 
7. ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์   อีเมล์: nipaporn.m@ubu.ac.th 
8. ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม   อีเมล์: thanawadee.p@ubu.ac.th 
9. ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวฒัน ์   อีเมล์: phaijit.s@ubu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pajaree.t@ubu.ac.th
mailto:piengpen.t@ubu.ac.th
mailto:nipaporn.m@ubu.ac.th
mailto:phaijit.s@ubu.ac.th
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 คู่มือตารางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 

ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ชั้นปทีี่ 2 ส าหรับนักศึกษา รหัส 61 จ านวน 1 คน 
 

วัน/เวลา 09.00 - 10.00 น. 10.00 - 11.00 น. 11.00 - 12.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 -   16.00 น. 

จันทร์   

อังคาร   

พุธ 1502 705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 
(ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก และ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา) 

 

พฤหัสบดี   

ศุกร์   
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คู่มือตารางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่  2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

 
 

นางสาวรัชฎาพร พิสัยพันธุ์ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา : 61111570035 
อีเมล์ : ratchadaporn.p@ubru.ac.th 

 
 

 

 
 

นางสาวกันทิมา ทับทิมหิน 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา : 61111570020 

อีเมล์ : kantima.th.57@ubu.ac.th 
 
 

  

mailto:kantima.th.57@ubu.ac.th
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คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
รหัสรายวิชา 1502 705  สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2       หน่วยกิต 1(1-0-3) 
    Seminar in Biopharmaceutical Sciences II 
นักศึกษาปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ จ านวน 1 คน   ปีการศึกษา 1/2563 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา 
    พ 09.00-10.00 น. 
 

วัน เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ  รูปแบบการ
สอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

สัปดาห์ที่ 1 
พ 24 มิ.ย. 63 
 

09.00-
10.00น. 

 
1 

 
การช้ีแจงการจัดการเรียนการสอนและ
เกณฑ์การประเมินผลการเรี ยน โดย
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา 

 
ห้อง PH 
403 

สัปดาห์ที่ 2 
พ 1 ก.ค. 63 
 

09.00-
10.00น. 

 
1 

 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ 
จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 
- ส่งงานมอบหมาย-การสืบค้นข้อมูล และ
คัดเลือก paper ส าหรับน าเสนอ 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 

 
ห้อง PH 
402 
 

สัปดาห์ที่ 3 
พ 8 ก.ค. 63 
 

09.00-
10.00น. 

 
1 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ 
จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 

 
ห้อง PH 
402 
 

สัปดาห์ที่ 4 
พ 15 ก.ค. 63 
09.00-10.00น. 

09.00-
10.00น. 

 
1 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ 
จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 
- ส่งงานมอบหมาย-การจัดเตรียมข้อมูล 
สไลด์ส าหรับการน าเสนอและบทคัดย่อ 
draft 1 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 

 
ห้อง PH 
402 
 

สัปดาห์ที่ 5 
พ 22 ก.ค. 63 
 

09.00-
10.00น. 

 
1 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ 
จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 

 
ห้อง PH 
402 
 

สัปดาห์ที่ 6 
พ 29 ก.ค. 63 
 

09.00-
10.00น. 

 
1 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ 
จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 

 
ห้อง PH 
402 
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วัน เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ  รูปแบบการ
สอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

-  ส่ ง งานมอบหมาย -การแก้ ไขและ
ปรับปรุง เตรียมข้อมูล สไลด์ส าหรับการ
น าเสนอและบทคัดย่อ draft 2 

สัปดาห์ที่ 7 
พ 5 ส.ค. 63 
 

09.00-
10.00น. 

 
 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ 
จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 
- ส่งงานมอบหมาย-การฝึกซ้อมการ
น าเสนอ และตอบค าถาม 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 

 
ห้อง PH 
402 
 

สัปดาห์ที่ 9 
พ 19 ส.ค. 63 
 

09.00-
10.00น. 

 
1 

 
น าเสนอบทความวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ  
ครั้งท่ี 1 
(นักศึกษาส่งเอกสาร 11 ส.ค. 63 เวลา 
13.00น.) 

 
บรรยาย 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
-ผศ.ดร.ปาจารยี์ ทองงอก 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกฏู  
จันต๊ะมา 
-อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา 
-ผศ.ดร.นุตตยิา วีระวัธนชัย 
-ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล 
อาจารย์ผู้สนใจ 
-อ.ณรงค์ชัย จักษุพา 
-ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร ์
-ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม 
-อ.ดร.ไพจติร ศรีธนานุวัฒน ์

 
ห้อง
ประชุม
ไพโรจน์ 
ทรัพยา
นนท ์

สัปดาห์ที่ 10 
พ 26 ส.ค. 63 
 

09.00-
10.00น. 

 
1 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ 
จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 
 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 

 
ห้อง PH 
402 
 

สัปดาห์ที่ 11 
พ 2 ก.ย. 63 
 

09.00-
10.00น. 

 
1 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ 
จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 
- ส่งงานมอบหมาย-การสืบค้นข้อมูล และ
คัดเลือก paper ส าหรับน าเสนอ 
 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 

 
ห้อง PH 
402 
 

สัปดาห์ที่ 12 
พ 9 ก.ย. 63 
 

09.00-
10.00น. 

 
1 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ 
จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 

 
ห้อง PH 
402 
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วัน เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ  รูปแบบการ
สอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

- ส่งงานมอบหมาย-การจัดเตรียมข้อมูล 
สไลด์ส าหรับการน าเสนอและบทคัดย่อ 
draft 1 
 

สัปดาห์ที่ 13 
พ 16 ก.ย. 63 
 

09.00-
10.00น. 

 
1 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ 
จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 
 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 

 
ห้อง PH 
402 
 

สัปดาห์ที่ 14 
พ 23 ก.ย. 63 
 

09.00-
10.00 น. 

 
1 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล 
คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ 
จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 
-  ส่ ง งานมอบหมาย -การแก้ ไขและ
ปรับปรุง เตรียมข้อมูล สไลด์ส าหรับการ
น าเสนอและบทคัดย่อ draft 2 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 

 
ห้อง PH 
402 
 

สัปดาห์ที่ 15 
พ 30 ก.ย. 63 
 

09.00-
10.00 น. 

 
1 

 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบคน้ข้อมูล 
คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ 
จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลดแ์ละ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 
- ส่งงานมอบหมาย-การฝึกซ้อมการ
น าเสนอ และตอบค าถาม 

 
บรรยาย 

 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 

 
ห้อง PH 
402 
 

สัปดาห์ที่ 16  
พุธ 7 ต.ค. 63 
 

09.00-
10.00 น. 

 
1 

 
น าเสนอบทความวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ 
ครั้งท่ี 2  
(นักศึกษาส่งเอกสาร 30 ก.ย. 63 เวลา 
13.00 น.) 

 
บรรยาย 

 
 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
-ผศ.ดร.ปาจารยี์ ทองงอก 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกฏู  
จันต๊ะมา 
-อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา 
-ผศ.ดร.นุตตยิา วีระวัธนชัย 
-ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล 
อาจารย์ผู้สนใจ 
-อ.ณรงค์ชัย จักษุพา 
-ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร ์
 

 
ห้อง
ประชุม
ไพโรจน์ 
ทรัพยา
นนท ์
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สรุปจ านวนชั่วโมงสอน  
 

อาจารย์ผู้สอน จ านวนหัวข้อสัมมนา 
ที่ให้ค าปรึกษา 

จ านวนชั่วโมง 
บรรยาย 

จ านวนชั่วโมง 
เข้าฟังการน าเสนอ 

รวม (ชั่วโมง) 

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 2 13 2 15 
ผศ.ดร.ศิรมิา สุวรรณกูฏ - - 2 2 
อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา - 1 2 3 
ผศ.ดร.นุตตยิา วีระวัธนชัย - - 2 2 
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล - - 2 2 
อ.ณรงค์ชัย จักษุพา - - 2 2 
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร ์ - - 2 2 
ผศ.ดร.ธนวดี ปรเีปรม - - 1 1 
อ.ดร.ไพจติร ศรีธนานุวัฒน ์ - - 1 1 

 
การวัดและประเมินผลการเรียน  
 คะแนนรวมท้ังหมด 100 %  แบ่งเป็น 

1. การประเมินความสม่ าเสมอและความตรงต่อเวลา เจตคติ  และทกัษะการเชื่อมโยงบรูณาการ และการคิดวิเคราะห์ ในการเตรียมการ
น าเสนองานบทความวิชาการ ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา       15% 
2. การประเมินทักษะการน าเสนองาน ประเมินโดยอาจารยผ์ู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอ (น าเสนอ 2 ครั้ง)  40% 
3. การประเมินสไลด์และบทคัดยอ่ ประเมินโดยอาจารยผ์ู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอและอาจารย์ผูป้ระสานงานรายวิชา (ส่งล่วงหน้าก่อน

การน าเสนอ 1 สัปดาห์)          30% 
นักศึกษารับผิดชอบจัดท าเอกสารใส่ใน mailbox ของอาจารย์ผู้เข้าร่วมประเมินทุกท่านและส่งในรูปแบบ electronic 
file ทาง email โดยส่งล่วงหน้าก่อนการน าเสนอ 1 สัปดาห์ 

4. การประเมินบทวิเคราะห์บทความวิจัยของผู้น าเสนอ ประเมินโดยอาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา (สง่ภายหลังการน าเสนอแบบปาก
เปล่า 3 วัน)           15% 

4.1 ครั้งท่ี 1- จ 24 ส.ค. 63 เวลา 13.00น.        
 4.2 ครั้งท่ี 2- จ 12 ต.ค. 63 เวลา 13.00น 
 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน ใช้แบบอิงเกณฑ์ 
  

เกรด คะแนน (%) 
A > 80.00 
B+ 75.00-79.99 
B 70.00-74.99 
C+ 65.00-69.99 
C 60.00-64.99 
D+ 55.00-59.99 
D 50.00-54.99 
F < 50.00 

 

 
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินผลการเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการประจ าคณะ 

เภสัชศาสตร ์
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แบบประเมิน 
การประเมินความสม่ าเสมอและความตรงต่อเวลา เจตคติ  และทักษะการเชื่อมโยงบูรณาการ และการคิดวิเคราะห์ในการเตรียมการน าเสนองานบทความวิชาการ ประเมินโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา (15%) 
 

 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑ ์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 คะแนน
รวม ครั้ง
ที่ 1 และ 
2  
(15 
คะแนน) 

คะแนน คะแนน คะแนน 

1. ความ
สม่ าเสมอและ
ความตรงต่อ
เวลาในการส่ง
งานตาม
ข้อตกลง      
(ค่าน้ าหนัก 6) 

2. เจตคติ (ค่าน้ าหนัก 4) 3. ผลงานแสดงถึง
ทักษะการเชื่อมโยง
บูรณาการและการ
วิเคราะห์ (ค่า
น้ าหนัก 5) 

15 
คะแนน 

1 2 3  
รวม15 
คะแนน 

1 2 3  
รวม 15 
คะแนน 2.1 การเตรียม

ตัว ความตั้งใจ 
ความพยายาม 
และความ
รับผิดชอบ 

2.2 มีความ
กระตือรือร้น 
อยากเรียนรู ้

2.1 2.2 2.1 2.2 

1. การสืบค้นข้อมูล และคัดเลือก paper ส าหรับน าเสนอ 
(สัปดาห์ที่ 2-พ 1 ก.ค. 63 และ 11-พ 2 ก.ย. 63) 

1 2 2 5  
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2. การจัดเตรียมขอ้มูล สไลด์ส าหรับการน าเสนอ draft 1 
(สัปดาห์ที่ 4-พ 15 ก.ค. 63 และ 12-พ 9 ก.ย. 63) 

1 2 2 5                 

3 การจัดเตรียมบทคัดย่อ draft 1 (สัปดาห์ที่ 4-พ 15 ก.ค. 63 
และ 12-พ 9 ก.ย. 63) 

1 2 2 5                 

4 การแก้ไขและปรับปรุง เตรียมข้อมูล สไลด์ส าหรับการน าเสนอ 
draft 2 (สัปดาห์ที ่6-พ 26 ก.ค. 63 และ 14-พ 23 ก.ย. 63) 

1 2 2 5                 

5 การแก้ไขและปรับปรุงบทคัดย่อ draft 2 (สัปดาห์ที่ 6-พ 26 
ก.ค. 63 และ 14-พ 13 ก.ย. 63) 

1 2 2 5                 

6 การฝึกซ้อมการน าเสนอ และตอบค าถาม (สัปดาห์ที ่ 7-พ 5 
ส.ค. 63 และ 15-พ 30 ก.ย. 63) 

1 2 2 5                 

รวม 6 2 2 5         
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การประเมินทักษะการน าเสนองาน ประเมินโดยอาจารย์ผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอ (น าเสนอ 2 คร้ัง) (40%) 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 

1. ความตรงต่อเวลา (1 คะแนน)   

- เวลาในการน าเสนอ 20 นาที และซักถาม 40 นาที 1 

2. เทคนิคและการใช้สื่อในการน าเสนอ (3 คะแนน)   

- การใช้ภาษาและน้ าเสียง ในการน าเสนอน่าสนใจและติดตามได้ง่าย 1 

- มีบุคลิกภาพและท่าทางในการน าเสนอแสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเองและน่าสนใจ 1 

- การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการน าเสนอ มีการเรียงล าดับ ความสวยงามและความน่าสนใจ 1 

3. ความสามารถในการอธิบายและเนื้อหาของการน าเสนอ (3 คะแนน) 

3 
- สามารถอธิบาย เรียงล าดับเนื้อหาให้ผู้ฟังสามารถท าเข้าใจได้อย่างเหมาะสม 

- เนื้อหามีความน่าสนใจ ทันสมัย มีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีการตัดส่วนใดส่วนหน่ึงออก 

4. ความสามารถในการตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นที่แสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงบูรณาการ 
และคิดวิเคราะห์ (3 คะแนน) 

3 

รวม 10 

 
การประเมินสไลด์และบทคัดย่อ ประเมินโดยอาจารย์ผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (30%) 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
สไลด์น าเสนอ (14 คะแนน) 

1. ความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาในสไลด์น าเสนอ   
- บทน า - แสดงความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมาและความส าคัญของโจทย์การวิจัย  3 
- วัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินการวิจัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ - แสดงกรอบโครงงานหรือแผนท าวิจัยใน
ภาพรวม 2 
- ผลการทดลองที่ได้ - แสดงผลการทดลองที่ได้ชัดเจน ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย 2 
- สรุปผลการทดลอง และวเิคราะห์ผล - ต้องชัดเจน ตอบวตัถุประสงค์หรือไม่ และแสดงความสอดคลอ้งหรือไม่
สอดคล้องกับผลวิจัยอื่นๆ 2 
2. รูปแบบและการเรียงล าดับของ สไลด์ มีเหมาะสมกับการน าเสนองาน สวยงาม เข้าใจง่าย 3 
3. สไลด์ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมลู รูปภาพ กราฟ อื่น ๆ ที่น ามาประกอบการน าเสนอ รวมท้ัง บทความ
ต้นฉบับอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยเขียนในรูปแบบ vacuver 2 
4. ความประณีตเรียบร้อย การพิมพ์ การตรวจทานค าผิดและอื่น ๆ ของสไลด์ในภาพรวม 1 
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ประเด็นการประเมิน คะแนน 
บทคัดย่อ (13 คะแนน) 

1. บทคัดย่อ สรุปบทความวิจัยเป็นภาษาของตนเอง ให้เห็นถูกต้อง ครบถ้วนและเห็นภาพรวมของงานวิจัย
ทั้งหมด ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 10 
2. แสดงเอกสารอ้างอิงหลักๆ โดยเขียนในรูปแบบ Vancouver 1 
3. ความประณีตเรียบร้อย การพิมพ์ การตรวจทานค าผิดและอื่นๆ ของบทคัดย่อในภาพรวม 1 

รวม 27 
การตรงต่อเวลาในการส่งงาน (หากส่งงานล่าช้า จะถกูหักคะแนน วันละ 3 คะแนน ประเมินโดยผู้ประสานงาน
รายวิชา) 3 

รวม 30 
 
การประเมินบทวิเคราะห์บทความวิจัยของผู้น าเสนอ ประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  (15%) 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
1. แสดงข้อดีและข้อด้อยของการวิจัย ในด้านต่างๆ และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแสดงเอกสารอ้างอิงตามความ
เหมาะสม ตอบสั้นๆ ให้ได้ใจความส าคัญ   
- ช่ือเรื่อง โจทย์วิจัย และวัตถุประสงค์ 2 
- วิธีการทดลองและผลการทดลองที่ได้ 2 
- สรุปผลการทดลอง และวเิคราะห์ผล 2 
- การเสนอแผนหรือโจทย์การท าวิจัยในอนาคต  2 
2. การค้นคว้าเพ่ิมเติมและตอบค าถามในประเด็นที่เสนอแนะโดยอาจารย์ผู้เข้าร่วมประเมินการน าเสนอ 5 
3. การตรงต่อเวลาในการส่งงาน (ส่งหลังการน าเสนอแบบปากเปล่า 3 วัน หากส่งงานล่าช้า จะถกูหักคะแนน 
วันละ 2 คะแนน) 

2 
ครั้งท่ี 1- จ 24 ส.ค. 63 เวลา 13.00น. 
ครั้งท่ี 2- จ 12 ต.ค.. 63 เวลา 13.00น. 
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คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
รหัสรายวิชา 1502 799  วิทยานิพนธ์      หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
    (Thesis) 
นักศึกษาปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ จ านวน 2 คน   ปีการศึกษา 1/2563 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา, ผศ.ดร.ปาจารยี์ ทองงอก 
 

วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การสอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

30 ต.ค. 2563 
 

10.00-
12.00  

2 น าเสนอความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ ์เป็นภาษาอังกฤษ  

น าเสนอ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา 
ผศ.ดร.นุตตยิา วีระวัธนชัย 
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล 

PH 403 

 
หมายเหตุ  
- ระยะเวลาการน าเสนอ 30 นาที ระยะเวลาการตอบค าถาม 30 นาที  
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แบบติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 

 
นาย/นาง/นางสาว       รหัสนักศึกษา    

ชื่อวิทยานิพนธ(์ภาษาไทย-อังกฤษ)          
                                              

กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องผลงานของนักศึกษาให้ตรงกับข้อภาระงานทีน่ักศึกษาท าได้ 
 

ภาระงาน คิดเป็นหน่วยกิต 
ความก้าวหน้า ผลงาน 

1. เสนอชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์และก าหนดกรอบความคิดทิศทางการด าเนินการ
วิจัยเพื่อขออนุมัติและเขียนโครงการวิจัย 

1  

2. เขียนบทน า (บทที่ 1) และรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและ
เขียนเรียบเรียง (บทที่ 2) 

1  

3. เขียนบทวิธีด าเนนิการวิจัย (บทที่ 3) 1  
4. เสนอพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1  
5. ปฏิบัติหรือทดลองการวิจัยตามแผนงานวิจัยที่วางไว้ (ช่วงที่ 1 50%) 
วิเคราะห์ข้อมูล รายงานความก้าวหน้า และน าเสนอความกา้วหน้าวิทยานพินธ์
แบบปากเปลา่ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3  

6. ปฏิบัติหรือทดลองการวิจัยตามแผนงานวิจัยที่วางไว้ (ช่วงที่ 2 50%) 
วิเคราะห์ข้อมูล รายงานความก้าวหน้า และน าเสนอความกา้วหน้าวิทยานพินธ์
แบบปากเปลา่ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4  

7. เขียนรายงานผลการวิจัยและอภิปรายผล (บทที่ 4) 1  
8. เขียนเสนอบทสรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ (บทที่ 5) 1  
9. จัดเตรียม manuscript และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือเสนอต่อที่
ประชุมวชิาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) โดยแนบหลักฐาน
ประกอบ 

1  

10. ส่งร่างรายงานวิทยานพินธฉ์บับสมบูรณ์  1  
รวม 15  

 

ลงนาม   นักศึกษา ลงนาม    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    (   )           (              ) 

            /      /                      /      /    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้  
  แผน ก - แบบ ก1  จ านวน   36 หน่วยกิต 
    - แบบ ก2  จ านวน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
 1. โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้   
แผน ก แบบ ก1     จ านวน            36 หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต)   จ านวน              2 หนว่ยกิต 
 ก.1 กลุ่มวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน              2 หนว่ยกิต 
ข. หมวดวิทยานิพนธ์     จ านวน            36 หน่วยกิต 
 
แผน ก แบบ ก2          จ านวน ไม่น้อยกว่า           36 หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า               21 หน่วยกิต 
 ก.1 กลุ่มวิชาบังคับ    จ านวน             12 หน่วยกิต 
 ก.2 กลุ่มวิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า               9 หนว่ยกิต 
ข. หมวดวิทยานิพนธ์     จ านวน             15 หน่วยกิต 
 

 2. รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

-  แผน ก แบบ ก1 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน             2 หน่วยกิต 

ก.1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  
1502 704 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1                 1 (1-0-3) 

   (Seminar in Biopharmaceutical Sciences I) 
1502 705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2                 1 (1-0-3) 

   (Seminar in Biopharmaceutical Sciences II) 
หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอ่ืน ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวข้อง ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ตามความสนใจหรือตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
 ข. หมวดวิทยานิพนธ์    จ านวน             36 หน่วยกิต 
 1502 798 วิทยานิพนธ์                 36 หน่วยกิต 
    (Thesis) 
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-  แผน ก แบบ ก2 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า            21 หน่วยกิต 

ก.1) กลุ่มวิชาบังคับ     จ านวน             12 หน่วยกิต 
1501 710 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ           2 (2-0-6) 
    (Research Methodology and Biostatistics) 
1502 701 เภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง        3 (3-0-9) 

     (Advanced Biopharmaceutical Sciences) 
           1502 702 เทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ      3 (2-3-7)    
   (Techniques in Biopharmaceutical Sciences) 

1502 703  ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ     2 (0-6-2) 
      (Special Problems in Biopharmaceutical Sciences) 

1502 704 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1       1 (1-0-3) 
                (Seminar in Biopharmaceutical Sciences I) 

1502 705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2           1 (1-0-3) 
                (Seminar in Biopharmaceutical Sciences II) 
 

ก.2) กลุ่มวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต  
1502 805   หัวข้อคัดสรรทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  

  (Selected Topics in Biopharmaceutical Sciences)  
3 (3-0-9) 

 1502 806 สรีรวิทยาขั้นสูง 
(Advanced Physiology) 

3 (3-0-9) 

 1502 807 เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา  
(Experimental Techniques in Physiology)   

3 (1-6-5)  

 1502 808 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม 
(Pharmaceutical Biotechnology)   

3 (3-0-9) 

 1502 809 ชีววิทยาของมะเร็ง  
(Cancer Biology)    

3 (3-0-9) 

 1502 810 เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัช 
(Pharmacogenetics and Pharmacogenomics) 

3 (3-0-9) 

 1502 811 จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม 
(Pharmaceutical Microbiology)  

3 (3-0-9) 

 1502 812 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางเภสัชกรรม  
(Pharmeceutical Immunology) 

3 (3-0-9) 

 1502 813 วิทยาการวัคซีนข้ันสูง 
(Advanced Vaccinology) 

3 (3-0-9) 

 1502 814 เภสัชวิทยาเชิงระบบ 1 
(Systemic Pharmacology I)  

3 (3-0-9) 

 1502 815 เภสัชวิทยาเชิงระบบ 2 
(Systemic Pharmacology II)  

3 (3-0-9) 
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 1502 816 หลักการทางพิษวิทยา  
(Principles of Toxicology) 
 

3 (3-0-9) 

  
ข. หมวดวิทยานิพนธ์                                   จ านวน                               15 หน่วยกิต 
 1502 799      วิทยานิพนธ์ (Thesis) 15 หน่วยกิต 

3. แผนการศึกษา 
ปีท่ี  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเสริม
พ้ืนฐาน/กลุ่มวิชา
บังคับ 

1501 710 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 
(Research Methodology and Biostatistics) 

- 2 (2-0-6) 

1502 701 เภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง  
(Advanced Biopharmaceutical Sciences) 

- 3 (3-0-9) 

 1502 702 เทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
(Techniques in Biopharmaceutical Sciences) 

- 3 (2-3-7) 

กลุ่มวิชาเลือก xxxx xxx  รายวิชาเลือก จ านวน 1 วิชา  - 3 หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์ 1502 798 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 - 

1502 799 วิทยานิพนธ์ (Thesis) - - 
รวม (Total) 9 11 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเสริมพ้ืนฐาน/
กลุ่มวิชาบังคับ 

1502 703 ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
(Special Problems in Biopharmaceutical 
Sciences) 

- 2 (0-6-2) 

1502 704 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 
(Seminar in Biopharmaceutical Sciences I) 

1 (1-0-3) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1 (1-0-3) 

กลุ่มวิชาเลือก xxxx xxx  รายวิชาเลือก จ านวน 2 วิชา - 6 หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์ 1502 798 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 - 

1502 799 วิทยานิพนธ์ (Thesis)  - 
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ปีท่ี  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก

2 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเสริมพ้ืนฐาน/
กลุ่มวิชาบังคับ 

1502 705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 
(Seminar in Biopharmaceutical Sciences II) 

1 (1-0-3) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1 (1-0-3) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1502 798  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 - 
1502 799  วิทยานิพนธ์ (Thesis) - 7 

รวม (Total) 10 8 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก

2 
หมวดวิทยานิพนธ์ 1502 798  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 - 

1502 799  วิทยานิพนธ์ (Thesis) - 8 
รวม (Total) 9 8 
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วิสัยทัศน์ 
 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  
สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขัน
ได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมน าความรู้ ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

4. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพ่ือธ ารง
ไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 

5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชีวภาพ 

1. ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ประธานหลักสูตร  อีเมล์;  sirima.s@ubu.ac.th 
2. ผศ.ดร.ปาจารีย์  ทองงอก  กรรมการ  อีเมล์;  pajaree.t@ubu.ac.th 
3. ดร.เพียงเพ็ญ  ธิโสดา   กรรมการ  อีเมล์;  piengpen.t@ubu.ac.th 
4. ผศ.ดร.นุตติยา  วีระวัธนชยั  กรรมการ  อีเมล์;  nuttiya.w@ubu.ac.th 
5. ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล  กรรมการและเลขานุการ อีเมล์;  somwang.j@ubu.ac.th  

 
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ห้องวิชาการ ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์  045-353625   

1. ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อีเมล์;  suparat.k@ubu.ac.th 
2. นางสาวสุขุมา  พวงมะลิ  นักวิชาการศึกษา  อีเมล์; sukhuma.p@ubu.ac.th 
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