
คู่มือตารางเรียน 
นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

 
 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอาง

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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 
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 คู่มือตารางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
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 คู่มือตารางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑส์ุขภาพ ลงทะเบียนในรายวิชา ดังนี้ 
 

ล าดับ รหัสและชื่อวิชา นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน 

หน่วยกิต อาจารย์ประสานงานรายวิชา 

1 1503 797 วิทยานิพนธ์ (Thesis)  
     

รุ่น 2 - รุ่น 6 6 รศ.ดร.วันดี รังสีวิจติรประภา  
ผศ.ดร.สรุีวัลย์ ดวงจิตต ์

 
รุ่นที่ 2  คือ นางสาวเบญจพรรณ สายค า 
รุ่นที่ 3  คือ นางสาววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ 
รุ่นที่ 4  คือ  นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย  
รุ่นที่ 5  คือ นายสายพันธ์ นันทบุตร, นางสาววลัยพร กันหารักษ,์ นางสาววรรณธกิจ สระเพชร  
รุ่นที่ 6  คือ นางสาวเนตรติยา สนิทวัฒนากุล 

 
ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
1. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา  อีเมล์: benjabhorn.s@ubu.ac.th 
2. รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา  อีเมล์: wandee.r@ubu.ac.th 
3. รศ.ดร.วริษฎา ศลิาอ่อน   อีเมล์: warisada.s@ubu.ac.th 
4. ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล  อีเมล์: oranuch.t@ubu.ac.th 
5. ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศริ ิ  อีเมล์: utsana.p@ubu.ac.th 
6. ดร.จินตนา นภาพร   อีเมล์: jintana.n@ubu.ac.th 
7. ผศ.ดร.ชลลดัดา พิชญาจิตติพงษ์  อีเมล์: chonladda.p@ubu.ac.th 
8. ผศ.ดร.สุรีวลัย์ ดวงจิตต ์   อีเมล์: sureewan.d@ubu.ac.th 
9. ผศ.ดร.นิธมิา สุทธิพันธุ ์   อีเมล์: nitima.s@ubu.ac.th 
10. ผศ.ดร.บญัชา ยิ่งงาม   อีเมล์: bancha.y@ubu.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jintana.n@ubu.ac.th
mailto:sureewan.d@ubu.ac.th
mailto:nitima.s@ubu.ac.th
mailto:bancha.y@ubu.ac.th
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คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
รหัสรายวิชา 1502 799  วิทยานิพนธ์      หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
    (Thesis) 
นักศึกษาปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลติภัณฑ์สุขภาพ  

จ านวน 7 คน        ปีการศึกษา 1/2563 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, ผศ.ดร.สุรีวลัย์ ดวงจิตต ์
 

วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การ
สอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

15 มิ.ย. 63 - - วันสุดท้ายทีน่ศ.ส่งผลงานน าเสนอใน
งานประชุม ม.อบ.วิจัย 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ - 

27 มิ.ย. 63 
ประชุมออนไลน ์

 
 

13.00-
16.00 น. 

3  ช้ีแจงแนวทางการด าเนินการ
วิทยานิพนธ์ ส าหรับภาค
การศึกษาท่ี 1/2563 

 หลักสตูรน าเสนอเส้นทางการ
ส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

-  นางสาววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ 
- นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย 
- นายสายพันธ์ นันทบุตร 
- นางสาววรรณกจิ สระเพชร 
- นางสาววลัยพร กันหารักษ์ 
- นางสาวเนตรติยา สนิทวัฒนากลุ 

3 รศ.ดร.วันดี  รังสีวิจติรประภา 
ผศ.ดร.สรุีวัลยด์วงจิตต ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 

 

25-31 ก.ค.63 
ประชุมออนไลน ์

 

- - การน าเสนอความก้าวหน้า Thesis 
คร้ังท่ี 1 (ผลการวิจัย) 
-  นางสาววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ 
- นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย 
- นายสายพันธ์ นันทบุตร 
- นางสาววรรณกจิ สระเพชร 
- นางสาววลัยพร กันหารักษ์ 
- นางสาวเนตรติยา สนิทวัฒนากลุ 

 รศ.ดร.วันดี  รังสีวิจติรประภา 
ผศ.ดร.สรุีวัลยด์วงจิตต ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 

 

ภายในสิงหาคม 63 
(ยื่นแบบค าร้อง

ล่วงหน้าก่อนสอบ 
30 วัน) 

  นศ.สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
- นายสายพันธ์ นันทบุตร 
- นางสาววรรณกจิ สระเพชร 
- นางสาววลัยพร กันหารักษ์ 
- นางสาวเนตรติยา สนิทวัฒนากลุ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 

 

12-18 ก.ย.63 
ประชุมออนไลน ์

 

- - การน าเสนอความก้าวหน้า Thesis 
คร้ังท่ี 2 (ผลการวิจัย) 
- นางสาววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ 
- นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย 
- นายสายพันธ์ นันทบุตร 
- นางสาววรรณกจิ สระเพชร 

 รศ.ดร.วันดี  รังสีวิจติรประภา 
ผศ.ดร.สรุีวัลยด์วงจิตต ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การ
สอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

- นางสาววลัยพร กันหารักษ์ 
- นางสาวเนตรติยา สนิทวัฒนากุล 

ภายในตุลาคม 63 
(ยื่นแบบค าร้อง

ล่วงหน้าก่อนสอบ 
30 วัน) 

  นศ.สอบป้องกนัวิทยานิพนธ ์
- นางสาววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ 
- นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 

 

 
หมายเหตุ:    

1. นักศึกษาแต่ละคนน าเสนอความกา้วหน้าผลงานวิจยักับอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ทางออนไลน์หรือตามสะดวก ภายใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด โดยอาจมีผู้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/ผู้แทนอาจารย์ประจ าหลักสตูรร่วมฟังและให้ข้อเสนอแนะ 

2. นักศึกษาน าส่งไฟลค์วามก้าวหน้าให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  
รศ.ดร.วันดี  รังสีวิจติรประภา  wandee.r@ubu.ac.th 
ผศ.ดร.สรุีวัลยด์วงจิตต์   sureewan.d@ubu.ac.th 

3. นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ อย่าลืมลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ CEFR กับทางมหาวิทยาลัย 
4. ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2563  

• สอบวิทยานิพนธ์ ภายในเดือนมนีาคม 2564 โดยต้องยื่นค าร้องและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนสอบ 1 เดือน 
• แก้ไขรูปเลม่วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบมหาวิทยาลยั และส่งรูปเล่มวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทีผ่่านการรับรองจาก
มหาวิทยาลยั  ภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 
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การประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑส์ุขภาพ 

นาย/นาง/นางสาว       รหัสนักศึกษา    
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย-อังกฤษ)          
กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องผลงานของนักศึกษาให้ตรงกับข้อภาระงานท่ีนักศึกษาท าได้ 

ภาระงาน 
คิดเป็นหน่วยกิต ลงชื่อผู้

ประเมิน 
วันที่

ประเมิน ความก้าวหน้า ผลงาน 
1. เสนอชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์และก าหนดกรอบความคิดทิศทางการด าเนินการวิจัย
เพื่อขออนุมัติและเขียนโครงการวิจัย = 0.5 หน่วย 

3 

   

2. เขียนบทน า (บทที่ 1) = 0.5 หน่วย    
3.รวบรวมและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและเขียนเรียบเรียง (บทที่ 2)  
= 0.5 หน่วย 

   

4. เขียนบทวิธีด าเนนิการวิจัย (บทที่ 3) = 0.5 หน่วย    
5. เสนอพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบโครงร่างวิทยานพินธ์ = 0.5 หน่วย    
6. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบบัแก้ไขและได้รับการอนุมัติโครงรา่งฯ = 0.5 หน่วย    
7. เก็บข้อมูล (ปฏิบัติ หรือทดลองการวิจัย) = 4 หน่วย 
- ปฏิบัติ หรือทดลองการวิจัย คดิเป็น 25% เมื่อเทียบกับแผน =1 หน่วย 
- ปฏิบัติ หรือทดลองการวิจัย คดิเป็น 50% เมื่อเทียบกับแผน =1 หน่วย 
- ปฏิบัติ หรือทดลองการวิจัย คดิเป็น 75% เมื่อเทียบกับแผน =1 หน่วย 
- ปฏิบัติ หรือทดลองการวิจัย คดิเป็น 100% เมื่อเทียบกับแผน =1 หน่วย 

5 

   

8. วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานและเสนอผลการวิจัย (บทที่ 4)  = 1 หน่วย    
9. เขียนเสนอบทสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5)  
= 1 หน่วย 

4 

   

10. ส่งร่างรายงานฉบบัสมบูรณ ์และ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และจัดท ารูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์  = 1 หน่วย 

   

11.น าเสนอผลงานวจิัยในทีป่ระชุมวิชาการ/ส่งต้นฉบบัเข้าร่วมงานประชุมหรือเพื่อ
ตีพิมพ์  = 1 หน่วย 

 
  

12. มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ = 1 หน่วย    
รวม 12    

หมายเหตุ: ข้อ 7 ให้ระบุใน TOR ว่าปริมาณผลงาน 25%, 50%, 75% และ 100% คือการท าอะไรบ้าง  
   

ลงนาม   นักศึกษา ลงนาม    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 (   )   (   ) 

  / /     / /  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑส์ุขภาพ 
 
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้  

แผน ก แบบ ก1     จ านวนไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน   3 หน่วยกิต 
  ก.1 กลุ่มวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน    3 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิทยานิพนธ ์   จ านวน    36 หน่วยกิต 
 
แผน ก แบบ ก2     จ านวน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน    24 หน่วยกิต 
  ก.1 กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน    18 หน่วยกิต 
  ก.2 กลุ่มวิชาเลือก   จ านวน      6 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิทยานิพนธ ์   จ านวน    12 หน่วยกิต 
 
-  แผน ก แบบ ก1 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน    3 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวชิาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
1501 711 ระเบียบวิธีวิจยัทางเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ     2 (2-0-6) 
  (Research Methodology in Cosmetics and Health Products) 
1503 731     สัมมนาทางเครื่องส าอางและผลิตภัณฑส์ุขภาพ  1 (1-0-3) 
  (Seminar in Cosmetics and Health Products) 
 ข. หมวดวิทยานิพนธ์    จ านวน    36 หน่วยกิต 
1503 798 วิทยานิพนธ์ (Thesis)        36 หน่วยกิต 

-  แผน ก แบบ ก2 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวนไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวชิาบังคับ     จ านวน    18 หน่วยกิต 
1501 711     ระเบียบวิธีวิจัยทางเครื่องส าอางและผลิตภัณฑส์ุขภาพ 2 (2-0-6) 
   (Research Methodology in Cosmetics and Health Product) 
1503 731     สัมมนาทางเครื่องส าอางและผลิตภัณฑส์ุขภาพ      1 (1-0-3) 
  (Seminar in Cosmetics and Health Products) 
1503 732     การตั้งต ารับส าหรบัเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1 (1-0-3) 
  (Formulation of Cosmetic and Health Products) 
1503 733 ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางส าหรับบ ารุงผิว                                                 2 (2-0-6) 
 (Cosmetic Sciences for Skin Care)  
1503 734 ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางส าหรับการตกแต่งและสุคนธบ าบัด 2 (2-0-6) 
 (Cosmetic Sciences for Make Up and Aromatherapy) 
1503 735 เทคโนโลยีเพื่อความงาม        2 (2-0-6) 
 (Technology for Beauty) 
1503 736     เวชส าอางและผลติภัณฑส์ุขภาพ 2 (2-0-6) 
  (Cosmeceuticals and Health Products) 
1503 737      การประเมินประสทิธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องส าอางและผลติภณัฑส์ุขภาพ  2 (2-0-6) 
   (Safety and Efficacy Evaluation of Cosmetic and Health Products) 
1503 738      การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องส าอางและธุรกิจความงาม 2 (2-0-6) 
   (Consumer Protection in Cosmetic and Beauty Business) 
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1503 739      โภชนเภสัชภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม  2 (2-0-6) 
   (Nutraceuticals for Health and Beauty) 
 

2) กลุ่มวชิาเลือก    จ านวน    6 หน่วยกิต  
1503 820     การวิจัยและพัฒนาเครื่องส าอางและผลิตภัณฑส์ุขภาพข้ันสูง     3 (2-3-7) 
  (Advanced in Research and Development of Cosmetics and Health Products) 
1503 821 ความคงตัวของเครื่องส าอางและผลิตภณัฑส์ุขภาพ     3 (3-0-9) 
 (Stability of Cosmetics and Health Products) 
1503 822 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ    3 (3-0-9) 
 (Advanced Technology in Cosmetics and Health Products)  
1503 823 ธุรกิจความงามและสปา        3 (3-0-9) 
 (Business for Beauty and Spa) 
1503 824 ผลิตภณัฑ์สุขภาพและความงามจากสมุนไพร      3 (3-0-9) 
 (Health and Beauty Products from Herbs) 
1503 825 น้ ามันหอมระเหยทางเครื่องส าอางและสุขภาพ      3 (3-0-9) 
 (Volatile Oil in Cosmetics and Health) 
 
 ข. หมวดวิทยานิพนธ์     จ านวน   12 หน่วยกิต 
1503 797    วิทยานิพนธ์ (Thesis)        12 หน่วยกิต 
 
แผนการศึกษา 

ปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ 

1501 711 ระเบียบวิธีวิจัยทางเครื่องส าอางและผลติภณัฑ์
สุขภาพ(Research Methodology in Cosmetics and 
Health Products) 

2 (2-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

2 (2-0-6)         

1503 733 ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางส าหรับบ ารุงผิว 
(Cosmetics Sciences for Skin Care) 

- 2 (2-0-6)    

1503 735 เทคโนโลยีเพื่อความงาม 
(Technology for Beauty) 

- 2 (2-0-6)    

1503 736 เวชส าอางและผลติภณัฑ์สุขภาพ 
(Cosmeceuticals and Health Products) 

- 2 (2-0-6) 

1503 738 การคุ้มครองผู้บริโภคดา้นเครื่องส าอางและธุรกิจความ
งาม(Consumer Protection in Cosmetics and Beauty 
Business) 

- 2 (2-0-6)    

หมวดวิทยานิพนธ ์ 1503 798 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 - 
รวม (Total) 11 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา 

รหัสและชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

1503 731 สัมมนาทางเครื่องส าอางและผลิตภัณฑส์ุขภาพ(Seminar 
in Cosmetics and Health Products) 

1 (1-0-3) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1 (1-0-3)    

1503 739 โภชนเภสัชภัณฑ์เพื่อสขุภาพและความงาม 
(Nutraceuticals for Health and Beauty) 

- 2 (2-0-6)    

1503 732 การตั้งต ารับส าหรับเครื่องส าอางและผลติภณัฑส์ุขภาพ 
(Formulation of Cosmetics and Health Products) 

- 1(1-0-3) 

1503 734 ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางส าหรับการตกแต่งและ 
สุคนธบ าบัด (Cosmetics Sciences for Make Up and 
Aromatherapy) 

- 2 (2-0-6) 

1503 737 การประเมินประสิทธิภาพความปลอดภัยของเครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Safety and Efficacy Evaluation of 
Cosmetics and Health Products) 

- 2 (2-0-6) 

หมวด
วิทยานิพนธ ์

1503 798 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต - 

รวม (Total) 10 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 

 
ปีที่  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

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

กลุ่มวิชาเลือก xxxx xxx  วิชาเลือก (Elective) จ านวน 1 วิชา - 3 หน่วยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ ์ 1503 797 วิทยานิพนธ์ (Thesis) - 6 หน่วยกิต 
1503 798 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต  

 ศึกษาดูงานด้านเครื่องส าอางและผลิตภณัฑ์สุขภาพใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ 

- - 

รวม (Total) 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

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

กลุ่มวิชาเลือก xxxx xxx  วิชาเลือก (Elective) จ านวน 1 วิชา - 3 หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ ์ 1503 797 วิทยานิพนธ์ (Thesis) - 6 หน่วยกิต 

1503 798 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต - 
รวม (Total) 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
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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 สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 1. รศ.ดร.วันดี รังสีวจิิตรประภา  อีเมล์: wandee.r@ubu.ac.th 
 2. ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล  อีเมล์: oranuch.t@ubu.ac.th 
 3. ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ  อีเมล์: utsana.p@ubu.ac.th 
 4. ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์  อีเมล์: chonladda.p@ubu.ac.th 
 5. ผศ.ดร.สุรีวลัย์ ดวงจิตต์   อีเมล์: sureewan.d@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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