
คู่มือตารางเรียน 
นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

 
 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบรหิารบริการสุขภาพ 
และ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์

 
 

ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
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 คู่มือตารางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 ลงทะเบียนใน
รายวิชาดังนี้ 
 

ล าดับ รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ประสานงานรายวิชา 
1 1501 779 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

 
12 ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ  
 
ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
1. ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล  อีเมล์: anuwat_py@hotmai.com 
2. ผศ.ดร.แสวง วชัระธนกิจ  อีเมล์: sawaeng.w@ubu.ac.th 
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คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
รหัสรายวิชา 1501 779  วิทยานิพนธ์      หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
    (Thesis) 
นักศึกษาปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ ปีการศึกษา 1/2563 
    จ านวน 1 คน    
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ, ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 
 
ขอบเขตการด าเนินงานประจ าภาคการศึกษานี้  
หากนักศึกษาไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามที่ก าหนด นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากใช้ระยะเวลา
การศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แผนด าเนินงาน 
นางสาวอาศิรา ภูศรีดาว 
(รหัส 59151160039) 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 
โดยต้องยื่นเรื่องก่อนสอบ 30 วัน 

 ขอจริยธรรมงานวิจัย ภายในเดือนตุลาคม 2563 
 ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ จ านวน 1 เรื่อง ภายในเดือน

มกราคม 2564 
 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ภายในเดือนมีนาคม 2564 
 แก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบมหาวิทยาลยั และ

ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการรับรอง
จากมหาวิทยาลัย  ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  

 
หมายเหตุ  
1. นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเข้าร่วมการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 และ 2  
2. การลงทะเบียนเรียน ขึ้นกับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้องลงนามในแบบติดตาม 
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
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วัน  เวลา จ านวน 
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบการสอน ผู้สอน ห้องเรียน 

เสาร ์
8 ส.ค. 63 
 

9.00-
12.00 น. 

3 การน าเสนอความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 1 
- เวลาในการน าเสนอ                        
20-30 นาที 
- เวลาในการอภิปรายและตอบ
ค าถาม    15 นาที 
ทั้งนี้งานบัณฑิตศึกษาจะส่ง
ตารางที่ระบเุวลาน าเสนอให้อีก
ครั้งเมื่อถึงก าหนดเวลา โดย
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถเลือกเวลาตามที่สะดวก 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

-อาจารย์ผู้
ประสานงาน
รายวิชา 
-อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ห้องประชุม
ไพโรจน์
ทรัพยานนท์/
(online 

เสาร ์
26 ก.ย. 63 
 

9.00-
12.00 น. 

 

3 การน าเสนอความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 2 
- เวลาในการน าเสนอ                        
20-30 นาที 
- เวลาในการอภิปรายและตอบ
ค าถาม 15 นาท ี
ทั้งนี้งานบัณฑิตศึกษาจะส่ง
ตารางที่ระบเุวลาน าเสนอให้อีก
ครั้งเมื่อถึงก าหนดเวลา โดย
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถเลือกเวลาตามที่สะดวก 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

-อาจารย์ผู้
ประสานงาน
รายวิชา 
-อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ห้องประชุม
ไพโรจน์
ทรัพยานนท์/
(online 

 
 
การวัดและประเมินผล 
 - ประเมินผลความก้าวหนา้วิทยานิพนธ์ เป็นแบบ S กับ U พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วยกิต ตามแบบติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร ในกรณีที่ได้ผลการเรียนเป็น U ต้องลงทะเบียนซ้ าตามจ านวนหน่วยกิตทีไ่ด้ U 
  S หมายถึง ผลการศึกษาเปน็ที่พอใจ (Satisfactory) 
  U หมายถึง ผลการศึกษายงัไมเปน็ที่พอใจ (Unsatisfactory) 
หมายเหตุ 

- ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบติดตามความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์ของหลักสูตร  
- นักศึกษาต้องน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ตามที่ก าหนดในรายวิชา 
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แบบติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 

 
นาย/นาง/นางสาว       รหัสนักศึกษา    
ชื่อวิทยานิพนธ(์ภาษาไทย-อังกฤษ)          
                                               
 
กรุณาท าเครื่องหมายในช่องผลงานของนักศึกษาให้ตรงกับข้อภาระงานท่ีนักศึกษาท าได้ 

ภาระงาน  
คิดเป็นหน่วยกิต ลงชื่อผู้

ประเมิน 
วันที่

ประเมิน ความก้าวหน้า ผลงาน 
1. เสนอช่ือเรื่อง วัตถุประสงค์และก าหนดกรอบความคิดทิศทางการด าเนินการวิจยั
เพื่อขออนุมัติและเขียนโครงการวจิัย 

 
- 

   

2. เขียนบทน า (บทที่ 1) 1    
3.รวบรวมและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและเขียนเรียบเรียง (บทที่ 2) 1    
4. เขียนบทวิธีด าเนินการวิจยั (บทที่ 3) 1    
5. เสนอพิจารณาโครงร่างวิทยานพินธ์และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์ 2    
6. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับแกไ้ขและไดร้ับการอนุมตัิโครงร่างฯ 1    
7. สร้างเครื่องมือ ทดลองใช้และปรับปรุงเครื่องมือวิจัย 1    
8. เก็บข้อมูล (ปฏิบัติ หรือทดลองการวิจัย) -    
9. วิเคราะห์ข้อมลู 1    
10. เขียนรายงานและเสนอผลการวิจัย (บทที่ 4) 1    
11. เขียนเสนอบทสรปุผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5) 1    
12. ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

2 
   

13. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์    
14. เสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ    

รวม 12    
 
    
ลงนาม   นักศึกษา ลงนาม    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
    (   )           (              ) 
            /      /                      /      /    
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โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและแผนการศึกษา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 

 
แผน ก แบบ ก2   จ านวน 36 หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 24 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิทยานิพนธ ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
แผน ข จ านวน 36 หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ข. หมวดการค้นคว้าอิสระ จ านวน   6 หน่วยกิต 
 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ       จ านวน  24 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาบังคับ  
- แผน ก แบบ ก2     จ านวน  18 หน่วยกิต 
- แผน ข      จ านวน  18 หน่วยกิต 

1501 701 หลักการวิจัยและชีวสถิติ       3 (3-0-9) 
(Research Methodology and Biostatistics)  

1501 707 การบริหารบริการสุขภาพ (Health Care Management)   3 (3-0-9) 
1501 708 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics)    3 (3-0-9) 
1501 709 นโยบายและระบบบริการสุขภาพ (Policy and Health Care System)  3 (3-0-9) 
1501 720 ชีวสถิติประยุกต์ (Applied Biostatistics)     3 (3-0-9) 
1501 729 การสร้างเคร่ืองมือวัดระบบบริการและผลลัพธท์างสขุภาพ   2 (2-0-6) 

  (Instrumental Development for Health Care Services and  
Health Outcomes)  

1501 771 สัมมนา 1 (Seminar I)       1 (1-0-3) 
 

2) กลุ่มวิชาเลือก 
- แผน ก แบบ ก2     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- แผน ข      ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 

1501 722 ภาวะผู้น าและพฤตกิรรมองค์การ      3 (3-0-9) 
    (Leadership and Organization Behavior)      
1501 728 การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine)    3 (3-0-9) 
1501 730 การวิจัยด าเนินงานส าหรับการบริหารบริการสุขภาพ    3 (3-0-9) 
    (Operations Research for Health Care Management) 
1501 750 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสาธารณสุข      3 (3-0-9) 
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    (Human Resource Management in Public Health) 
 
1501 753 จิตวิทยาส าหรับผู้ให้บริการทางสุขภาพ      3 (3-0-9) 

(Psychology for Health Care Providers) 
1501 755 คุณภาพชีวิต (Quality of Life)      3 (3-0-9) 
1501 756 ระบาดวิทยาประยุกต์ (Applied Epidemiology)    3 (3-0-9) 
 

ข. หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   
1501 779 วิทยานิพนธ์ (Thesis)         12 หน่วยกิต 
1501 777 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)                   6 หน่วยกิต 
 
แผนการศึกษา 

ปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ   

1501 701 หลักการวิจัยและชีวสถิติ 
(Research Methodology and Biostatistics) 

3 (3-0-9) 
 

3 (3-0-9) 
 

1501 708 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  
(Health Economics) 

3 (3-0-9) 3 (3-0-9) 

1501 709 นโยบายและระบบบริการสุขภาพ 
(Policy and Health Care System) 

3 (3-0-9) 3 (3-0-9) 

กลุ่มวิชาเลือก xxxx xxx วิชาเลือก (Elective) 3 (3-0-9) 3 (3-0-9) 
xxxx xxx วิชาเลือก (Elective) 3 (3-0-9) 3 (3-0-9) 

รวม (Total) 15 15 
 



14 

    

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ 

1501 707 การบริหารบริการสุขภาพ (Health 
Care Management) 

3 (3-0-9) 3 (3-0-9) 

1501 720 ชีวสถิติประยุกต์ (Applied 
Biostatistics) 

3 (3-0-9) 3 (3-0-9) 

1501 729 การสร้างเคร่ืองมือวัดระบบบริการ 
และผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Instrumental 
Development for Health Care Services and 
Health Outcomes) 

2 (2-0-6) 
 

2 (2-0-6) 
 

1501 771 สัมมนา 1 (Seminar I) 1 (1-0-3) 1 (1-0-3) 
กลุ่มวิชาเลือก xxxx xxx วิชาเลือก (Elective) - 3 (3-0-9) 

xxxx xxx วิชาเลือก (Elective) - 3 (3-0-9) 

รวม (Total) 9 15 
 

ปีที่ 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
แผน ก แบบก2 แผน ข 

หมวดวิชาวิทยานพินธ ์ 1501 779 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 - 
หมวดวิชาการค้นควา้
อิสระ 

1501 777 การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study)   

- 3 

รวม (Total) 6 3 
   

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาวิทยานพินธ ์ 1501 779  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 - 
หมวดวิชาการค้นควา้
อิสระ 

1501 777 การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study)   

- 3 

รวม (Total) 6 3 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
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นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ลงทะเบียนในรายวิชาดังนี้ 

ล าดับ รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารยผู้์ประสานงานรายวิชา 
1 1503 902 สัมมนา 2 (Seminar I)  

ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าเรียน 2/2562 
1 (0-3-1) รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ 

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล 
2 1503 903 สัมมนา 3 (Seminar ณII)  

ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าเรียน 1/2562 
1 (0-3-1) ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 
3 1503 999 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

  
ลงทะเบียนตาม
อาจารย์ที่ปรึกษา

แนะน า 

รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์ 
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย 

 
ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

1. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์   อีเมล์: teeraporn.s@ubu.ac.th 
2. ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย  อีเมล์: nonglek.k@ubu.ac.th 
3. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ   อีเมล์: porntip.w@ubu.ac.th 
4. ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลอืง  อีเมล์: suparat.k@ubu.ac.th 
5. ผศ.ดร.สุวรรณา  ภัทรเบญจพล  อีเมล์: suwanna.p@ubu.ac.th 
6. ผศ.ดร.แสวง วชัระธนกิจ   อีเมล์: sawaeng.w@ubu.ac.th 
7. ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล  อีเมล์: anuwat.w@ubu.ac.th 
8. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา   อีเมล์: saksit.s@ubu.ac.th 
 

mailto:porntip.w@ubu.ac.th
mailto:suwanna.p@ubu.ac.th
mailto:anuwat.w@ubu.ac.th
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คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
รหัสรายวิชา 1503 902  สัมมนา 2      หน่วยกิต    1 (0-1-3) 
    (Thesis) 
นักศึกษาปริญญาเอก:  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ จ านวน 1 คน  ปีการศึกษา 1/2563 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย, รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ 
 
ขอบเขตเนื้อหา  ก าหนดให้นักศึกษาวิเคราะห์บทความในเร่ืองที่ต้องการน าเสนอ อย่างน้อย 3 บทความ โดยมุ่งเนน้ให้เกิด
สังเคราะห์และสรปุข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อน าเสนอความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษา อันจะเอ้ือให้นักศึกษาสามารถบทบทวน
วรรณกรรมในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้ 

 
วัน  เวลา จ านวน 

ชั่วโมง 
หัวข้อ อาจารย์ ห้องเรียน 

อาทิตย์ 
28 มิ.ย. 63 

- 3 การขอค าปรึกษาเพื่อก าหนดประเด็นหลักใน
การน าเสนอ 
(ประเด็นการน าเสนอต้องได้รับการอนุมัติ
จาก อ. ท่ีปรึกษา) 

อาจารย์ที่ปรึกษา online 

- - 18 การทบทวน วิเคราะห์ สรุปและสงัเคราะห์
วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและการศึกษาดว้ยตนเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา online 

เสาร์ 
8 ส.ค. 63 

9.00-12.00 น. 3 การน าเสนอบทความวิชาการ คร้ังท่ี 1 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม. อุบลราชธาน ี

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์
อ.ดร.ศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย 
อ.ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล 
และอาจารย์ผู้สนใจ 

ห้องประชุม
ไพโรจน์
ทรัพยานนท/์
(online) 

- - 18 การทบทวน วิเคราะห์ สรุปและสงัเคราะห์
วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและการศึกษาดว้ยตนเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา online 

เสาร์ 
26 ก.ย. 63 
 

9.00-12.00 น. 3 การน าเสนอบทความวิชาการ คร้ังท่ี 2 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม. อุบลราชธาน ี

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
อาจารย์ท่ีปรึกษา และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ห้องประชุม
ไพโรจน์
ทรัพยานนท์/
(online) 

- - 45 - - - 
 
การวัดและประเมินผลการเรียน   คะแนนรวมทั้งหมด 100 % แบ่งเป็น 
1. ความสม่ าเสมอในการรายงานความก้าวหน้า การถามตอบความเข้าใจ 40% 
2. การน าเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 1 30% 
3. การน าเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 2 30% 

รวม 100% 
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เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

ใช้การตัดเกรดแบบ S/U ดังนี้        เกรด  ช่วงคะแนน    S  ≥ 70.00  และ     U < 70.00 
 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินผลการเรยีนอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมหรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
คณะเภสัชศาสตร ์
 
เกณฑ์การให้คะแนนการน าเสนอบทความวิชาการ  คร้ังที่ 1  

                   5 = ดีมาก     4 = ดี      3 = ปานกลาง      2 = ต้องปรับปรุง      1 = ไม่ผ่าน 

รายการประเมิน น้ าหนัก 
ผลการให้คะแนน 

5 4 3 2 1 
1. หัวข้อการน าเสนอ  

   ความน่าสนใจ  ความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา   
10      

2. การสืบค้น  
   แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ ความน่าเชื่อถือ  
   ความครอบคลุม  และ ความทนัสมัย 

20      

3.   การวิเคราะห์ และ การสังเคราะห์ข้อมูล 20      

4.   การสรุปผลประเด็นที่ศึกษา 20      

5.  การน าเสนอ 
         การใช้สื่อสารสนเทศ  
         ทักษะการน าเสนอ (การพดู และ อวัจนภาษา) 

10      

6.  การตอบค าถาม 20      

 
เกณฑ์การให้คะแนนการน าเสนอบทความวิชาการ  คร้ังที่ 2  

5 = ดีมาก     4 = ดี      3 = ปานกลาง      2 = ต้องปรับปรุง      1 = ไม่ผ่าน 
 

รายการประเมิน น้ าหนัก 
ผลการให้คะแนน 

5 4 3 2 1 
1. การสืบค้น  

   แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ ความน่าเชื่อถือ  
   ความครอบคลุม  และ ความทนัสมัย 

10      

2. การพัฒนาและปรับปรุงการน าเสนอเพิ่มเติมจาก 
ข้อเสนอแนะในการน าเสนอครั้งก่อนหน้า 

20      

3.   การวิเคราะห์ และ การสังเคราะห์ข้อมูล 20      

4.   การสรุปผลประเด็นที่ศึกษา 20      

5.  การน าเสนอ 
         การใช้สื่อสารสนเทศ  
         ทักษะการน าเสนอ (การพดู และ อวัจนภาษา) 

10      

6.  การตอบค าถาม 20      
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Faculty of Pharmaceutical Sciences Ubon Ratchathani University 
 
Course code 1503 903   Seminar 3                                                    Credit 1 (0-3-1) 
Curriculum                Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Sciences       Semester 1/2020 
Course directors:   Asst.Prof.Dr.Pornthip Waiwut, Asst.Prof.Dr. Suparat Chanluang 
 
Scope: Students are required to analyze the research articles that they would like to present for at 
least 2 articles. The analysis and synthesis of information is a major emphasis in order to present 
the understanding of the research topic to be studied that will facilitate their literature reviewing 
parts. 
 
Date Time Hours Topics Faculty staff Room 

25 June 2020 
9 July 2020 

- 3 -Consult advisor 
(The selected topic is required to be 
approved by the advisor before 
selecting the topic to be presented.) 

Advisors - 

14 July 2020 
-22 July 2020 

 18 -Review, analyze, summarize, and 
synthesize previous literature 
-Ask for advice and self-regulated 
learning 

Advisors - 

23 July 2020 9.00 am -
12.00 am 

3 Research paper presentation 1st 
time at Faculty of Pharmaceutical 
Science, UBU 

Corse directors 
Advisors and curricular 
committee members 

- 

1 August 2020 
-9 September 
2020 

- 18 -Review, analyze, summarize, and 
synthesize previous literature 
-Ask for advice and self-regulated 
learning 

Advisors - 

17 September 
2020 
 

9.00 am -
12.00 am 

3 Research paper presentation 2nd 
time at Faculty of Pharmaceutical 
Science, UBU 

Corse directors 
Advisors and curricular 
committee members 

- 

- - 45 - - - 

 
 
Measurement and evaluation                                  100% 
1. Progress report, ask and answer about comprehension 40% 
2. Research paper presentation 1 30% 
3. Research paper presentation 2 30% 
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Total 100% 
Evaluation Criteria  

The grading system is S/U as follows.  
The score level is S ≥ 70.00  and U < 70.00. 

Note: Evaluation criteria may be changed following the appropriateness and opinions of faculty 
committee members  

Scoring criteria for presenting the research paper, the 1st time. 
5=Very Good    4=Good    3=Middle    2=Required improvement   1= Not pass 

Content Scores 
Results 

5 4 3 2 1 
1. Topic of presentation  
   Interesting topic and related to the field  

10      

2. Searching  for information 
Source of information is believable and up-to-date 

20      

3. Analyzing and synthesizing   information  20      

4. Summarizing points to be studied  20      

5. Presenting information 
Using of technology information 
Presentational skills (Verbal and non-verbal language)     

10      

6. Answering questions 20      

 
Scoring criteria for presenting the research paper, the 2nd time. 

5=Very Good    4=Good    3=Middle    2=Required improvement   1= Not pass 

Content Scores 
Results 

5 4 3 2 1 
1. Topic of presentation  
   Interesting topic and related to the field  

10      

2. Developing and improving additional information to 
the previous presentation  

20      

3. Analyzing and synthesizing  information  20      

4. Summarizing points to be studied  20      

5. Presenting information 
Using of technology information 
Presentational skills (Verbal and non-verbal language) 

10      

6. Answering questions 20      



21 

    

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
รหัสวิชา 1503 999    วิทยานิพนธ์         จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร คือ  48 หน่วยกิต 
           Thesis 
นักศึกษาปริญญาเอก:    ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จ านวน 10 คน      ปีการศึกษา 1/2563 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา : รศ.ดร.ธรีาพร สภุาพันธุ์ และ ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศยั 
  

วัน  เวลา จ านวน 
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบการสอน ผู้สอน ห้องเรียน 

อาทิตย์ 
28 มิ.ย. 63 

- 3 การทบทวน วิเคราะห์ สรุปและ
สังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและการศึกษา
ด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 

อาทิตย์ 
5 ก.ค. 63 

- 3 การทบทวน วิเคราะห์ สรุปและ
สังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและการศึกษา
ด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 

อาทิตย์ 
12 ก.ค. 63 

- 3 น าเสนอรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เดือน ก.ค. 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 

อาทิตย์ 
19 ก.ค. 63 

- 3  การทบทวน วิเคราะห์ สรุปและ
สังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและการศึกษา
ด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 

อาทิตย์ 
26 ก.ค. 63 

- 3  การทบทวน วิเคราะห์ สรุปและ
สังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและการศึกษา
ด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 

อาทิตย์ 
2 ส.ค. 63 

- 3 น าเสนอรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เดือน ส.ค. 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 

เสาร์ 
8 ส.ค. 63 
 

9.00-
12.00 น. 

3 การน าเสนอความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 1 
- เวลาในการน าเสนอ                        
20-30 นาที 
- เวลาในการอภิปรายและตอบ
ค าถาม    15 นาที 
ทั้งนี้งานบัณฑิตศึกษาจะส่ง
ตารางที่ระบเุวลาน าเสนอให้อีก
ครั้งเมื่อถึงก าหนดเวลา โดย
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถเลือกเวลาตามที่สะดวก 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

-อาจารย์ผู้
ประสานงาน
รายวิชา 
-อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- สาย SAP
ห้องประชุม
ไพโรจน์
ทรัพยานนท์/
(online) 
- สาย Lab 
ห้อง PH 203 
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วัน  เวลา จ านวน 
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบการสอน ผู้สอน ห้องเรียน 

อาทิตย์ 
16 ส.ค. 63 

- 3  การทบทวน วิเคราะห์ สรุปและ
สังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและการศึกษา
ด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 

อาทิตย์ 
23 ส.ค. 63 

- 3  การทบทวน วิเคราะห์ สรุปและ
สังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและการศึกษา
ด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 

อาทิตย์ 
30 ส.ค. 63 

- 3  การทบทวน วิเคราะห์ สรุปและ
สังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและการศึกษา
ด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 

อาทิตย์ 
6 ก.ย. 63 

- 3 น าเสนอรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เดือน ก.ย. 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 

อาทิตย์ 
13 ก.ย. 63 

- 3 
 
 

 การทบทวน วิเคราะห์ สรุปและ
สังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและการศึกษา
ด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 

อาทิตย์ 
20 ก.ย. 63 

- 3  การทบทวน วิเคราะห์ สรุปและ
สังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและการศึกษา
ด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 

เสาร์ 
26 ก.ย. 63 
 

9.00-
12.00 น. 

 

3 การน าเสนอความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 2 
- เวลาในการน าเสนอ                        
20-30 นาที 
- เวลาในการอภิปรายและตอบ
ค าถาม 15 นาท ี
ทั้งนี้งานบัณฑิตศึกษาจะส่ง
ตารางที่ระบเุวลาน าเสนอให้อีก
ครั้งเมื่อถึงก าหนดเวลา โดย
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถเลือกเวลาตามที่สะดวก 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

-อาจารย์ผู้
ประสานงาน
รายวิชา 
-อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- สาย SAP
ห้องประชุม
ไพโรจน์
ทรัพยานนท์/
(online) 
- สาย Lab 
ห้อง PH 203 
 

อาทิตย์ 
 4 ต.ค. 63 

 3 น าเสนอรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เดือน ต.ค. 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

online 



23 

    

สรุปจ านวนชั่วโมงสอน   
อาจารย์ผู้สอน    จ านวนชั่วโมงบรรยาย/น าเสนอ 2 คร้ัง 

1. ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 14 
2. ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล 14 
3. ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ศรีภา 14 
4. ผศ.ดร.น้องเล็ก คณุวราดิศัย 14 
5. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 14 
6. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์ 14 
7. ผศ.ดร.สภุารตัน์ จันทร์เหลือง 14 
8. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒ ิ 14 

รวม  
 
การวัดและประเมินผลการเรียน  
 ประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานพินธ์ เป็นแบบ S กับ U พร้อมท้ังระบุจ านวนหน่วยกติ ตามแบบติดตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ของหลักสูตร ในกรณทีี่ได้ผลการเรียนเป็น U ต้องลงทะเบียนซ้ าตามจ านวนหน่วยกติที่ได้ U 
  S หมายถึง ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
  U หมายถึง ผลการศึกษายังไมเป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน  

1. นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกรายต้องเข้าร่วมการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 และ 2 โดยพร้อม
เพรียงกัน 

2. การลงทะเบียนเรียน: ขึ้นกับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้องลงนามในแบบติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

 
เอกสารหรือหนังสือส าหรับอ่านประกอบ (ถ้าม)ี 

1. Kothari, CR 2004, Research Methodology: Methods & Techniques, vol 2nd rev. ed, New Age 
International, New Delhi, viewed 28 May 2020, 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=277465&site=eds-live>.  

2. Guthrie, G 2010, Basic Research Methods: An Entry to Social Science Research, Sage Publications 
Pvt. Ltd, New Delhi, India, viewed 28 May 2020, 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=340339&site=eds-live>. 
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แบบติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เร่ิมใช้ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562) 
 

นาย/นาง/นางสาว       รหัสนักศึกษา    
ชื่อวิทยานิพนธ(์ภาษาไทย-อังกฤษ)          
                                               
 
กรุณาท าเครื่องหมายในช่องผลงานของนักศึกษาให้ตรงกับข้อภาระงานท่ีนักศึกษาท าได้ 

วิธีการการประเมิน หน่วยกิต 
เป้าหมาย 

หน่วยกิต 
ที่ได้จริง 

ลงชื่อ 
ผู้ประเมิน 

วันที่
ประเมิน 

ลงทะเบียนกลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐาน กลุ่มรายวิชาบังคับ
และรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย 

- - - - 

เสนอชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์และก าหนดกรอบความคิดทิศ
ทางการด าเนินการวิจัยเพื่อขออนุมัติและเขียนโครงการวิจัย 

1     

เขียนบทน า (บทท่ี 1) 3     
รวบรวมและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและเขียนเรียบ
เรียง (บทท่ี 2) 

3     

เขียนบทวิธีด าเนินการวิจัย (บทท่ี 3) 3     
เสนอพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

3     

ขอจริยธรรมการวิจัย 2     
เก็บข้อมูล  10     
วิเคราะห์ข้อมูล 8     
เขียนรายงานและเสนอผลการวิจัย (บทท่ี 4) 5     
เขียนเสนอบทสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ (บทท่ี 5) 

5    

ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
โดยการสอบปากเปล่า เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ใน
การท าวิทยานิพนธ์ โดยให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เป็นผู้ด าเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบ 

5    

เสนอผลงานวิจัยต่อท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ  เรื่องที่ 1 

0     

เสนอผลงานวิจัยต่อท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ  เรื่องที่ 2 

0    

รวมจ านวนหน่วยกิต 48     

 
ลงนาม  นักศึกษา       ลงนาม         อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  (   )             (                          ) 
   ............./………./…………         ............./………./………… 
 
หมายเหตุ  วิธีการประเมินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของงานวิจัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ก่อนน าไปใช้ 
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หมายเหตุ  
1. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

- จ านวน ไมน่้อยว่า 5 คน  
 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องเป็นประธานกรรมการสอบ 
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

2.1 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน  
 - ต้องมีประสบการณ์ในการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 - มีผลงานทางวชิาการ 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย 1 เร่ือง ต้องเป็นผลงานวิจัย 

2.2 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน  
 - ต้องมีประสบการณ์ในการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 - มีผลงานทางวชิาการ ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
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รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต)  

  1. กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน     
  นักศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 1.2 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน โดย
เลือกลงได้ตามความเหมาะสม และตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่
นับหน่วยกิต รายวิชามีดังนี้ 
1501 901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์       3 (3-0-9) 
               (Research Methodology in Pharmaceutical Sciences)  
1501 720  ชีวสถิติประยุกต์ (Applied Biostatistics)     3 (3-0-9) 
1502 702 เทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ       3 (2-3-7)        
              (Techniques in Biopharmaceutical Sciences) 
1503 701 การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์  (Instrumental Analysis)    4 (3-3-10) 
 
  2. กลุ่มวิชาบังคับ     
  นักศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต 
รายวิชามีดังนี้ 
1503 901  สัมมนา 1 (Seminar I)        1 (0-3-1) 
1503 902  สัมมนา 2 (Seminar II)       1 (0-3-1) 
1503 903 สัมมนา 3 (Seminar III)       1 (0-3-1) 
 
  3. กลุ่มวิชาเลือก  
  นักศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 1.2 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก โดยเลือกลงได้
ตามความเหมาะสม และตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต 
รายวิชามีดังนี้  
  3.1) วิชาเอกเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
1502 810 เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัช     3 (3-0-9) 
 (Pharmacogenetics and Pharmacogenomics) 
1502 817 จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Microbiology)   3 (2-3-7)  
1502 901 ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)      3 (3-0-9) 
1502 902 ชีวสารสนเทศทางโครงสร้างส าหรับงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์    3 (3-0-9) 
 (Structural Bioinformatics for Pharmaceutical Research) 
1502 903  เภสัชวิทยาเชิงระบบขั้นสูง (Advanced Systemic Pharmacology)  3 (3-0-9) 
  3.2) วิชาเอกเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
1503 803 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Chemistry of Natural Products)    3 (3-0-9) 
1503 804 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร      3 (3-0-9)        
              (Quality Control of Herbal Products)   
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1503 811  สารลดแรงตึงผิวและเทคโนโลยีอิมัลชัน      3 (3-0-9)          
                     (Surfactants and Emulsion Technology) 
1503 816     พอลิเมอร์และระบบน าส่งยา (Polymers and Drug Delivery System)  3 (3-0-9) 
1503 819 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร    3 (2-3-7) 
       (Medicinal Plant Tissue Cultureand Biotechnology) 
1503 904     เทคโนโลยีเภสชักรรมข้ันสูง (Advanced in Pharmaceutical Technology) 3 (2-3-7) 
  3.3) วิชาเอกการบริหารเภสัชกิจและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ 
1501 707 การบริหารบริการสุขภาพ (Health Service Management)   3 (3-0-9) 
1501 708 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics)               3 (3-0-9) 
1501 729 การสร้างเครื่องมือวัดระบบบริการและผลลัพธ์ทางสุขภาพ              2 (2-0-6) 
              (Instrumental Development for Health Care Services and Health Outcomes)  
1501 756 ระบาดวิทยาประยุกต์ (Applied Epidemiology)    3 (3-0-9) 
ข. หมวดวิทยานิพนธ์  
    
หลักสูตรแบบ 1.1   จ านวน    48 หน่วยกิต 
1503 999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)        
หลักสูตรแบบ 1.2   จ านวน    72 หน่วยกิต 
1503 998 วิทยานิพนธ์ (Thesis)  
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แผนการศึกษา  
หลักสูตรแบบ 1.1 แผนการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า (แบบ 1.1) 
 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบงัคับ 1503 901 สัมมนา 1 1 
สอบวัดคุณสมบัติ* 

รวม (Total) 1 หน่วยกิต 
* นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวทิยานิพนธ์ 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มวชิาปรับพืน้ฐาน และรายวชิาเลือก โดยเลือกลงได้ตามความเหมาะสม และ
ตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไมน่ับหน่วยกิต ไดไ้ม่เกิน 14 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบงัคับ 1503 902 สัมมนา 2 1 
วิทยานพินธ ์ 1503 999 วิทยานิพนธ์  6 

รวม (Total) 7 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบงัคับ 1503 903 สัมมนา 3 1 
วิทยานพินธ ์ 1503 999 วิทยานิพนธ์  12 

รวม (Total) 13 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานพินธ ์ 1503 999 วิทยานิพนธ์  12 
รวม (Total) 12 



29 

    

ปีที่ 3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานพินธ ์ 1503 999 วิทยานิพนธ์  9 
รวม (Total) 9 

 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานพินธ ์ 1503 999 วิทยานิพนธ์  9 
รวม (Total) 9 
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หลักสูตรแบบ 1.2 แผนการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (แบบ 1.2) 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบงัคับ 1503 901 สัมมนา 1 1 
รวม (Total) 1 หน่วยกิต 

 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มวชิาปรับพืน้ฐาน และรายวชิาเลือก โดยเลือกลงได้ตามความเหมาะสม และ
ตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไมน่ับหน่วยกิต ไดไ้ม่เกิน 14 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบงัคับ 1503 902 สัมมนา 2 1 
สอบวัดคุณสมบัติ* 

รวม (Total) 1 หน่วยกิต 
* นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวทิยานิพนธ์ 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มวชิาปรับพืน้ฐาน และรายวชิาเลือก โดยเลือกลงได้ตามความเหมาะสม และ
ตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไมน่ับหน่วยกิต ไดไ้ม่เกิน 14 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบงัคับ 1503 903 สัมมนา 3 1 
วิทยานพินธ ์ 1503 998 วิทยานิพนธ์  12 

รวม (Total) 13 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานพินธ ์ 1503 998 วิทยานิพนธ์  12 
รวม (Total) 12 
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ปีที่ 3 (Third Year) 

ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานพินธ ์ 1503 998 วิทยานิพนธ์  12 
รวม (Total) 12 

 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานพินธ ์ 1503 998 วิทยานิพนธ์  12 
รวม (Total) 12 

 
ปีที่ 4 (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ ์ 1503 998 วิทยานิพนธ์  12 
รวม (Total) 12 

 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ ์ 1503 998 วิทยานิพนธ์  12 
รวม (Total) 12 



32 

    

 
 
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 
 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
1. ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง  ประธานหลักสูตร  อีเมล์;  suparat.k@ubu.ac.th 
2. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ   กรรมการ  อีเมล์;  porntip.w@ubu.ac.th 
3. ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา กรรมการ  อีเมล์;   benjabhorn.s@ubu.ac.th  
4. ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม   กรรมการ  อีเมล์;  bancha.y@ubu.ac.th 
5. ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย  กรรมการ  อีเมล์: nonglek.k@ubu.ac.th 
6. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์  กรรมการและเลขานุการ อีเมล์    teeraporn.s@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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