
คู่มือตารางเรียน 
นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

 
 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 

 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ชั้นปีที่ 3  ลงทะเบียนในรายวิชาดังนี้  

ล าดับ รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ประสานงานรายวิชา 
1 1502 799  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8 ผศ.ดร.ปาจารีย์  ทองงอก 

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 
 
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  
 
 

รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่  3 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

 
 

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

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:pajaree.t@ubu.ac.th
mailto:piengpen.t@ubu.ac.th
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คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
รหัสรายวิชา 1502 799  วิทยานิพนธ์      หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
    (Thesis) 
นักศึกษาปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ จ านวน 1 คน   ปีการศึกษา 2/2564 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 
เง่ือนไขที่ส าคัญ 

1. นักศึกษารหัส 61 เหลือระยะเวลาการศึกษาอีก 4 ภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 
วัน  เวลา จ านวน

ชั่วโมง 
หัวข้อ   รูปแบบการ

สอน 
ผู้สอน ห้องเรียน 

สัปดาห์ท่ี 1 
8-12 พ.ย. 64 

  - ค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท า
วัตถุประสงค์งานวิจัย ระเบียบวิธี
วิจัย แผนการด าเนินงานวิจัย 
- จัดเตรยีม
สารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์ ส าหรบั
การด าเนินงานวิจยั  

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 2 
15-19 พ.ย. 64 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที่ 1 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 3 
22-26 พ.ย. 64 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที่ 1 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 4 
29 พ.ย.-3 ธ.ค. 64 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที่ 1 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 5 
6-10 ธ.ค. 64 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที่ 1 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 
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วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบการ
สอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

สัปดาห์ท่ี 6 
13-17 ธ.ค. 64 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที่ 1 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 7-8 
20-30 ธ.ค. 64 

ยังไม่
ระบุ  

- น าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
ครั้งท่ี 1  
เป็นภาษาไทย 
ระยะเวลาการน าเสนอ 30 นาที 
ระยะเวลาการตอบค าถาม 30 นาท ี 

น าเสนอ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
ผศ.ดร.ศิรมิา สุวรรณกูฏ จันตะ๊มา 
อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา 
ผศ.ดร.นุตตยิา วีระวัธนชัย 
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล 

จะแจ้ง
ภายหลัง 

สัปดาห์ท่ี 9 
4-7 ม.ค. 65 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที ่2 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 10 
10-14 ม.ค. 65 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที ่2 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 11 
17-21 ม.ค. 65 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที่ 2 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 12 
24-28 ม.ค. 65 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที่ 2 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 13 
31 ม.ค. – 
4 ก.พ. 65 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที่ 2 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 
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วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบการ
สอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

สัปดาห์ท่ี 14 
7-11 ก.พ. 65 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที่ 2 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 15 
14-18 ก.พ. 65 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที่ 2 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 16 
21-25 ก.พ. 65 

  - ด าเนินการวิจัยระเบยีบวิธีวิจัย
และแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด 
ช่วงที่ 2 
- การสรุป วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ปฏิบัติการวจิัย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 17 
28 ก.พ.– 
4 มี.ค. 65 

  - การเตรยีมรายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยวิทยานิพนธ์และ
น าเสนอ อภิปรายผลการวิจยั
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

อภิปราย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ห้องปฏิบัติ
การวิจัย 
ช้ัน 4 

สัปดาห์ท่ี 18-19 
7-18 มี.ค. 65 

 

ยังไม่
ระบุ  

- น าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
ครั้งท่ี 1  
เป็นภาษาไทย  
ระยะเวลาการน าเสนอ 30 นาที 
ระยะเวลาการตอบค าถาม 30 นาท ี

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

จะแจ้ง
ภายหลัง 

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

(ฉบบัปรับปรุงวันที่ 11 มกราคม 2561 เร่ิมใช้ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560) 
 

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 

    (   )           (              ) 

            /      /                      /      /    

 



12 

 คู่มือตารางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 
 

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) 



14 

 คู่มือตารางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 
 

 1502 815 เภสัชวิทยาเชิงระบบ 2 
(Systemic Pharmacology II)  

3 (3-0-9) 

 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. ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อีเมล์;  saksakol.p@ubu.ac.th 
2. นางสาวสุขุมา  พวงมะลิ  นักวิชาการศึกษา  อีเมล์; sukhuma.p@ubu.ac.th 
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