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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   
ผลิตบัณฑิตรับใช้ประเทศจนถึงปัจจุบัน จ านวน 20  รุ่น ท าให้มีการกระจายตัวของเภสัชกรในภูมิภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด ซึ่งในปีการศึกษา 2561 คณะมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 2 
หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ท าให้เกิดพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

คณะได้ด าเนินการพัฒนางานวิจัยและได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเป็น
ประจ าทุกปี ทั้งในรูปแบบชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยเดี่ยว โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติจ านวน 15 เรื่อง และระดับนานาชาติจ านวน 15 เรื่อง และผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ จ านวน 4 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 34 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัย 
การจัดประชุมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านงานวิจัย เช่น โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเภสัชศาสตร์ 
การส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานาชาติ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันมาอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับพันธกิจด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะได้ด าเนินการจัดอบรม สัมมนา
เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
รวมทั้งได้จัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หน่วย
วิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็ง และหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ) หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ พิพิธภัณฑ์
สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทางด้านสุขภาพ ท านุบ ารุงและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านยาและสมุนไพรที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้คณะได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ การประชุมวิชาการ เรื่อง 
Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward 
patient care,  งานคืนสู-เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่ และกิจกรรมเดิน-วิ่ง “หมอยา พาแล่น” เป็นต้น 

รายงานประจ าปีฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ตามพันธกิจหลักที่กล่าวมา         
ในปีงบประมาณ 2562 และปีการศึกษา 2561 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีฉบับนี้จักเป็น
ประโยชน์แก่ผู้สนใจในกิจการและการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ปีงบประมาณ 2562 
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ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 
ปีงบประมาณ 2562 
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ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding  (MOU) 19 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
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ประจ าปีการศึกษา 2559-2561 ระดับหลักสูตร 
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สารบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 23 
แผนภูมิที่ 2  
 

แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี      
ที่ได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 

24 

แผนภูมิที่ 3  
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ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างองค์กร 

ประวัติความเป็นมาของคณะเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ล าดับที่ 8 และเป็นคณะวิชา

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็น
คณะเภสัชศาสตร ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ส าหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี เป็น 1 ใน 19 ของคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย (รัฐ 14 สถาบันและเอกชน 5 สถาบัน) 
และเป็น 1 ใน 3 ของคณะเภสัชศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และส านักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2536  ในปี 2551 ได้ด าเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่ง
ประเทศไทย และเร่ิมเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบัณฑิตเภสัชศาสตร์ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร 5 ปีแล้ว 15 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,104 คน โดยปีการศึกษา 2557 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 16 ซึ่งเป็นรุ่น
แรกที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2559       
คณะเภสัชศาสตร์มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 6 ปี รวมทั้งสิ้น 
19 รุ่น จ านวน 1,444 คน 

ปีการศึกษา 2544 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์  

ปีการศึกษา 2549 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่ม 3 หลักสูตร คือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค เรียนวันจันทร์-ศุกร ์  

ปีการศึกษา 2551 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก
สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
และปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ ตามที่กรรมการประจ าหลักสูตรก าหนด โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ครั้ง
ในแต่ละปีการศึกษา ครั้งละ 2-3 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในปี
การศึกษา 2553 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 37 คน และได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตร
แล้วในปีการศึกษา 2555 

ปีการศึกษา 2553 คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จ านวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์
ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ปีการศึกษา 2555 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการขอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์
ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เม่ือการประชุมคร้ังที่ 5/2556 วันที่ 30 มีนาคม 2556 

ปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับการรับทราบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และคณะฯ ได้เสนอขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
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และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เม่ือการประชุมคร้ังที่ 6/2557 วันที่ 21 มิถุนายน 2557  

ปีการศึกษา 2557-2558 คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย    
ปีการศึกษา 2557 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย
จะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ขอเสนอปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการ
สุขภาพ โดยได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2560 

ปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ขอเสนอปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ โดยได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 30 มีนาคม 2562    
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยมของคณะเภสัชศาสตร์     

      วิสัยทัศน์ 
เป็ นคณะเภสัชศาสตร์ชั้ นน าในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่ มี ความเป็นเลิศด้านความรู้และทั กษะ

วิชาชีพ สร้างสรรคง์านวิจัยในระดับสากล 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 

สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมน าความรู้ ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน   และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

เพื่อธ ารงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 
5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการด าเนินงานที่

เป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
สมรรถนะหลัก 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชพี เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร 
ค่านิยม 

1. ท างานเชิงรุก (Proactiveness) 
2. สร้างสรรค์ (Creativity) 
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) 
4. ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (Drive for excellence) 

  
โครงสร้างการแบ่งสวนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

              

                                         

                                       

-                
-               
-                
-                  
-                        
             
-                                  
                            
-                  
-                 
-                           
-              

                              
         

                                                     

                              
               *

         *                                                                                         
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- งานบริหารและธุรการ     - งานบริหารบุคคล 

- งานคลังและพัสดุ 

- งานแผนและงบประมาณ - งานประกันคุณภาพการศึกษา                    

- งานประชาสัมพันธ์   - งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   

- งานบริการการศึกษา 

- งานพัฒนานักศึกษา   

โครงสร้างการบริหารงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เป็นการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 

เป็นการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 

คณบด ี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

ชีวเภสัชศาสตร์  

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ  

ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ  

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

 

 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

เภสัชเคมีและ 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

เภสัชกรรมปฏิบัต ิ

 

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน 

 

ส านักงานเลขานุการ กลุ่มวิชา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

อธิการบดี  

 

สภามหาวิทยาลัย  

- งานวิจัย  - งานปฏิบัติการ 

- งานนบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- งานวิเทศสัมพันธ์ 

- กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 

- กลุ่มวิชาภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

- กลุ่มวิชาเภสัชรรมปฏิบัติ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน  สาขา 1 และ 2 

- งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

หัวหน้าหน่วยทดสอบ

คุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 
หน่วยทดสอบคุณภาพและ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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คณะผู้บริหาร 
 

 

ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 

 

ดร.ศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 

 
 

ผศ.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 

 

 

ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์ 

 

 

 
รศ.วริษฎา ศิลาอ่อน 
รองคณบดฝี่ายวิจัยและ 
ปฏิบัติการ 

 

 

ผศ.ทวนธน บุญลือ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

 

 

ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

 

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
รองคณบดฝี่ายแผนและ
สารสนเทศ 

 

 

 
นางสาวฑิภาดา สามสีทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
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 1.2.2 รายนามผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารงานต่างๆ 
คณบดี  

ผศ.ชุตินนัท์  ประสิทธิ์ภูริปรชีา คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ 1 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั 
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ 31 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั 

  
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้ากลุ่มงาน 

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร 31 ม.ค. 2556 - 30 ม.ค.2562 
ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพลูศิร ิ รองคณบดฝี่ายบริหาร 31 ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน 
รศ.วันดี รังสีวจิิตรประภา รองคณบดฝี่ายวิจัยและวเิทศสัมพนัธ์ 31 ม.ค. 2556 - 30 ม.ค.2562 
รศ.วริษฎา ศลิาอ่อน รองคณฐดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ 31 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน 
ดร.ฐิตเิดช ลือตระกลู รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ 31 ม.ค. 2556 - 27 เม.ย.2562 
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ 1 พ.ค.2562 - ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.สภุารตัน์ จันทร์เหลือง รองคณบดฝี่ายวิชาการ 1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน 
ดร.จินตนา นภาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 31 ม.ค.2556 - 30 ม.ค.2562 
ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 31 ม.ค.2562 - ปัจจุบัน 
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ 31 ม.ค.2562 - 30 เม.ย.2562 
นางสาวฑิภาดา สามสีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ 1 พ.ค.2562 - ปัจจุบัน 
ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 31 ม.ค.2556 - 30 ม.ค.2562 
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 31 ม.ค.2562 - ปัจจุบัน 
ผศ.ธนวดี ปรเีปรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 31 ม.ค.2562 - 30 ม.ค.2562 
ผศ.ทวนธน บุญลือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 31 ม.ค.2562 - ปัจจุบัน 
นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกลุ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ 1 ก.พ.2562 - ปัจจุบัน 
ผศ.ทวนธน บุญลือ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ 16 เม.ย.2568 - 30 ม.ค.2562 
รศ.วันดี รังสีวจิิตรประภา หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 มิ.ย.2562 - ปัจจุบัน 
ผศ.ปรีชา บุญจูง หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 มิ.ย.2561 - 31 พ.ค.2562 
ผศ.นภิาพร เมืองจันทร ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ 1 ต.ค.2561 - ปัจจุบัน 
นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้ส านกังานเลขานุการ 16 พ.ย.2542 - ปัจจุบัน 
 

 
คณะกรรมการประจ าคณะเภสชัศาสตร์ 

1. นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์       ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภิาพร เมืองจนัทร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
7. นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกลุ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธุ์ ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ รองคณบดฝี่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ 
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดฝี่ายบริหาร กรรมการ 
4. รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ กรรมการ 
5. รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
8. 
9. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

10. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
13. นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวสดใส ตะรินันท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

1. รองคณบดฝี่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม   กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
8. อาจารย์ประจ าหลักสตูรเภสัชศาสตรบณัฑิต กรรมการ 
9. นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

    
คณะกรรมการวางแผนการด าเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดฝี่ายบริหาร กรรมการ 
4. รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ กรรมการ 
5. รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
13. หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ กรรมการ 
14. นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ เลขานุการ 
15. นางสาวสดใส ตะรินันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ 
1. รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจารีย์  ทองงอก กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง กรรมการ 
6. นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา กรรมการ 
7. นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกลุ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรีวลัย์ ดวงจิตต์ กรรมการและเลขานุการ 
6. นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะเภสัชศาสตร์ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธุ ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุดารัตน์ หอมหวล กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มหวังจรรยาขันติกุล กรรมการ 
7. นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกลุ กรรมการ 
8. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ์ กรรมการ 
7. นางสาวดารณุี นามห่อ เลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวรรณา ภัทรเบญจพล กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มหวัง จรรยาขันติกุล กรรมการ 
6. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ์ กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา นภาพร กรรมการ 
8. นางสาววันนิศา ดงใต ้ กรรมการ 
9. นายประสิทธิชัยพูลผล กรรมการ 
10. นายศักดิ์สกล ปรสัพันธ ์ กรรมการ 
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
12. นางวรรณา พุ่มพฤกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางธนาพา เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง วัชระธนกิจ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภิาพร เมืองจนัทร์ กรรมการ 
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กสุุมา จิตแสง กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรีวลัย์ ดวงจิตต์  กรรมการ 
9. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ์ กรรมการ 
10. นายศักดิ์สกล ปรสัพันธ ์ กรรมการ 
11. นายประสิทธิชัย พูลผล กรรมการ 
12. นางสาววันนิศา ดงใต ้ กรรมการ 
13. นายดุรงค์กร พลทม กรรมการ 
14. นายทยากร วริทธานนท์ เลขานุการ 
15. นางสาวสุภาวดี ศรภีักด ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
3. รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ กรรมการ 
4. รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
11. หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพะและมาตรฐานผลิตภัณฑส์ุขภาพ กรรมการ 
12. รองคณบดฝี่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
13. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลคณะเภสัชศาสตร์ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดฝี่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ กรรมการ 
4 รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
5. รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
13. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางนิธินันท์ สุยะลา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 

10 

 

คณะกรรมการบริหารงานห้องปฏบิัติการ 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบตัิการ  ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
3. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม  กรรมการ 
4. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจารีย์ ทองงอก กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา กรรมการ 
8. นางสาวจินตนา นภาพร  กรรมการ 
9. นางวิรัตน์ จันทร์ตร ี กรรมการ 
10. นางกฤตติญารตัน์ พิมพ์พงษ ์ กรรมการ 
11. นางกรชนก แก่นค า กรรมการและเลขานุการ 
12. นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการด าเนินงานหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภัณฑ์สุขภาพ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ ที่ปรึกษา 
3. หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ ประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒ ิ กรรมการ 
8. นายทรงพร จึงมั่นคง กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรีวลัย์ ดวงจิตต์ กรรมการ 

10. นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง กรรมการ 
11. นางกรชนก แก่นค า กรรมการ 
12. นางสาวทิพย์มณฑา  ฤกษ์ใหญ่ กรรมการ 
13. นางณัฐภรณ์  จันทร์จรัสจติต ์ กรรมการ 
14. นางกฤตติญารตัน์ พิมพ์พงษ ์ กรรมการ 
15. นางแวว ถนอมวงค์ กรรมการและเลขานุการ 
16. นางเย็นฤดี  แม่นมั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ 

พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยกระดับบัณฑิตสูค่วามเป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวตักรรม 

สร้างองค์ความรู้ในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

สร้างองค์ความรูแ้ละพัฒนาศกัยภาพ

การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคมอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ 

ผลิตบัณฑิตท่ีเป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะ
วิชาชพี มีความโดดเด่นดา้นการบริบาลเภสชักรรม 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช 
 

 

วัตถุประสงค ์

สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพือ่
ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจยัหรือ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

 

วัตถุประสงค ์

สร้างสรรค์งานบริการวิชาการและนวัตกรรม ที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน ชุมชน
และสังคม ในเขตอีสานใต้และอาเซียน อย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเน้นการบริบาลทาง
เภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดใีห้แก่
ผู้ป่วยสูงวยั และรว่มมือกบัภาคีเครือข่าย
วิชาชีพเพื่อยกระดบัคุณภาพการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท า

น าบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  

บริหารจัดการองคก์รให้มีชื่อเสยีง 

ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาบคุลากรเพือ่ขับเคลื่อนสูค่วาม

เป็นเลิศ 

 

 

วัตถุประสงค ์

สืบสาน เผยแพร ่และอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม 
สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศและ
อาเซียน 
 

 

วัตถุประสงค์ 

สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง (branding and 
Recognition) และพัฒนาระบบบริหารงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่
ความเป็นเลิศ 
 

 

วัตถุประสงค ์

สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
สามารถท างานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขบัเคลื่อนสู่ความ
เป็นเลิศ และท างานอยา่งมีความสุข โดยมี
ความผูกพันกับองค์กร เพื่อธ ารงไว้ซ่ึงบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 

ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับเศรษฐกิจและสังคมดจิิตอล 

 

 

วัตถุประสงค์ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการตัดสินใจ เพื่อ
ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
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ผลการด าเนินงาน 

คณะเภสัชศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2562 
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ผลการด าเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปี 2562 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จ านวน 1 

หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) นักศึกษาใหม่ 
ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาใหม่ทุกทุกระดับ จ านวน 136 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

จ านวน 132 คน ระดับปริญาโท จ านวน 4 คน  
2) นักศึกษาทั้งหมด 

    ในปีการศึกษา 2561 รวมทุกหลักสูตรมีจ านวนทั้งสิ้น 731 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 703 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 18 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 10 คน  

3) ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ในปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 97 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 95 คน 

นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 9 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน 
4) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

จากการติดตามผลการศึกษาบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลการส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบถามการมีงานท าของบัณฑิต ของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 97 คน  มี
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  42.10 บัณฑิตมีงานท าทัง้หมดจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละการมี
งานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 100  (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562  ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตทั้งหมด) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพคณาจารย์ถ่ายรูปหมู่พร้อมกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
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ภาพบุคลากรถ่ายรูปหมู่พร้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

ภาพคณาจารย์แสดงความยินดแีละมอบของที่ระลึก 
 

   
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพถ่ายบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2561 
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ด้านการวจิัยและงานสร้างสรรค์ 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบาย
สนับสนุนให้บุคลากรท าการศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในสาขาวิชาย่อยแขนงต่าง ๆ มีการ
จัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนทางด้านการ
ด าเนินงานวิจัยจากหลายแหล่ง จ านวนทั้งสิ้น 27 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,223,560 บาท แบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 3,154,600 บาท งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 360,500 บาท และงบประมาณจากแหล่งอ่ืน ๆ 
จ านวน 4,708,460 บาท ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1  แสดงงบประมาณด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2562 

 

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดิน 13 โครงการ 3,154,600  
2 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์และมหาวิทยาลัย 7 โครงการ 360,500  
3 เงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 7 โครงการ 4,708,460 

รวมท้ังสิ้น 27 โครงการ 8,223,560  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดท าแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมอย่างไรให้ได้ 5 ดาว 
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ด้านการบริการวิชาการ 
ในปีงบประมาณ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน

ชุมชนและยกระดับคุณภาพการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อจัดอบรม สัมมนาวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางสาธารณสุข และ
ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งการพัฒนาสุขภาพชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก จ านวน 9 
โครงการ โดยเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 
1,808,700 บาท โครงการที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ภายใต้เงินฝึกปฏิบัติงานวิชาชพี) จ านวน 1 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 150,000 บาท  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท        
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,138,700 บาท โดยด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ประเด็นหลัก คือ 

1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน   
    จ านวน 4 โครงการ ได้แก ่
- โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย 
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนสมุนไพรในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น  
- โครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการ

ดูแลผู้สูงอายุ  
- โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการเรียนรู้  
2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ านวน 4 โครงการ ได้แก ่
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สุขภาพและเครื่องส าอางเพื่อการท าความสะอาดผิวและดูแลเส้นผม 
- โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference  
- โครงการพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาแก่เภสัชกรประจ าแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อให้มีศักยภาพและมี

ความพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (การเสริมสร้างศักยภาพ
แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายวิชาชีพ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: 
from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care)  

- โครงการการพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน  และฐานข้อมูลการพิสูจน์
เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย (ระยะที่ 2)   

3) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพภาวะที่ดีของประชาชน จ านวน 1 โครงการ 
- โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ คร้ังที่ 7  

  
 ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณด้านการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรร (แยกตามประเภททุน) ปีงบประมาณ 2562   

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ จ านวนคน งบประมาณ (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดิน 6 โครงการ 2,220 1,808,700 
2 งบประมาณแผ่นดิน  

(เงินฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) 
1 โครงการ 150 150,000 

3 งบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2 โครงการ 101 180,000 
รวมท้ังสิ้น 9 โครงการ 2,471 2,138,700 
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ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ 2562 
   

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 
1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเ้ด็กเยาวชน

และส่งเสรมิการเรียนรู้ของชุมชน 
4 1,528,500 

2 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านอาชีพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

4 524,700 

3 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านสุขภาวะทีด่ี
ของประชาชน 

1 85,500 

4 โครงการด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 
รวมท้ังสิ้น 9 2,138,700 

 
 

 
 
 
 

 

ภาพโครงการประชุมวิชาการ The North East 
Oncology Pharmacy Symposium คร้ังที่ 2 

 

ภาพโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และ
สาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 7 

 

ภาพโครงการชีวเภสชัศาสตร์สญัจร : การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในปีงบประมาณ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการก าหนดนโยบายและแผนการ

ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ สืบสานเผยแผ่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น          
มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจ านวนทั้งสิ้น 5 โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท        
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 885 คน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4  แสดงงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรร ปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ  
(บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 5 โครงการ 885 260,000 

รวมท้ังสิ้น 5 โครงการ 885 260,000 
   

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                          

 
ภาพผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพการร่วมสรงน้ าพระไภสัชครุุไวฑูรยประภาตถาคตและรดน้ าขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวนัสงกรานต์ 
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ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา การฝึกปฏิบัติงานวิชาการด้านเภสัช
กรรมบริบาล การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงพยาบาล แพทย์แผนไทย และเภสัชศาสตร์ปฐมภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding  (MOU)  
 

วันที ่
ลงนามข้อตกลง 

วันที่หมดอายุ
ข้อตกลง 

หน่วยงานที่ให ้
ความร่วมมือ 

ประเทศ ทวีป เป้าประสงค์ 

16  มิถุนายน 2551 15 มิถุนายน 2565 US-Thai 
consortium 
Schools and 
Colleges of 
Pharmacy 

สหรัฐอเมริกา อเมริกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

20 พฤศจิกายน 
2557  

19 พฤศจิกายน 
2562 

University of 
Danang 

เวียดนาม เอเชีย - 

5 กันยายน 2559  4 กันยายน 2564 Monash 
University  

มาเลเซีย เอเชีย แลกเปล่ียนประสบการณ์การ
เรียนการสอนและการวิจัย รวม
ไปถึงการหารือเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต  

25 มกราคม 2560 24 มกราคม 2565 Institute of 
Medicine, 
University of 
Toyama 

ญี่ปุ่น เอเชีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย  
รวมไปถึงการหารือเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต 

29 มิถุนายน 2560 28 มิถุนายน 2565 Asean Faculties 
of Prarmacy 

กลุ่มอาเซียน เอเชีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

13 พฤศจิกายน 
2560 

12 พฤศจิกายน 
2565 

The Faculty of 
Natural Sciences, 
University of 
Graz 

สาธารณรัฐ
ออสเตรยี 

ยุโรป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย
โดยเฉพาะด้านสมุนไพร 

1 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2566 Nikkol Group 
Cosmos 
Technical Center 
Co., Ltd., 
(Agreement) 

ญี่ปุ่น อเชีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย และ
การฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาล
เภสัชกรรม 

24 พฤษภาคม 
2561 

23 พฤษภาคม 
2566 

Auburn 
University 
Harrison School 
of Pharmacy 
(HSOP) 

สหรัฐอเมริกา อเมริกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย และ
การฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาล
เภสัชกรรม 

25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2566 LIU Pharmacy, 
Arnold & 
Marie Schwartz 
College 
of Pharmacy 
and Health 
Sciences 
(Agreement) 

สหรัฐอเมริกา อเมริกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย และ
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน
โรงพยาบาล แพทย์แผนไทย และ
เภสัชศาสตร์ปฐมภูมิ 

http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_784.pdf
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_784.pdf
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_784.pdf
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_771.jpg
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_771.jpg
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_771.jpg
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_771.jpg
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_778.pdf
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_778.pdf
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วันที ่
ลงนามข้อตกลง 

วันที่หมดอายุ
ข้อตกลง 

หน่วยงานที่ให ้
ความร่วมมือ 

ประเทศ ทวีป เป้าประสงค์ 

26 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม2566 College of 
Pharmacy & 
Health Sciences 
Long Island 
University 

สหรัฐอเมริกา อเมริกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
โดยเฉพาะด้านเภสัชกรรม
ปฏิบัติการหน่วยฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

18 ธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2566 Marshall 
University 
School of 
Pharmacy 

สหรัฐอเมริกา อเมริกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย  
รวมไปถึงการหารือเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต 

10 มกราคม 2562 20 มกราคม 2567 University og 
Health Sciences  

ราชอาณาจัก
รกัมพูชา 

เอเชีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย  
รวมไปถึงการหารือเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต 

19 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2567 School of 
Pharmacy, 
Sungkyunkwan 
University  

สาธารณรัฐ
เกาหลี 

เอเชีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการ
ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการ
สอนกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และแลกเปลี่ยน
ด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 และศึกษาดูงานด้านการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
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ผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร ์ประจ าปงีบประมาณ 2562 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ 
2560-2564 มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 :  บัณฑิตมีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพที่สูงขึ้น และมีความเป็นเลิศด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง   
    โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช เภสัชกรรม ปฐมภูมิ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และสามารถบูรณาการเพื่อสนับสนุนสมรรถนะหลัก
ของคณะเภสัชศาสตร์ 

1.2 พัฒนาอาจารย์ให้มีเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบเน้นการเรียนเชิงรุก (Active learning)  
1.3 พัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพที่โดดเด่นตามที่ก าหนด มีการบูรณาการองค์ความรู้และ

เน้นผลลัพธ์ของบัณฑิต (Outcome) 
1.4 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1.5 พัฒนาปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพื่อตอบสนองการพัฒนาสมรรถนะหลักของคณะและทักษะวิชาชีพ

ของนักศึกษา 
  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีแนวคิดการท างานในเชิงรุก    

   รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร               
 บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี 

กลยุทธ์/มาตรการ 
  1.1 ปลูกฝัง สร้างทัศนคติ และพัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามเป้าประสงค์ ภายใต้ โครงการพัฒนานักศึกษา
เภสัชศาสตร์ 
  1.2 ฝึกทักษะการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องตามเป้าประสงค์ 
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ดา้นหลักสูตรการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 1 

หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
จ านวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร 
 

ระดับปริญญาตรี 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547)  
(Bachelor of Pharmaceutical Sciences Program) 
 
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
(Doctor of Pharmacy Program) 
 
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 
(Doctor of Pharmacy Program) 

 
 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ.) 
Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.) 
 
 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ.) 
Doctor of Pharmacy (Pharm D) 
 
 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ.) 
Doctor of Pharmacy (Pharm D) 
 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
187 หน่วยกิต 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
224 หน่วยกิต 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
224 หน่วยกิต 

 
 

ระดับปริญญาโท 
  

 
1. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2557) 
(Master of Science Program in 
Biopharmaceutical Sciences)  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  
(สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ)  
Master of Science 
(Biopharmaceutical Sciences)   

36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 

2. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
(Master of Science Program in Cosmetic 
Sciences and Health Products)  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  
(สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ)  
Master of Science (Cosmetic 
Sciences and Health Products)   

36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 

ระดับปริญญาเอก 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
(Doctor of Philosophy Program in 
Pharmaceutical Sciences)  

 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (เภสัชศาสตร)์ 
Doctor of Philosophy 
Pharmaceutical Sciences (Ph.D. ) 

 

 

- ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญ าตรี
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า 
หน่วยกิตรวมที่ต้อง
ศึกษาไม่น้อยกว่า 
72 หน่วยกิต 

- ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดั บปริญ ญ าโท
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า   
หน่วยกิตรวมที่ต้อง
ศึกษาไม่น้อยกว่า 
48 หน่วยกิต 
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ด้านการผลิตบัณฑิต 
การรับนักศึกษา 
  1) ระดับปรญิญาตรี  

1.1 วิธีการรับนักศึกษา 
                  การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 จ านวน 2 สาขาคือ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยมีแผนการรับนักศึกษาทั้ง 2 สาขา รวมจ านวนทั้งสิ้น 138 คน (ผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 2,653 คน 
มีผู้มาสอบสัมภาษณ์ จ านวน 957 คน คิดเป็นร้อยละ 36.07 และมีผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน 138 คน) ซึ่งก าหนดวิธี
ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 วิธี ด้วยกระบวนการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ได้แก่  

ก) การรับประเภทโครงการปกติ (เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอ่ืน ๆ, โอลิมปิก
วิชาการ, กสพท. และ admission) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

สาขา แผนการรับ (คน) สัดส่วนร้อยละ 
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 83 60.14 
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 25 18.12 

รวมท้ังสิน 108 78.26 
        

ข) การรับประเภทโครงการพิเศษ  

สาขา แผนการรับ (คน) สัดส่วนร้อยละ 
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20 14.49 
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 10 07.25 

รวมท้ังสิน 30 21.74 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
 

             1.2 นักศึกษาใหม่ 
                  ในปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งสิ้น 138 คน           
มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 138 คน เมื่อเทียบกับในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมี
แผนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ จ านวน 138 คน มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 
128 คน ดังนั้นมีสัดส่วนนักศึกษารับเข้าในปีการศึกษา 2561 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 3.90 
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ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก 
  

ข้อมูล 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม-ลด 
2560 2561 

แผนการรับนักศึกษา 138 คน 138 คน - 
จ านวนนักศึกษาท่ีรับคัดเลือก 128 คน 138 คน เพิม่ขึ้น 10 คน 
ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนการรับนกัศึกษา ร้อยละ 92.75 ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นอยู่ละ 7.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้รบั 
               คัดเลือก ปีการศึกษา 2561 
 

 1.3 นักศึกษาทั้งหมด 
                      ในปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 703 คน  เมื่อเทียบ
กับปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 688 คน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ผู้ส าเร็จการศึกษา  
                      ในปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 97 คน 
และมีผู้สอบผ่านการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (การสอบครั้งที่ 1/2561) 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 95.60  
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ตารางที่ 7 แสดงผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการสอบครั้งแรก 
 

บัณฑิตที่
ส าเรจ็      

ปี
การศึกษา 

จ านวน
บัณฑิต 
ทั้งหมด 

จ านวนบัณฑติ 
ที่สอบใบประกอบ

วิชาชีพ 

จ านวนบัณฑติที่ผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหต ุ

2547 59 59 59 100.00 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2548 

2548 81 81 78 96.30 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2549 

2549 89 89 82 92.13 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2550 

2550 115 115 82 71.30 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2551 

2551 99 99 74 74.75 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2552 

2552 111 106 87 85.00 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2553 

2553 109 109 88 82.08 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2554 

2554 96 96 69 75.00 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2555 

2555 97 97 81 83.50 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2556 

2557 82 82 78 95.12 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2557 

2558 83 83 72 86.75 ข้อมูลถึงการสอบ
ครั้งท่ี 1/2558 

2559 79 79 73 92.40 ข้อมูลถึงการสอบ
ครั้งท่ี 1/2559 

2560 95 95 92 96.84 ข้อมูลถึงการสอบ
ครั้งท่ี 1/2560 

2561 95 91 87 95.60 ข้อมูลถึงการสอบ
ครั้งท่ี 1/2561 

 

หมายเหตุ   คณะเภสัชศาสตร์ไม่มีนักศึกษาจบการศึกษาปีการศึกษา 2556 เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่อยู่ในระหว่าง   
               การศึกษาชั้นปีที่ 6 (หลักสูตร 6 ปี) 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีเภสัชกรรม  

                     (ในการสอบครั้งแรก) ปีการศึกษา 2555-2561 
 
 
 

การส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑติ  
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ จากโครงการศึกษาติดตามผลบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส ารวจข้อมูลของบัณฑิตปีการศึกษา 2561 ได้ดังนี้   
 

ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมนิความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บณัฑิต 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  รอผลการส ารวจหลังรับปริญญา 

2. ด้านความรู้วิชาการและวิชาชีพ รอผลการส ารวจหลังรับปริญญา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา รอผลการส ารวจหลังรับปริญญา 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ รอผลการส ารวจหลังรับปริญญา 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รอผลการส ารวจหลังรับปริญญา 

6. ด้านทักษะการปฏิบตัิงาน   รอผลการส ารวจหลังรับปริญญา 

7. ด้านอัตลกัษณ์ของนักศึกษามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี : “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดตี่อสังคม”  รอผลการส ารวจหลังรับปริญญา 

เฉลี่ย  
 

หมายเหตุ  1. ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 
2. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 97 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10  
    จากบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ   
 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)  จากโครงการศึกษาติดตามผล
บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส ารวจจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562         
สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลภาวะการมงีานท าบัณฑิต 
 

ปีการศึกษา จ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่
ตอบแบบ 
สอบถาม 

จ านวนบัณฑิตที่ 
ได้งานท าหรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
หรือศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป ี

2560 95 93 93 100 

2561 97 40 40 100 

 

หมายเหตุ    1. ข้อมูล ณ วันท่ี 11ธันวาคม 2562 (ส ารวจจากบัณฑิตปีการศึกษา 2561)  
             2. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 97 คน และบณัฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 40 คน (ซ่ึงอยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิม่เติม) 

3. บัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 40 คน (ร้อยละ 100) 
 
 

2) ระดับบัณฑิตศึกษา  
           2.1 วิธีการรับนักศึกษา 
                 การรับนักศึกษาได้ก าหนดวิธีในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร 
โดยกระบวยนการสอบคัดเลือก ด้วยกระบวนการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ได้แก่  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์  

           2.2  นักศึกษาใหม่  
                   ในปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 20 
คน มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
  
ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 
 

หลักสูตร 
แผนการรับ (คน) 

จ านวนผู้สอบผ่าน 
การคัดเลือก (คน) 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 5 2 
2 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอาง 

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
10 2 

3 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเภสัชศาสตร ์ 5 0 
 รวมท้ังสิ้น 20 4 
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แผนภมูิที่ 4 แสดงรายละเอียดแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 
 
            2.3 นักศึกษาทั้งหมด 
                  ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 28 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 
18 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 10 คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 40 คน 
เป็นนักศึษาระดับปริญญาโท จ านวน 30 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 10 คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.4 ผู้ส าเร็จการศึกษา  

                 ในปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 10 คน เมื่อ
เทียบกับปีการศึกษา 2560 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7 คน  
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ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

หลักสูตร จ านวนส าเร็จการศึกษา (คน) 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาบริหารบริการสุขภาพ 1 4  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 2 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภณัฑ์สุขภาพ 3 3 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเภสัชศาสตร ์ 1 

รวมท้ังสิ้น 10 
 

 
หมายเหต ุ   1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติท่ีประชุมสภา  

       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2560 
                2   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติท่ี ประชุมสภา

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2562 
                3   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตาม

มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2562 
 
ตารางที่ 12 แสดงสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการส าหรับการจัดการเรียนการสอน) 
 

ล าดับ หมายเลขห้อง ชั้น ประเภทห้อง 
พ้ืนที่ 

(ตารางเมตร) 
ความจุตามเกณฑ ์

1 - 2 ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย (ส่วนท่ี 1) ด้านหน้า/ 
ห้องบรรยาย 264 180 ที่น่ัง 

2 - 2 ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย (ส่วนท่ี 2) ด้านหลัง/ 
ห้องบรรยาย 192 180 ที่น่ัง 

3 PH 201 2 ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ (ห้องแปดเหลี่ยม)/ 
ห้องบรรยาย 120 60 ที่น่ัง 

4 PH 301 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 144 120 ที่น่ัง 

5 PH 302 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 144 125 ที่น่ัง 

6 PH 304 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 120 108 ที่น่ัง 

7 PH 305 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 120 108 ที่น่ัง 

8 PH 306 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 168 126 ที่น่ัง 

9 PH 402 4 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 24 15 ที่น่ัง 

10 PH 403 4 ห้องประชุม/ห้องบรรยาย 12 17 ที่น่ัง 

11 PH 407 4 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 160 25 ที่น่ัง 

12 PH 501 5 ห้องประชุม/ห้องเรียน 96 30 ที่น่ัง 

13 PH 502 5 ห้องประชุม/ห้องเรียน 96 16 ที่น่ัง 

14 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 1  - 12 ที่น่ัง 

15 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 2  - 10 ที่น่ัง 

16 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 3 -  10 ที่น่ัง 

17 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 4  - 10 ที่น่ัง 

18 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 5  - 10 ที่น่ัง 
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ล าดับ หมายเลขห้อง ชั้น ประเภทห้อง 
พ้ืนที่ 

(ตารางเมตร) 
ความจุตามเกณฑ ์

19 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 6  - 12 ที่น่ัง 

20 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 7  - 12 ที่น่ัง 

21 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 8  - 12 ที่น่ัง 

22 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 9  - 12 ที่น่ัง 

23 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 10  - 12 ที่น่ัง 

24 PH 214 2 ห้องปฏิบัติการ 1-5 672 - 

25 PH 314 3 ห้องปฏิบัติการ 6-10 672 - 

26 PH 414 4 ห้องปฏิบัติการ 8-10 336 - 

27 - 1 โรงงานผลติยาและสมุนไพร 1008 - 

 
 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม ่
 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อรองรับ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียนต่อ

ภาค 

จ านวนช่ัง
โมงท่ีสอน
รูปแบบ

ใหม่ 

ร้อยละ
ช่ัวโมง 

รูปแบบการสอน 
การสอนแบบบรรยาย
ตามแนวทาง UBU 

Active Learning 21 

การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ใช้ 
Moodle/ 
UBU LMS 

ใช้ Google 
Apps for 

Education 

ใช้ 
Course 
Ville 

1013001 การดูแลสุขภาพและ
ทักษะชีวิต 

3(3-0-6) 45 8 17.78 /         

1502100 การดูแลสุขภาพตามวัย 3(3-0-6) 45 41 91.11     /     
1502222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3(3-0-6) 45 22 48.89     /     
1502224 กายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยา 1 
4(4-0-8) 60 60 100.00     /     

1502300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีว
เภสัชภัณฑ์ 

2(2-0-4) 30 5 16.67 / /       

1503102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ความงาม  

3(3-0-6) 45 6 13.33       /   

1503210 เภสัชพฤกษศาสตร์ 2(2-0-4) 30 1 3.33   /       
1504320 รูปแบบยาเตรียม 1 4(3-3-6) 60 6 10.00 /         
1506421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล 3(3-0-6) 45 3 6.67 /         
1506533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
3(2-3-4) 75 10 13.33 /         

1504400 การออกแบบและพัฒนา
สูตรต ารับเภสัชภัณฑ์ 

3(2-3-4) 75 3 4.00 /         

1503201 เคมีพ้ืนฐานส าหรับ 
เภสัชศาสตร์ 

3(3-0-6) 45 6 13.33       /   

1503323 เภสัชเคมี 1 3(3-0-6) 45 11 24.44     / /   
1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 2(2-0-4) 30 12 40.00     / /   
1505300 เภสัชวิทยา 1 3(3-0-6) 45 15 33.33     /     
1503100 ยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 45 12 26.67       /   
1501401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร ์ 3(3-0-6) 45 28 62.22     /     
1502705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์

ชีวภาพ 2 (ป.โท) 
1(1-0-3) 15 4 26.67   /       
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2. ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียนต่อ

ภาค 

จ านวนช่ัง
โมงท่ีสอน

รูปแบบใหม่ 

ร้อยละ
ช่ัวโมง 

รูปแบบการสอน 
การสอนแบบบรรยาย
ตามแนวทาง UBU 

Active Learning 21 

การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ใช้ 
Moodle/
UBU LMS 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course 
Ville 

1013001 การดูแลสุขภาพและ
ทักษะชีวิต 

3(3-0-6) 45 12 26.67 / 
  

  
    

1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3(3-0-6) 45 5 11.11     /     
1502226 กายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยา 2 
4(4-0-8) 60 52 86.67     /     

1503100 ยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 45 36 80.00 /     /   
1503102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ

ความงาม  
3(3-0-6) 45 6 13.33       /   

1503324 เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) 2(2-0-4) 30 8 26.67     /     
1503324 เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) 2(2-0-4) 30 8 26.67     /     
1506424 เภสัชบ าบัด 2 5(4-3-8) 105 3 2.86   /       
1507527 การให้ค าปรึกษาด้านยา

ด้วยภาษาอังกฤษ 
3(2-3-4) 75 75 100.00   /       

1503200 การดูเลสุขภาพองค์รวม 3(3-0-6) 45 6 13.33 /         
1504520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมใน

งานบริบาลเภสัชกรรม 
3(2-3-4) 75 7 9.33     /     

1503322 ปฏิบัติการเภสัชเคมี
วิเคราะห์ 

1(0-3-0) 45 6 13.33       /   

1503210 เภสัชพฤกษศาสตร์ 2(2-0-4) 30 3 10.00   / 
 

    
1505302 เภสัชวิทยา 2 3(3-0-6) 45 42 93.33     /     
1505303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 1(0-3-0) 45 15 33.33     /     

 

 

3. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต จ านวน

ช่ัวโมง
เรียน

ต่อภาค 

จ านวนช่ัง
โมงท่ีสอน

รูปแบบใหม่ 

ร้อยละ
ช่ัวโมง 

รูปแบบการสอน 
การสอนแบบบรรยาย
ตามแนวทาง UBU 

Active Learning 21 

การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ใช้ 
Moodle/UBU 

LMS 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course 
Ville 

1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3(3-0-6) 45 12 26.67 

 
  /     

1503220 เคมีทางยา 2(2-0-4) 30 4 13.33     /     

1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์
พื้นฐาน 

2(2-0-4) 30 4 13.33     /     

 
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มีนักศึกษาระดับปริญาตรีที่ท าสารนิพนธ์ จ านวน 52 เรื่อง และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 7 เร่ือง รวมทั้งสิ้น 59 เร่ือง สามารถจ าแนกตามกลุ่มได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมทั้งสิ้น 
1. ด้านความมัน่คง - - - 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน - - - 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7 52 59 
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม - - - 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
    สิ่งแวดล้อม 

- - - 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ - - - 
รวมทั้งสิ้น 7 52 59 
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การประเมินประสทิธิภาพการสอน 
ในปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ             

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ยของอาจารย์ทุกคน) ในแต่ละหลักสูตรสรุปผลได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 14  แสดงการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ปีการศึกษา 2561 
 

 
หลักสูตร 

เฉลี่ย 

ภาคเรียนที่ 
1/2561 

ภาคเรียนที่ 
2/2561 

1. หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 4.47 4.73 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ค่าเฉลีย่รวมทุกด้าน) 4.39 4.62 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน) 

4.88 4.93 

4. หลักสตูรปรับญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเภสัชศาสตร์  (ค่าเฉลีย่รวมทุกดา้น) 4.72 4.71 
ค่าเฉลี่ยรวม (4 หลักสูตร) 4.61 4.74 

 

 

การพัฒนานักศึกษา  
คณะเภสัชศาสตร์ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนางาน

หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีแนวคิดการท างานในตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ
องค์กร บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เพื่อให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการ โดย
ประกอบด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาต่างๆ มีการจัดสรร
ทุนการศึกษาเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน  เพื่อให้สามารถเรียนตาม
หลักสูตรที่ก าหนดได้  มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษา มีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ ห้องสมุด สถานที่อ่านหนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา       
มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ และคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 

ตารางที่ 15  แสดงกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา 
 

ที ่ รายชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด งบประมาณ 
(บาท) วันเวลาที่จัด สถานที ่

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1 ประชุมสหพันธ์นิสิตนักศึกษา

เภสัชศาสตร ์
แห่งประเทศไทย 

สโมสรนักศึกษา 11,600 ก.ค.2561 –  
เม.ย.2562 

นอกสถานท่ี 2 

2 กีฬาภายในมหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษา 30,000 28 ต.ค.2561 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

200 

3 ค่ายหมอยารวมใจอาสาส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

สโมสรนักศึกษา 12,500 4-8 ธ.ค.2561 บ้านน้ าปลีก 
ต.น้ าปลีก อ.เมือง 
จ.อ านาจเจรญิ 

82 

4 แสดงความยินดีกับบณัฑิตคณะ
เภสัชศาสตร ์

งานกิจการ
นักศึกษา 

20,000 17 ธ.ค.2561, 
20 ธ.ค.2561 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

310  
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ที ่ รายชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด งบประมาณ 
(บาท) วันเวลาที่จัด สถานที ่

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
5 กีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ครั้งท่ี 13 (เจ้าภาพ) 
สโมสรนักศึกษา 4,3050 21-23 ก.พ.

2562 
ศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์ 

170 

6 พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษา 
เภสัชศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 

สโมสรนักศึกษา 2,484 1 มี.ค.2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

406 

7 บ้านน่าอยู่ สโมสรนักศึกษา 1,900 2 มี.ค.2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

150 

8 ส่งเสริมทักษะนักศึกษาในการ
น าเสนอผลงานและการแข่งขัน
ทางวิชาการ ส าหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร ์

งานกิจการ
นักศึกษา 

50,000 2 มี.ค.2562 
16-17 มี.ค.2562 
22-24 มี.ค.2562 
 

- คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ รังสติ 
- คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยลัย
มหาสารคาม 

100  
20  
 

50  

9 UBU Pharmacy Event สโมสรนักศึกษา 54,000 2 มี.ค.2562 
23 มี.ค.2562 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ รังสติ 

105 
20 

10 อ าลาว่าที่บัณฑติเขียวมะกอก  
ม.ทราย รุ่นท่ี 20 

สโมสรนักศึกษา 5,052 6 มี.ค.2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

210 

11 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 
งานสโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สโมสรนักศึกษา  - 13 มี.ค.2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

300 

12 เภสัชอีสานสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษา 16,080 16-17 มี.ค.2562 มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

40 

13 ปัจฉิมนิเทศและกล่าวค าสตัย์
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สู่วิชาชีพเภสัชกรรม  

งานกิจการ
นักศึกษา 

146,000 25-28 มี.ค.2562 - คณะเภสัชศาสตร ์
- อารยารีสอร์ท  
อ.โขงเจียม  
จ.อุบลราชธาน ี

105  

14 พัฒนาแนวคิดและทักษะ
นักศึกษาให้สามารถท างานเชิงรุก 
มีความคิดสร้างสรรค์  
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ขับเคลื่อนสูค่วามเป็นเลิศ 

งานกิจการ
นักศึกษา 

18,000 29-30 เม.ย.2562  
2 พ.ค.2562 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

55  

15 มัชฌิมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ 

งานกิจการ
นักศึกษา 

92,000 20-21 มิ.ย.2562 ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนอุบลราชธานี   

120  

16 ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ต้นกลา้เขียว
มะกอกคุณภาพ 

งานกิจการ
นักศึกษา 

7,000 19 มิ.ย.2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

175  

17 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผ่าน
กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ เนื่องใจ
วันสถาปนาคณะครบรอบ 25 ปี   

งานกิจการ
นักศึกษา 

20,000 27 มิ.ย.2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

350  

18 รับน้อง คล้องใจ สายใยเขียว
มะกอก  

สโมสรนักศึกษา  7,636 25-57 มิ.ย.2562 
1-2 ก.ค.2562 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

289 
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ที ่ รายชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด งบประมาณ 
(บาท) วันเวลาที่จัด สถานที ่

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
19 เปิดสายรหสั สโมสรนักศึกษา 2,500 6 ก.ค.2562 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

300 

20 พาแลงเขียวมะกอก  
“เภสัชฮักแพง กินพาแลงน ากัน” 

สโมสรนักศึกษา 5,000 7 ก.ค.2562 
 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

415 

21 ทักษะการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
ผ่านกิจกรรมสัปดาหเ์ภสัชกรรม 

งานกิจการ
นักศึกษา 

15,000 10 ส.ค.2562 ศูนย์การค้าสุนีย์  
แกรนด์    
จังหวัดอุบลราชธานี    

200  

22 ค่าย Pharm camp UBU 2019 
“เสน้ทางสู่ฝนั ให้ฉนัเปน็เภสัชกร” 

สโมสรนักศึกษา 66,300 12-14 ก.ค.2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

242 

23 แรกพบ สนภท. ครั้งท่ี 15 
 

สโมสรนักศึกษา 
 

10,000 20 ก.ค.2562 
 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ   
จ.นครนายก 

10 

24 ร าลึกพระคุณคร ู สโมสรนักศึกษา ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ

โครงการไหว้ครู 

25 ก.ค.2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

500 

25 ไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร ์ งานกิจการ
นักศึกษา 

20,000 25 ก.ค.2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

500  

 
 
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ  

คณะเภสัชศาสตร์ มีการด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาศึกษาตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  
 

1. กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ประกอบด้วย 
 1. โครงการไหว้ครูและร าลึกพระคุณครู 
 2. โครงการปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ และเตรียมช่อมะกอกที่ดีสู่สังคม 
 3. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมท าบุญเลีย้งพระ เนื่องใจวันสถาปนาคณะครบรอบ 25 ปี   
 4. โครงการพิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
        5. ปัจฉิมนิเทศและกล่าวค าสัตย์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสชักรรม 
2. กิจกรรมด้านความรู ้ประกอบด้วย 
 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ต้นกล้าเขียวมะกอกคุณภาพ  
 2. โครงการค่าย Pharm camp UBU 2019 “เส้นทางสู่ฝนั ให้ฉันเป็นเภสัชกร”  
 3. โครงการค่ายหมอยารวมใจอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
 4. โครงการแรกพบ สนภท. คร้ังที่ 15 
 5. โครงการทักษะการบริการวิชาชีพสูชุ่มชนผา่นกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม 
3. กิจกรรมด้านทักษะทางปญัญา  ประกอบด้วย 
 1. โครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วชิาชพี 
 2. โครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาในการน าเสนอผลงานและการแข่งขันทางวิชาการ ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
 3. โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 
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 4. โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คร้ังที่ 13 
 5. โครงการพัฒนาแนวคิดและทกัษะนักศึกษาให้สามารถท างานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอยา่ง

ต่อเนื่องและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
4. กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ประกอบด้วย 
 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ต้นกล้าเขียวมะกอกคุณภาพ 
 2. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเภสชัศาสตร์ 
 3. โครงการแรกพบ สนภท. คร้ังที่ 15 
 4. โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 
 5. โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คร้ังที่ 13  
 6. โครงการค่ายหมอยารวมใจอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
 7. โครงการเภสัชอีสานสัมพันธ ์
 8. โครงการอ าลาว่าที่บัณฑิตเขียวมะกอก ม.ทราย รุ่นที่ 20 
 9. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเภสชัศาสตร์ 
 10. โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวค าสัตย์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสชักรรม 
 11. โครงการรับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก 
5. กิจกรรมด้านการวิเคราะห์ตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย 
 1. โครงการพัฒนาแนวคิดและทักษะนักศึกษาให้สามารถท างานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง และขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
 2. โครงการรับน้อง คล้องใจ สายใยเขียวมะกอก 
 3. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาIงานสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2562 

4. พัฒนาแนวคิดและทักษะนักศึกษาให้สามารถท างานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ขับเคลื่อนสู่ความเปน็เลิศ 

 

 
ทุนการศึกษาและรายชื่อนักศึกษาที่ได้รบัทุน ประจ าปีการศึกษา 2562 

1. ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล  จ านวน 12 ทุน  
     - ทุนต่อเนื่อง จ านวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท 

1. นายอนุวัฒน์ กุลไธสง            รหัส  5815400805 
2. นางสาวสิริพร เถิงฝั้น            รหัส 59150040721  

    - ทุนทั่วไป  จ านวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท 
1. นางสาวขัตติยา สมศรี           รหัส 60150040064  

       2. นางสาวปริชญา ทองนา          รหัส 60150040376 
     3. นางสาวฉัตราภรณ์  พระไชยบุญ      รหัส 60150040743  
     4. นางสาวศิวพร  เพณี            รหัส 59150030633  
     5. นางสาวเพ็ญพิชญา พรมแม้น        รหัส 59150040514 

              6. นายพิพัฒน์ จันทะพิมพ ์          รหัส 5815400506  
              7. นางสาวพรรษชล โสดาจนัทร ์       รหัส 5815400481 

     8. นางสาวติณธนา ทองจนัทร ์        รหัส 5815400274  
              9. นายปรเมศวร์ บัวกรด           รหัส 5715400943  

     10. นางสาวศิวพร เมหิ            รหัส 5715400080  
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2. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จ านวน 2 ทุน ทนุละ 20,000 บาท 

1. นายวชิรวิทย์ ยังจันอินทร ์         รหัส 60150040514  
2. นางสาวทิพยส์ุดารัตน์  เคนพรม       รหัส 59150040257 

จ านวน 2 ทุน ทนุละ 15,000 บาท 
1. นางสาวจารุเนตร  สงิห์เห          รหัส 5815400113  
2. นางสาวจารุรินทร์  อินทร์ศิริพงษ ์      รหัส 57154001153 

จ านวน 5 ทุน ทนุละ 10,000 บาท 
1. นางสาวสิรีธร  บัวขจร           รหัส 57154001052  
2. นางสาวเพชรมีนา อยู่เจริญ         รหัส 60150040433  
3. นายธราธปิ จันทรโ์สภณพงศ ์        รหัส 5815400300  
4. นางสาวทิตยาพร ครองยุทธ         รหัส 59150040248  
5. นางสาวศรมณีย์ มาลาเวช         รหัส 61150041011  

3. ทุนนายแพทย์วิษณุ  ประเสริฐสม จ านวน 1 ทุน ทุนละ 23,600 บาท 

1. นางสาวชลิดา  กุจะพันธ ์          รหัส 5615400072  
4. ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ  จ านวน 1 ทนุ ทุนละ 18,000 บาท 

1. นายอานนท์  วิจารย์ชัยศรี         รหัส 59150040826  
5. ทุนกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 2 ทุน ทนุละ 15,000 บาท 

1. นางสาววารุณี  รัตนสกุลวงศ์        รหัส 62150040536  
2. นางสาวอัญชนา  ตราช ู          รหัส 5715400761  

6. ทุนนายแพทย์คุณากร  สุรนารถ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 จ านวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บาท 
   1. นางสาวเยาวลักษณ์ สุก ุ              รหัส 5715400525  

7. ทุนสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
1. นางสาวปิยธดิา  อ่ าทอง          รหัส 5815400986  
2. นางสาวหนึ่งธิดา  นามสิงห์         รหัส 92150040699 

8. ทุน ภญ.กัลปภัส แวดล้อม และภญ.รัสรินทร์ ยศะไชยรุจน ์ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 ทุนละ 10,000 บาท 
1. นางสาวสไบทิพย์  กิจพงษ์วิรยิะ       รหัส 62150041027  

9. ทุน ภญ.กลรัตน์ เชิดโคกศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18 จ านวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
1. นายภูวนาถ  แสงพิมพ ์           รหัส 62150041173  

10. ทุน ภญ.ปพิชญา ภูศรีฤทธิ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 จ านวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
1. นางสาวอรอนงค์  เหล่าแค         รหัส 62150040756 
2. นางสาวจารุมน  กลีบกลาง         รหัส 61150041192  

11. ทุนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด จ านวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
1. นางสาวนุจรนิทร์  ฉินตระกูลประดับ     รหัส 5615400645  

12. ทุน ภก.เชาว์วัฒน์ และศิษย์เก่ารุ่นที่ 19 จ านวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
1. นางสาวนภัสสร  กีรติตระกูล        รหัส 62150040932  

13. ทุนส านักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทุน ภญ.ธมลวรรณ นันทา รุ่นที่ 18   
             ทุน ภญ.วรรณประภา สาค าภีร์ รุ่นที่ 10 และชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์  

จ านวน 1 ทุน ทนุละ 8,000 บาท 
1. นางสาวไพลิน  อาจแก้ว          รหัส 62150040385  
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14. ทุนอาจารย์สุรัตนา วงศ์เสนา และทุน ภญ.พิธุภา เอกตะคุ รุ่นที่ 10 ทุนละ 8,000 บาท 
1. นางสาวตรีรัก  หลักค า           รหัส 621500040194  

15. ทุน ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง จ านวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท 
1. นายกรกต  ชัยยนต ์            รหัส  5815400047  

16. ทุนบริษัท ปตท. จ ากัด ต่อเนื่อง จ านวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี  
   1. นางสาวมัฐกา  จนัทร์เมือง         รหัส 5815401013 
   2. นางสาวดวงใจ  มุกดา           รหัส  5715400284 

17. ทุนองค์การเภสัชกรรม ต่อเนื่อง จ านวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท /ป ี
   1. นางสาวทิพากร  ยาสี            รหัส 5715400316 
   2. นางสาวอภิรดี  ทิณรัตน ์          รหัส 5715400107 

18. ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ ต่อเน่ือง จ านวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ป ี
   1. นางสาวปิยวรรณ  ไขว้วงศ ์         รหัส 5615400188 
   2. นางสาวสายธาร  โทสิงห ์          รหัส 5715400686 
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ภาพพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 

 
ภาพกิจกรรมมัชฌิมนิเศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วชิาชพี 
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ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม 
 
 

 

ภาพกิจกรรมการสร้างขวัญก าลงัใจและคัดสรรนักศึกษาที่มผีลการเรียนดี 
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การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
1. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการจัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างประเทศ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ได้
มีโอกาสเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 
และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัยในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 16 แสดงการจัดท าความร่วมมือทางวชิาการ (MOU) ประหว่างประเทศ ประจ าปี 2562 
 

วันทื่ท ากิจกรรม 
หน่วยงานที่ให ้
ความร่วมมือ 

ประเทศ ทวีป ผลการด าเนินงาน 

10 มกราคม 
2562 

20 มกราคม 
2567 

University og Health 
Sciences  

ราชอาณาจัก
รกัมพูชา 

เอเชีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย รวมไปถึงการหารือเกี่ยวกับการ
แลกเปลีย่นนักศึกษาในอนาคต 

19 มิถุนายน 
2562 

17 มิถุนายน 
2567 

School of Pharmacy, 
Sungkyunkwan 
University  

สาธารณรัฐ
เกาหลี 

เอเชีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการใช้เทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอนกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และแลกเปลี่ยนด้านการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี และศึกษาดูงานด้านการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

1 กรกฎาคม 
2562 

 Institute of 
Pharmaceutical 
Sciences, Faculty of 
Natural Sciences , 
University of Graz, 
Austria 

สาธารณรัฐ
ออสเตรีย 

ยุโรป กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ และน าเสนอ
หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการ
ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Green Extraction 
Technology of Zingiber montanum for 
Pharmaceutical Uses”  

19 กรกฎาคม 
2562 

17  มิถุนายน 
2567 

School of Pharmacy, 
Sungkyunkwan 
University 

สาธารณรัฐ
เกาหลี 

เอเชีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการใชแทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอนกับบุคลากรของมหาวิทยลัย
อุบลราชธานี และแลกเปลี่ยนด้านการจัด
การศึกษาในศตวาษท่ี 21 และศึกษาดูงานด้านการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

26 สิงหาคม 
2562 

30 สิงหาคม 
2562 

University of Health 
Sciences, Cambodia 

ราชอาณาจกัร
กัมพูชา 

เอเชีย กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนโดยเข้า
ร่วมเรียนกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัย
อุบลราชธานี ในรายวิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
และความปลอดภัยของผู้ป่วย (RDU) รายวิชา 
counseling  และกิจกรรมลงชุมชนเยี่ยมบ้าน ในเขต
พื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ชุมชน
เทศบาบต าบลเมืองศรีไคและเทศบาลต าบลธาตุ) 
รวมท้ังการเยี่ยมชมอาคารศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ 
ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร ,
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (Lab Anatomy) , 
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชชธานี และ
กิจกรรมจากสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
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2.  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
2.1  ความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี  

มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี ในการด าเนินงาน
วิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาดูงาน การเป็นอาจารย์พิเศษ การเป็นที่ปรึกษาโครงการวิชาการของนักศึกษา ให้การ
สนับสนุนในด้านห้องปฏิบัติการทดลอง เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการจัดประชุม สัมมนาวิชาการ 
การศึกษาเพิ่มเติม การบริหารทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่ทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นชอบร่วมกัน 
 

2.2  ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือในการจัดท าวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมด้านบริบาลเภสัชกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรม ระบบ
น าส่งยา เภสัชเคมี เภสัชวิทยา  เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สังคมและการ
บริหารเภสัชกิจ โภชนเภสัชภัณฑ์ วิทยาการเครื่องส าอางและความงาม เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ โดยมี
ผู้แทนอาจารย์จากทั้ง 3 สถาบันร่วมเป็นกองบรรณาธิการ โดยในปีงบประมาณ 2561 มีก าหนดเผยแพร่จ านวน  4 ฉบับ คือ 
เดือนมกราคม - มีนาคม, เมษายน - มิถุนายน, กรกฎาคม - กันยายน และ ตุลาคม - ธันวาคม และร่วมจัดเวทีเผยแพร่
ผลงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง The 11th Annual Northeast Pharmacy 
Research Conference of 2019 (NEPhReC 2019) หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรรมใน
อนาคต” (Future Pharmacy Profession : Challenges and Initiatives) วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  

 

2.3 ความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและร้านยา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และร้านยา ได้แก่ โรงพยาบาลวารินช าราบ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  
โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลสกลนคร 
โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และแหล่งฝึกร้านยาที่เป็น     
ร้านยาคุณภาพอีกหลายแห่งในเขตภาคตะวันออกเฉียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน     
การวิจัย และการปฏิบัติงานวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางที่ 17 แสดงรายละเอียดแผนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  
 

แหล่งฝึก กิจกรรมที่สามารถรองรับ 
การฝึกงานภาคสาขาหลกั 

จ านวนการรับนักศกึษา
ฝึกงานทุกผลัด (คน) 

1. โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค ์ Med (บงัคับ) 
Ambu (บังคับ) 
Drug system (บังคับ) 
DUE (เลือก) 
TDM (เลือก) 
Warfarin (เลือก) 
Onco (เลือก) 
TPN+Nutrition (เลือก) 
DIS (เลือก) 

4 
9 
3 
7 
6 
5 
7 
5 
6 
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แหล่งฝึก กิจกรรมที่สามารถรองรับ 
การฝึกงานภาคสาขาหลกั 

จ านวนการรับนักศกึษา
ฝึกงานทุกผลัด (คน) 

2. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ Psychiatric (เลือก) 3 

3. โรงพยาบาลขอนแก่น Med (บงัคับ) 
Ambu (บังคับ) 
Drug system (บังคับ) 
DIS (เลือก) 
DUE (เลือก) 
Cytoprep+Onco (เลือก) 
Cytoprep (เลือก) 

11 
11 
9 
3 
3 
2 
2 

4. โรงพยาบาลอุดรธาน ี Med (บงัคับ) 
Ambu (บังคับ) 
Drug system (บังคับ) 
TDM (เลือก) 
Warfarin (เลือก) 
Cytoprep+TPN (เลือก) 
Psychiatric (เลือก) 
HIV (เลือก) 

17 
18 
7 
3 
1 
1 
4 
2 

5. โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ 

Med (บงัคับ) 
Ambu (บังคับ) 
Drug system (บังคับ) 
Primary Care (เลือก) 
DIS (เลือก) 

11 
6 
4 
3 
4 

6. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Med (บงัคับ) 
Cytoprep+TPN (เลือก) 
Cytoprep+Onco (เลือก) 

4 
1 
2 

 

2.4 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกร
ประจ าแหล่งฝึกของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์และให้ความร่วมมือใน
การประสานงาน และการ  ฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาของให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา
วิชาชีพเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.5 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลขอนแก่น 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาลขอนแก่นโดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกร ประจ าแหล่ง
ฝึกของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์  และให้ความร่วมมือในการประสานงาน และ
การฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาของ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีความร่วมมือในการจัดประชุม
อบรมเภสัชศาสตร์ศึกษาในวันที่ 14-15 กันยายน 2562 
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2.6 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลอุดรธานี 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกร ประจ าแหล่ง
ฝึกของโรงพยาบาลอุดรธานี ด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ และให้ความร่วมมือในการประสานงาน และการ
ฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาของ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.7 ความร่วมมือกับโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกร 
ประจ าแหล่งฝึกของโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ และให้ความ
ร่วมมือในการประสานงาน และการฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาของ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีความร่วมมือในการเป็นวิทยากรในการจัดประชุมของทางโรงพยาบาล 

 
2.8 ความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และงานวิจัยพัฒนาการผลิต การประกันคุณภาพยาสมุนไพรไทย
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่าง
นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งสองฝ่าย อีกทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรม 
ทั้งทางด้านการผลิต การประกันคุณภาพยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.9 ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์การเภสัชกรรม โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการพัฒนาวิเคราะห์ และศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ใน
ภาชนะบรรจุต่างๆ  การแลกเปลี่ยนบุคลากร ตลอดจนให้ใช้งานและ/หรือสนับสนุนทรัพยากร ส าหรับด าเนินงานวิจัย 
รวมทั้งการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ  

 
2.10 ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาน
เสาวภา สภากาชาดไทย  โดยมีขอบเขตความร่วมมือและวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและงานวิจัย พัฒนาการผลิตและการประกันคุณภาพยาและชีววัตถุ งานวิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ
เภสัชกรรมร่วมกัน เพื่อให้สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการประกันคุณภาพยาและชีววัตถุตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสร้างองค์
ความรู้และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาและชีววัตถุในประเทศไทย 
ตลอดจนเพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถด้านเภสัชกรรม โดยผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้ การศึกษาต่อ การฝึกปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการประชุมวิชาการ 
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2.11 ความรว่มมือทางวิชาการกับบริษัทบางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก จ ากัด 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท

บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก จ ากัด โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการประสานความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ    
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์จริงด้านเภสัชอุตสาหกรรมแก่นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ การศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการ
ประชุมวิชาการ  

 
2.12 ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัดสาขาล าพูน  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี สาขาล าพูน โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีตามความเหมาะสม การวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและการประกันคุณภาพยา เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร การสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ตามแผนการ
ที่จะพัฒนาร่วมกัน  โดยการจัดท าเป็นกรอบกิจกรรมและคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน การสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของ
เภสัชกรประจ าแหล่งปฏิบัติงาน ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจน
สนับสนุนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการบริการข้อมูลข่าวสารด้าน
เภสัชศาสตรแ์ละการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 
2.13 ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์เฮลท์แคร์ จ ากัด 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
บริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์เฮลท์แคร์  โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการสนับสนุนการ       
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการ 
เทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทั้งสองฝ่าย   

 
2.14 ความร่วมมือทางวิชาการกับจังหวัดสกลนคร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
จังหวัดสกลนคร โดยมีขอบเขตความร่วมมือให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเฉพาะของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมปฐมภูมิ และด้าน
เภสัชกรรมอุตสาหการซึ่งเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
สมุนไพร 

 
2.15 ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมปฐมภูมิ และด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ           
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร และใน
ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 6 คน โดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิต ควบคุมคุณภาพ และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา 
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2561 – 25 มกราคม 2562    
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       2.16 ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
ปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ โดยศูนย์แพทย์แผนไทยพนา จังหวัดอ านาจเจิรญ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานด้าน
การวิจัย พัฒนาทางเภสัชศาสตร์และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ของนักศึกษา ทั้งด้านเภสัชกรรม
คลินิก เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมปฐมพูมิ และด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต      
การควบคุมและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร อาทิ ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองส าอาง      
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา ในด้านความรู้ความสามารถด้านเภสัชศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ การฝึกอบรมและการ
ประชุมวิชาการ 
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การรับรองแขกชาวต่างประเทศและนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ 
ในปีงบประมาณ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการรับรองแขกชาวต่างประเทศ  มีดังนี้ 
1.  Professor Adelheid H Brantner ผู้ เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจาก The Faculty of Natural Sciences, 

University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย ร่วมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านสมุนไพร ภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ ในระหว่างวันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. Assistant professor Eang  Rothmony, Vice dean University of Health Sciences พร้อมด้วยคณาจารย์และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 จาก University of Health Sciences ราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวนทั้งสิ้น 64 คน ร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ ด้านการเรียนการสอนโดยเข้าร่วมเรียนกับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี ในรายวิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (RDU) รายวิชา 
counseling และกิจกรรมลงชุมชนเยี่ยมบ้าน ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ชุมชนเทศบาลต าบลเมืองศรีไค
และเทศบาลต าบลธาตุ) รวมทั้งการเยี่ยมชมอาคารศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร 
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (Lab Anatomy) โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกิจกรรมจากสโมสรนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตรใ์นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3 . Ms. Kerstin Maria Rohrhofer และ  Ms. Saskia Zechner นั กศึ กษ าแลกเป ลี่ ยน จาก  Institute of 
Pharmaceutical Sciences, Faculty of Natural Sciences , University of Graz, Austria  ร่วมกิจกรรมการน าเสนอ 
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ในหัวข้อ            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Green Extraction Technology of Zingiber 
montanum for Pharmaceutical Uses”  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
  

 

ภาพ Professor Adelheid H Brantner ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย  ร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านงานวิจัย  
 

ภาพคณาจารย์และนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา 
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้นการเรียนการสอน
กับนักศึกษาคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
 

ภาพนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสาธารณรัฐ
ออสเตรีย ร่วมกิจกรรมน าเสนอด้านการวิจัยและการ
ท าวิทยานิพนธ์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 :  ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นฐานความรู้ (Knowledge) ด้านยาและสุขภาพ ให้เป็นที่พึ่งพิงของคนในสังคม และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น    
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 สนับสนุนให้มีการท างานวิจัยด้านยาและสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 :  มีนวัตกรรม (Innovation) ด้านบริบาลเภสัชกรรม  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงพาณิชย์และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน หรือระบบบริการสุขภาพ  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดเป็นนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 :  มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ (Research) เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ   

กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
1.2 จัดให้มีกลไกในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีทักษะในการผลิตผลงาน

คุณภาพในระดับสากล 
1.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างภาคีเครือข่ายงานวิจัยที่เข้มแข็ง เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
1.4 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะเภสัชศาสตร์เป็นองค์กรชั้นน า 

 
 
การวิจัย 

การพัฒนางานวิจัย  เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรท าการศึกษา  ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ใน
สาขาวิชาย่อยแขนงต่าง ๆ มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของ
สถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ท า
หน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการท างานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ พัฒนา
ระบบการบริหารงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของหน่วยงาน  บริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ สถานที่ บุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย และมีกองทุนงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการงานวิจัยของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนทางด้านการด าเนินงานวิจัยจากหลายแหล่ง  
ประกอบด้วย   

1) แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ด าเนินงานวิจัยใน ปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 13 โครงการวิจัยเดี่ยว รวมเป็นเงิน 3,154,600 บาท     

2) แหล่งเงินสนับสนุนจากเงินรายได้ ได้แก่ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน 360,500 บาท   

3) แ ห ล่ ง เงิ น ภ า ย น อ ก  ได้ แ ก่  เงิ น ส นั บ ส นุ น จ า ก ส า นั ก ง าน ก อ งทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และโครงการเครือข่าย
วิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2562 
จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,708,460 บาท 
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และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติ  ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 15 บทความ           
ระดับนานาชาติ จ านวน 15 บทความ รวม 30 บทความ 

 
ตารางที่ 18 แสดงงบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุด้านการวิจยัจากแหล่งทุนตา่งๆ 
 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
แหล่งทุน
ภายนอก  
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน 
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก 
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

 1,268,200 1,543,770   2,520,125 1,699,200 4,282,460 300,000 6,545,500 20,000 7863,060 360,500 
59,199.53 บาท/คน 55,579.82 บาท/คน 75,743.14 บาท/คน 81,818.96 บาท/คน 144,272.98 บาท/คน 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบทนุวิจัยทีไ่ด้รับการสนับสนนุปีงบประมาณ 2558 - 2562
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

ตารางที่ 19  แสดงงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

1 อไุรวรรณ อกนิตย์ การพิจารณาอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ติดเชื้อร่วมเอชไอวีและไวรัส
ตับอักเสบ ซี เรื้อรัง 

ศรีนครินทร์เวชสาร 33 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 

2 กัลยาณี สุเวทเวทิน, สัมมนา มูลสาร,  
ธีราพร สุภาพันธุ์ 

สภาพการณ์การบ าบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนด้วยระบบสมัครใจ
บ าบัดท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดอ านาจเจริญ  

ศรีนครินทร์เวชสาร 33 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 

3 มานิตย์ แซ่เตียว, ธนุตม ์ก้วยเจริญพานิชก์,  
รมิดา มัฐผา, โสวิภา พลเยี่ยม 

การประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยยา
เคมีบ าบัดร่วมกับรังสีรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561 

4 สุดาพร ท านุ, อมรรัตน์ บุญเรือง,  
สุรชัย จูมพระบุตร, ธนวดี ปรีเปรม 

การวิเคราะห์ชื่อการค้าของรายการยารูปแบบดัดแปรท่ีมีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561 

5 พิชญา พิมรินทร์, ชนิดาภา ตันตินิยงคกุล, 
ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์,  
ทวีศักดิ ์จึงวัฒนตระกูล, ศิริตรี สุทธจิตต์, 
พักตร์วิภา สุวรรณพรหม,  
มยุรี ตั้งเกียรติกาจาย, ชื่นจิตร กองแก้ว, 
Claire Anderson, โพยม วงศ์ภูวรักษ์,  
ธีราพร สุภาพันธุ์ 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของบัณฑิตเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

6 ฐานิตา นามรัตน์, จตุพร เจริญยศ,  
ธีราพร สุภาพันธุ์, สรัญญา กุลวงศ์,  
วัฒนาพร คุ้มบุญ, จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 

ความพงึพอใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพต่อ
การบ าบัดด้วยการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์ ณ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

7 วลัยพร เตียประสิทธิ์, บัญชา ยิ่งงาม,  
วันดี รังสีวิจิตรประภา 

อนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตรบรรจุน้ ามันงาเพื่อป้องกันการระเหย
ของน้ าออกจากผิว 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

8 วันเฉลิม สีหบุตร, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, 
บัญชา ยิ่งงาม, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 

การพัฒนาไบเจลกักเก็บน้ ามันงาส าหรับภาวะผิวแห้ง วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

9 กรกนก สุวรรณราช, กุลภัสสร์ กิตติพินิจนันท, 
วริษฏา ศิลาอ่อน, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ,  
สาโรช ออ่นละออ, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ ์

การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแวนโคมัยซินใน
ยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยาน้ าแขวนตะกอนด้วยเครื่องโคร
มาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

10 ปรีชา บุญจูง, ทรงพร จึงมั่นคง, วิภาวี เสาหิน, 
สุภารัตน์ จันทร์เหลือง, กิติยา ไกยะฝ่าย  
และชครัตตรัย ทับแก้ว 

Quantitative Analysis of L-DOPA in Mucuna pruriens 
Seeds by High Performance Liquid Chromatography 

ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ  

13 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

11 ฑิภาดา สามสีทอง การใช้ยากลุ่ม SV2A antagonist ส าหรับรักษาโรคลมชัก วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 กรกฎาคม - กันยายน 2561 
12 กุสาวด ีเปลกระโทก, พรทิพย์ ไววุฒิ,  

ณัชชา สุไชยชิต, นันทวัน บุณยะประภัศร, 
ประเสริฐ เรียบรอ้ยเจริญ, จันทนา บุญยะรัตน์ 

ฤทธ์ิปกป้องการทาลายเซลล์ประสาทจากการเหนี่ยวนาด้วยเบต้า 
อะไมลอยด์ของสารสกัดจากทุเรียน 

วารสารเภสัชวิทยา 40 1 ธันวาคม 2561 

13 สุรีวัลย์ ดวงจิตต,์ กรกนก สุวรรณราช,  
กุลภัสสร์ กิตติพินิจนันท, พิชญ์นรี องค์วิสุทธิ์, 
สุรีวัลย์ บารุงไทย, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์,  
พรวนิช เจริญพุทธคุณ, วริษฎา ศิลาอ่อน 

บทบาทของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติสาหรับประยุกต์ใช้ทาง
ผิวหนัง : คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และระบบน าส่ง
รูปแบบใหม่ 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 มกราคม - มีนาคม 2562 

14 กัลยาณี สุเวทเวทิน, สัมมนา มูลสาร,  
ธีราพร สุภาพันธุ์ 

การประเมินผลการด าเนินงานการบ าบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีน ด้วย
ระบบสมัครใจบ าบัดท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
อ านาจเจริญ 

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข 

29 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 

15 ฑิภาดา สามสีทอง, นันทิกานต์ แฉขุนทด, 
วัลลภา แกล้วทนงค์, ธีราพร สุภาพันธุ์, 
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 

การประเมินความเหมาะสมของการได้รับยาร่วมกันหลายขนานใน
ผู้ป่วยสูงอายุโดยใช้เกณฑ์ STOPP/ START 2014 ณ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 กรกฎาคม-กันยายน 2562 
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ตารางที่ 20  แสดงงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

1 Duangjita S, Kraisitb P.  Optimization of orodispersible and conventional tablets 
using simplex lattice design: Relationship among 
excipients and banana extract 

Carbohydrate Polymers 193 1 August 2018 

2 Veettil S K, Jinatongthai P, N Surakit,  
Teerawattanapong N,  
Mooi C S, Ghee L K, Saokaew S, 
Phisalprapa P, Christopher M R,  
Chaiyakunapruk N.  

Efficacy and safety of chemopreventive agents on 
colorectal cancer incidence and mortality: 
systematic review and network meta-analysis 

Clinical Epidemiology 10 October 2018 

3 Udomsin O, Yusakul G, Kraithong W, 
Udomsuk L, Kitisripanya T, 
Juengwatanatrakul T, Putalun W. 

Enhanced accumulation of high-value deoxymiroestrol 
and isoflavonoids using hairy root as a sustainable 
source of Pueraria candollei var. mirifica 

Plant Cell, Tissue and 
Organ Culture (PCTOC)  

136 October 2018 

4 
 

Waiwut P. In vitro biological activities of Wolffia globosa relevant 
to prevention of Alzheimer’s disease.   Presentation at 
the academic conferences and symposium. 

The 4th International 
Conference on Pharma and 
Food (ICPF) 

 14-16 November 2018 

5 Waiwut P. Nelumbo nucifera as a promising multifunctional extract 
with acetylcholinesterase inhibition, anti-β-amyloid 
aggregation and neuroprotective properties for the 
treatment of Alzheimer's disease. 

The 4th International 
Conference on Pharma and 
Food (ICPF) 

 14-16 November 2018 

6 Chanpokapaiboon K, Khoonrit P, 
Yusakul G, Juengwatanatrakul T, 
Putalun W, Tanaka H, Sakamoto S, 
Morimoto S. 

A Recombinant Fab Antibody Against Kwakhurin as a 
Tool for Sensitive Indirect Competitive ELISA. 

Curr Pharm Biotechnol    19 December 2018 

7 Yingngam B, Brantner A. Boosting the essential oil yield from the rhizome of 
cassumunar ginger by an eco-friendly solvent-free 
microwave extraction combined with central composite 
design 

Journal of Essential Oil 
Research 

30 December 2018 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

8 Yusakul G, Togita R, Minami K, 
ChanpokapaiboonK,  
Juengwatanatrakul T,  
Putalun W, Tanaka H,  
Sakamoto S, Morimoto S 

An indirect competitive enzyme-linked immunosorbent 
assay toward the standardization of Pueraria 
candollei based on its unique isoflavonoid, kwakhurin 

Fitoterapia  133 December 2018 

9 Ploylearmsang C, Kanjanasilp J,  
Kessomboon N, Suttajit S, 
Suwannaprom P, Sripa S,  
Sittichotiwong R, Srimarueang T, 
Sonsri S and Kittiboonyakun P. 

Hospital Pharmacy Practice and the Way 
Forward for Pharmacy Education in Thailand 

JCPH 72 January–February 2019 

10 Nagendrababu V, J P, Shaju Sajesh K. V, 
Jinatongthai P, James L. Gutmann 

Efficacy of Biodentine and Mineral Trioxide Aggregate in 
Primary Molar Pulpotomies - A Systematic Review and 
Meta-Analysis With Trial Sequential Analysis of 
Randomized Clinical Trials 

The Journal of Evidence-
Based Dental Practice  

19  March 2019 

11 Yingngam B, Zhao H, Baolin B, 
Pongprom N, Brantner A. 

Optimization of ultrasonic-assisted extraction and 
purification of rhein from Cassia fistula pod pulp.  

Molecules 24 May 2019 

12 Tansathien K, Suriyaaumporn P, 
Charoenputtakhun P, Ngawhirunpat 
T, Opanasopit P, Rangsimawong W.  

Development of Sponge Microspicule Cream as a 
Transdermal Delivery System for Protein and Growth 
Factors from Deer Antler Velvet Extract. 

Biol. Pharm. Bull 
  

42 1 July 2019 

13 Rangsimawong W, Tansathien K, 
Wattanakul A,  
Ngwhirunpat  T,  Opanasopit P  

Extraction method of protein and insulin-like growth 
factor-1 from deer antler velvets for skin rejuvenation 

Key Engineering Materials 819 28 August 2019 

14 Tansathien K, Nuntharatanapon N, 
Jaewjira S, Jhoan Rhea L. Pizon, 
Opanosopit P, Rangsimawong W.  

Solid lipid nanoparticles containing Pueraria mirifica 
ethanolic extract for hair growth promotion 

Key Engineering Materials 819 28 August 2019 

15 Suttajit S, Suwannaprom P, 
Supapaan T, Eakanunkul S, 
Tangkiatkumjai M, Kongkaew Ch, 
Anderson C, Wongpoowarak P, 

Are we on the right track? Answers from a national 
survey of Thai graduates’ perceptions during the 
transition to the 6-year PharmD program 

Advances in Medical 
Education and Practice 

9 September 2019 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงผลงานวิจัยตพีิมพ์ระดับชาติ ปีงบประมาณ 2557-2562 

 

แผนภูมิที่ 7 แสดงผลงานวิจัยตพีิมพ์ระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2557-2562 
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 ตารางที่ 21  แสดงโครงการวิจยัที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับที ่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม  

1 การพัฒนาระบบการผลิตวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากบัวบก
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต 

ผศ.บัญชา ยิ่งงาม  งบประมาณแผ่นดิน 9,600.00 

2 การพัฒนาวิธีการสกัดและการ
วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
จากบัวบก 

ผศ.กุสุมา จิตแสง  งบประมาณแผ่นดิน 289,000.00 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะใน
ช่องปากเพื่อรักษาแผลร้อนในจาก
สารสกัดบัวบก 

นางสาวจินตนา นภาพร  งบประมาณแผ่นดิน 192,700.00 

4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Hair Tonic 
จากสารสกัดบัวบกเพื่อบ ารุงเส้นผม 

ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  งบประมาณแผ่นดิน 192,700.00 

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะท่ีท่ีมี
ส่วนผสมของสารสกัดบัวบกเพื่อ
ชะลอการหลั่งและเพิ่มสมรรถภาพ
ทางเพศส าหรับผู้ชาย 

ผศ.บัญชา ยิ่งงาม  งบประมาณแผ่นดิน 481,600.00 

6 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากข้าวแบบครบวงจรให้กับกลุ่ม
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัด
อุบลราชธานีเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์: อาหาร ยา 
และเครื่องส าอางนาโนเทคโนโลยี 

ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์  งบประมาณแผ่นดิน 28,900.00 

7 การพฒันาข้าวผงผสมเกลือแร่
ส าหรับเด็กเพื่อรักษาอาการ
ท้องเสีย 

นางสาวจินตนา นภาพร  งบประมาณแผ่นดิน 289,000.00 

8 การพัฒนาสูตรต ารับน้ ามันร าข้าว   
กักเก็บในอนุภาคขนาดเล็กส าหรับ
เครื่องส าอางนาโนเทคโนโลยี: การเพิ่ม
ก าลังการผลิตเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย ์

ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์  งบประมาณแผ่นดิน 1,021,100.00 

9 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโน
ท่ีบรรจุสารสกัดลิกแนนเพื่อฟ้ืนฟู
สภาพผิว 

รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา โครงการภายใต้โครงการ
ยกระดับสมรรถนะ
นักวิจัยไทยเพื่อสร้าง   
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ประจ าปี 2562 

150,000.00 

10 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางส าหรับฟ้ืนฟูสภาพ
ผิวหน้าท่ีผสมสารสกัดถั่งเช่าสีทอง 

ผศ.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา โครงการภายใต้โครงการ
ยกระดับสมรรถนะ
นักวิจัยไทยเพื่อสร้าง    
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ประจ าปี 2562 

150,000.00 

11 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติ
การต้านแคนดิดา อัคบิแคนส์ของ
แบคทีเรียกรดแลคติกท่ีแยกจาก
ปลาส้ม 

ผศ.บัญชา ยิ่งงาม โครงการภายใต้โครงการ
ยกระดับสมรรถนะ
นักวิจัยไทยเพื่อสร้าง   
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ประจ าปี 2562 

150,000.00 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม  

12 การผลิตข้าวกล้องงอกกาบาสูงโดย
การหมักร่วมกับสายพันธุ์แลคโต
บาซิลลัสในเชิงพาณิชย์ 

ผศ.นิธิมา สุทธิพันธุ์ โครงการภายใต้โครงการ
ยกระดับสมรรถนะ
นักวิจัยไทยเพื่อสร้าง   
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ประจ าปี 2562 

150,000.00 

13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เพื่อการป้องกันการท าลายเซลล์
ประสาทจากสารสกัดผักชี 

ผศ.พรทิพย์ ไววุฒิ โครงการภายใต้โครงการ
ยกระดับสมรรถนะ
นักวิจัยไทยเพื่อสร้าง   
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ประจ าปี 2563 

50,000.00 

 
 
ตารางที่ 22  แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับที ่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม  

1 ผลของระดับ glucose ต่อกลไก
การดื้อยา temozolomide ใน
เซลล์มะเร็งสมองร้ายแรงที่พบใน
ผู้สูงอายุ ชนิด glioblastoma 
multiforme (GBM) 

ผศ.ปาจารีย์ ทองงอก งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์  

     50,000.00  

2 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ผศ.สุวรรณา ภัทรเบญจพล งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์  

     50,000.00  

3 การน านโยบายการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์  

     50,000.00  

4 การประยุกต์ใช้วิธีสกัดไมเซลล์เพ่ือ
การแยกสกัดสารส าคัญจากลูก
ประคบสมุนไพรไทย : การหาวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีสุดด้วยวิธีพื้นผิว
ตอบสนอง 

ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์  

     50,000.00  

5 เปรียบเทียบฤทธิ์การสร้างหลอด
เลือดใหม่ในสารสกัดแต่ละชั้นของ
เนื้อเยื่อเห็ดร่างแห 

นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์  

     50,000.00  

6 ผลของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ต่อ
ระดับฮอร์โมนกรีลินในเลือดใน
อาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี  

ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

     30,000.00  

7 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

     26,500.00  
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ตารางที่ 23  แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับที ่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม  

1 จัดท าข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบ
สมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ของกระวาน 
ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ 
แฝกหอม เปราะหอม 

ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

 2,400,000.00  

2 งานจ้างที่ปรึกษาจัดท ามาตรฐานยา
แผนไทย : ต ารับยาธาตุบรรจบ  
(ยาผง/ยาแคปซูล) 

ผศ.สุดารัตน์ หอมหวล กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

 1,539,400.00  

3 งานจ้างที่ปรึกษาจัดท ามาตรฐานยา
แผนไทย : ต ารับยาประสะกะเพรา 
(ยาผง/ยาแคปซูล)  

ผศ.กุสุมา จิตแสง กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

   156,660.00  

4 งานจ้างท่ีปรึกษาจัดท ามาตรฐานยา
แผนไทย : ต ารับยาธาตุอบเชย (ยาน้ า) 

รศ.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

   127,400.00  

5 ระบบการจัดการของเสียและ
สุขอนามัยตลาดปลอดภัยในจังหวัด
อุบลราชธานี 

ผศ.นิธิมา สุทธิพันธุ์ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

   175,000.00  

6 การประยุกต์ใช้ดูเพล็กซ์ลิโพโซมเป็น
สารเคมีท่ีเป็นตัวป้องกันมะเร็งขนาด
นาโนเมตรรูปแบบใหม่ส าหรับการ
น าส่งยามะเร็งผิวหนังและการ
ก าหนดเป้าหมาย : การหาสูตรท่ี
เหมาะสมท่ีสุดและการศึกษา
คุณลักษณะ 

ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

   300,000.00  

7 ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมการเลิกบุหรีโดยเภสัชกร
ในร้านยา 

นายประสิทธิชัย พูลผล โครงการเครือข่าย
วิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ
และควบคุมยาสูบ 

     10,000.00  
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โครงการสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

1. การศึกษาด้านฤทธิ์ทางชีวภาพและสมุนไพร 
 
ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 

1 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทย 5 ชนิดต่อการ
ยับย้ังการท างานของเอนไซม์ CYP3A4 จาก
ตับหนูในหลอดทดลอง 

นางสาวสทุธาสนิี สุวรรณกุล ผศ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 5715400329 
5715400512 

นายธนวัฒน์ สรุิยนต ์
นางสาวมนิตรา สุขอ้วน 

2 ผลการยับย้ัง Notch pathway ตอ่
เซลล์มะเร็งสมอง Glioblastoma 
multiforme (GBM) ชนิด T98G ที่ดื้อต่อยา 
temozolomide 

ผศ.ปาจารีย์   ทองงอก - 5815400148 
5815401158 

นายฉัตรชัย วราฤทธิ ์
นางสาวจริาวรรณ ค ามั่น 

3 การคัดเลือกยีสต์และราสายพันธุ์ดีเพือ่ใช้ใน
การผลิตสาโท 

ผศ.สุภารัตน์  จันทร์เหลือง ผศ.นิธิมา  สุทธิพันธุ ์ 5815400580 
5815401301 

นางสาวมณฑกานติ์ สว่าง 
นางสาวธนภรณ์ ภทัรวรเมธ 

4 Bioactivity of dictyophora indusiatus ดร.ไพจิตร  ศรธีนานุวัฒน ์ ผศ.อุษณา  พวัเพิ่มพูลศริ ิ 5815400463 
5815400766 

นางสาวพรนัชชา  ศาลาแก้ว
นางสาวสุมณฑกาญจน์  ผาละพรม 

5 ฤทธิข์องอนุพนัธ์แคปไซซินตอ่การยับย่ังการ
เจรญิเติบโตของเซลล์มะเร็ง 

ผศ.พรทิพย์  ไววุฒิ - 5815400681 
5815401235 

นายศิวะพร  อรไทวรรณนาง
สาวกิ่งดาว  โนนพิลา 

6 การทดสอบฤทธิแ์ละสารส าคัญของเมล็ด
หมามุ่ย 

รศ.พรรณรัตน์   
อกนิษฐาภิชาต ิ

ผศ.ปรีชา  บุญจูง 
รศ.วิภาวี   เสาหิน 

5815400498 
5815400652 

นายพัชระ แสนอุบล 
นายวิวัฒน ์โคตรยอด 

7 ผลการยับย้ัง Notch pathway ตอ่
เซลล์มะเร็งสมอง Glioblastoma 
multiforme (GBM) ชนิด U87MG ทีถู่ก
เหนี่ยวน าให้ดือ้ต่อยา temozolomide 

ผศ.ปาจารีย์  ทองงอก - 5815401206 
5815401262 

นางสาวณิชกานต์ แสบงบาล 
นางสาวมธุรดา คณุวงศ์
วิวัฒน ์

8 การศกึษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของพืชสมุนไพรและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภาพ 

ผศ.พรทิพย์  ไววุฒ ิ นางสาวธนวดี  ปรีเปรม 5815400366 
5815400597 

นายนรุตม์ ส าราญวานิช 
นายรณกฤต บุญศกัดิ ์

9 ศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและปริมาณไอโซฟ
ลาโวนของนมถัว่เหลืองที่หมกัด้วยแบคทีเรยี
โพรไบโอตกิ 

ผศ.จารุวรรณ  ธนวิรฬุห ์ ผศ.ศริิมา  สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 5815401031 
5815401071 

นางสาวรตันาวดี เข็มทอง 
นางสาวไวทยา ทองพิทกัษ์ 

 
2. การศึกษาด้านเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 

1 แผ่นแปะในช่องปากของสารสกัดกระชายด า ผศ.อรนุช  ธนเขตไพศาล ผศ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 5815400391 
5815400621 

นางสาวเบญญา ศริิปร ุ
นางสาวลิปิการ์ กุลดา 

2 การพัฒนาเครื่องดืม่ซินไบโอตกิจากนมถัว่
เหลืองหมกั  

ผศ.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา - 5815400384 
5815401149 

นางสาวเบญจรัตน์  นามโคตร 
นางสาวไอลดา  ขนุจิตใจ 

3 การสังเคราะห์สารต้านอกัเสบ(E)-4-(3'4'-
dimethoxyphenyl) ประสทิธิภาพสูงทดแทน
สารออกฤทธิจ์ากไพลเพื่อใช้ประโยชนท์าง
เภสัชกรรม 

ผศ.บัญชา  ย่ิงงาม รศ.วันดี  รังสีวิจิตรประภา 
ผศ.พิชิต    สดุตา 
 

5815400452 
5815401013 

นายพงศ์ภัค คงโพธิ ์
นางสาวมฐักา จนัทร์เมอืง 

4 ฐานขอ้มูลต ารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติที่ใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทย 

ผศ.สุดารัตน์  หอมหวล - 5615400988 
5615400995 
5815400311 

นางสาวณัฎฐภรณ์ บุญหนนุ 
นายณัฐพล ข าอิง 
นายธวัชชัย วงศ์สกุลววิัฒน ์

5 Transdermal delivery of phytoestrogen-
cyclodextrin for Anti-ageing 
cosmeceuticals 

รศ.วันดี  รังสีวิจิตรประภา นางสาววรนนัท ์ รังสมิาวงศ ์ 5815400698 
5815400755 

นายศุภกิจ  สีรับส ี
นางสาวสุภทัรา  ลาม ี

6 การพัฒนาลิโพโซมรูปแบบใหมก่ักเก็บสารตา้น
อนุมูลอิสระส าหรับน าส่งทางผวิหนัง 

ผศ.สุรีวัลย์  ดวงจิตต ์ - 5815400346 
5815400517 

นายธีรภทัร โพธิ์เกษม 
นางสาวพิมพ์พนิต พทุธาผา 

7 การพัฒนาเจลมาร์สหน้าจากสารสกัดหยาบใบ
บัวบก 

รศ.วริษฎา  ศิลาออ่น ผศ.อุษณา  พวัเพิ่มพูลศริ ิ 5815400241 
5815401297 

นางสาวณฐัชา จันทรศริ ิ
นางสาวฐานิดา  เนืองชมภ ู
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ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 

8 การเตรียมเครื่องดื่มผลไม้ชนิดผงชงละลาย
พร้อมดื่ม 

ผศ.เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา ผศ.นิธิมา  สุทธิพันธ ์
ผศ.อรนุช  ธนเขตไพศาล 

5815400234 
5815401093 

นางสาวณัฏฐา  มงคล 
นางสาวศศวิิมล  ครฑุปราการ 

9 การศกึษาการปนเป้ือนโลหะหนกัของเกลือ
สินเธาร์ ในแหล่งผลิตเกลอืสินเธาร ์  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.ปรีชา   บุญจูง ผศ.ทรงพร  จึงมั่นคง 5815400025 
5815400379 

นางสาวกนกวรรณ  คุณาคุณ 
นางสาวนฤมลภรณ์  สนทอง 

10 Resveratal-loaded PEGylated 
invesomes for dermal and transdermal 

นางสาววรนนัท ์รังสิมานนท ์ รศ.วันดี  รังสีวิจิตรประภา 5815400968 
5815400986 

นางสาวปรญิญ์  วัฒนศลิป์ 
นางสาวปิยธิดา  อ่ าทอง 

11 การพัฒนาเครื่องส าอางจากเห็ดร่างแห ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศริ ิ นางสาวไพจิตร  ศรธีนานุวัฒน ์ 5815400250 
5815401251 

นางสาวณฐัมน  หวังด ี
นางสาวพทิยารัตน ์ ใจอุน่ 

12 การพัฒนาต ารับ และ ประเมินแชมพูส าหรบัผู้
สูงวัย 

ผศ.ชลลดัดา  พิชญาจิตตพิงษ์ รศ.ธีราพร  สุภาพนัธุ ์ 5815401026 
5815400739 

นางสาวภัสนีย์   เขตสกุล 
นางสาวสริิเพญ็   เจติยานนท ์

13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ hair tonic จากสารสกัด
บัวบกเพื่อบ ารุงเสน้ผม 

ผศ.ชุตินนัท์  ประสทิธิ์ภูริปรีชา รศ.วันดี   รังสีวิจติรประภา 5815400700 
5815401187 

นางสาวศุภาพชิญ์  จนัทรเ์พ็ง 
นางสาวณฐัณิชา   แก้วขาว 

14 การศกึษาคุณสมบัตทิางเคมกีายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมขีองเหง้าแห้วหม ู
(Cyperus rotundus L.) 

รศ.ระวิวรรณ แกว้อมตวงศ ์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง 5815400643 
5815400355 
 

นางสาววริศรา  พลวิลัย 
นายธีรศกัดิ์  มั่งม ี

15 การศกึษาคุณสมบัตทิางเคมกีายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมขีองเปราะหอม  
(Kaempferia galanga L.) 

ผศ.ทวีศกัดิ์ จึงวัฒนตระกูล - 5815400324 
5815401086 

นางสาวธนัยภร  บรุีพันธ ์
นายศราวุฒิ  ศรีสง ่

16 การศกึษาคุณสมบัตทิางเคมกีายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมขีองต ารับยา 
ประสงกะเพรา 

ผศ.กุสุมา จิตแสง - 5815400746 
5815401172 

นางสาวสุธาสนิี  มั่นยืน 
นายชุติวัต กุศลคุ้ม 

17 การศกึษาคุณสมบัตทิางเคมกีายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมขีองรากแฝกหอม 
Chrysopogon zizanioides (L.) Roterty 

ผศ.ทวีศกัดิ์ จึงวัฒนตระกูล - 5815400067 
5815400618 

นางสาวกัญญภสั อุน่ค า 
นางสาวรัศมีประภา ภูมิโคกรักษ์ 

18 การพัฒนาลูกประคบรูปแบบใหม่โดยใช้นาโน
เทคโนโลยี 

ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต ์ - 5815400676 
5815400551 

นายศิริพงษ์ พจนา 
นายภัทรพล วิชญพงศ์ 

19 การพัฒนาสูตรต ารับยาย้อมสีผมปิดผมขาวจาก
ธรรมชาติให้ได้สีผมที่สวยติดทนนาน 

รศ.วันดี รังสวีิจิตรประภา ผศ.ชุตินนัท์  ประสทิธิ์ภูริปรีชา 
ผศ.บัญชา  ย่ิงงาม 
 

5815400193 
5815400102 

นางสาวชาลิสา  เชี่ยวชาญ 
นางสาวจรัสดาว  สีสัจจา 

20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ภายนอกจาก
เห็ดนางนวล 

ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศริ ิ รศ.วริษฎา  ศิลาออ่น 
นางสาวไพจิตร   ศรีธนานุวฒัน ์
 

5815400229 
5815401194 

นางสาวฐาวรา แจม่จ ารัส 
นางสาวณฐันันท ์ แสงอ านาจเจรญิ 

21 แผ่นแปะจากสารสกัดขมิ้นชนั ผศ.อรนุช ธนเขตไพศาล ผศ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 5815400575 
5815400407 

นายภูมิวิชญ ์ โคตรแก้ว 
นายปรเมศวร์  มากด ี

22 การเปรียบเทียบประสทิธิภาพการบรรเทาปวด
ในอาการเจ็บคอระหว่างการใช้ยา NSAIDs กับ
ยาอมผสมยาชา 

นางสาวฑิภาดา สามสีทอง นางสาวไพจิตร  ศรธีนานุวัฒน ์ 5815400613 
5815400657 

นางสาวศรัณย์รัตน์  เผือดจันทึก 
นางสาวศุภนิดา  มุ่งหมาย 

23 การพัฒนาสูตรต ารับยาสีฟันจากสารสกัด 
เมล็ดหมาก 

รศ.วริษฎา ศลิาออ่น ผศ.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
 

5815400168 
5815400274 

นางสาวชลลดา  มาขุมเหลก็ 
นางสาวติณธนา  ทองจนัทร ์

24 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมีของต ารับยาหอมเทพจิตร 

ผศ.กุสุมา จิตแสง - 5815400816 
5815401275 

นายอภินนัท์  ด าริห์ 
นายรัษฎากร  ลกูรัตน ์

25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกเพื่อต้านเชือ้
แบคทีเรียในทางเดินอาหาร 

ผศ.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา - 5815400085 
5815400993 

นายกิตตกิร  ชินศร ี
นายพีชาญ  อมรภูวดล 

26 การเตรียมผลิตภณัฑ์สุขภาพที่อยู่ในรูปของแข็ง ผศ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ผศ.อรนุช  ธนเขตไพศาล 5815400889 
5815401048 

นายชัยวัฒน์  ไมเ้กต ุ
นายวรปรัชญ์  เล็กกระจ่าง 
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3. การศึกษาด้านเภสัชกรรมคลินิก 
 

ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 
1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ประเมินการใช้

ยาปฏิชีวนะ ในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  
RDU and UBU Acute diarrhea in adults 

นายประสิทธิชัย  พูลผล ผศ.อุไรวรรณ   อกนิตย์ 
รศ.ธีราพร  สุภาพนัธ ์

5815400829 
5815400841 

นายอภิมุข ปิตรัมย์ 
นางสาวอจัฉราพรรณ พรมตา 

2 ปัจจัยเสี่ยงการกลับมาเป็นซ้ าของโรคหลอก
เลือดสมองตีบในแต่ละประเภท 

นางสาวฑิภาดา  สามสีทอง ภญ.ณหทัย  อุณาภาค 5815400636 
5815400421 

นางสาววริศรา ทับทมิโกมลกุล 
นางสาวปาณิสรา หาญธรรม 

3 การประเมนิผลการใชก้ารแพทย์ทางเลอืก
โฮมีโอพาทีย์ในการพัฒนาตนเองและเสริม
พลังในการท างานของบุคคลากร ณ คลนิิก
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก
โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค ์

ผศ.จารุวรรณ  ธนวิรฬุห ์ รศ.ธีราพร  สุภาพนัธุ ์ 5815400663 
5815400562 

นายศักดิ์ประสงค์ วงศ์วนัด ี
นายภาณุพงศ์  ชมพูพืน้ 

4 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
และการวเิคราะห์อภิมานของยาต้านไวรัสที่
ใช้ส าหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอกัเสบ
ชนิดซี จีโนไทป์ 6 

ผศ.ณัฐวัฒน์  ตีระวัฒนพงษ์ - 5815400186 
5815400957 

นายชัยวัฒน์ ตังสกุล 
นางสาวปพิชญา วรรณด ี

5 การออกแบบและพัฒนาแอปพลเิคชั่น
พิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลใน
ระบบ IOS 

นางสาวจนิตนา  นภาพร รศ.ธีราพร  สุภาพนัธุ ์
ผศ.พีรวัฒน์  จนิาทองไทย 

5815400030 
5815400481 
 

นางสาวกนกวรรณ วัฒนตฤณากุล 
นางสาวพรรษชล   โสดาจันทร ์

6 ปัจจัยด้านนกัศึกษาที่สัมพนัธก์ับการเรียนรู้
ที่เนน้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

รศ.วิภาวี   เสาหิน ผศ.แสวง วัชระธนกิจ 5815400012 
5815400205 

นางสาวกนกกร  เก่งกว่าสิงห์ 
นายชินกฤต  เกียรติสยมภ ู

7 พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลนก์ับความ
เสี่ยงภาวะซึมเศร้า ในนักศกึษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นายดุรงค์กร  พลทม ผศ.สุวรรณา  ภทัรเบญจพล 5815400784 
5815401220 

นายเหมวัต แสงโรจนากุล 
นางสาวนิธิกานต์  กิติเจริญศักดิ์ 

8 การพัฒนาแอพลิเคชัน่ส าหรับผู้ป่วย  
เอช ไอ ว ี

ผศ.อุไรวรรณ  อกนิตย์ ผศ.ทวนธน บุญลือ 5815400070 
5815400805 

นางสาวกัญญาพร งามจิตต ์
นายอนุวฒัน์ กุลไธสง 

9 การศึกษาความชุกและการจัดการภาวะ 
hyponatremia ให้ผู้ป่วย ที่ได้รับยารักษา
โรคทางจิตเวช 

ผศ.ทวนธน  บุญลอื - 5815400171 
5815400874 

นายชวนากร พลิากุล 
นายจิรวทิย์ ยอดวนัด ี

10 การศกึษาความตอ้งการในการปฏิบัติงาน
ของเภสชักรรมชุมชน เพือ่มุ่งสูร่้านยา 4.0 

ผศ.น้องเล็ก  คุณวราดิศัย - 5815400535 
5815400850 

นางสาวพุทธิชาติ  ทับทิมไสย์ 
นางสาวอาภานันท์  เอี่ยมส าราญ 

11 การศกึษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ไดร้ับ
ยาเคมีบ าบัด และผู้ดแูลผู้ป่วยมะเร็ง  
ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

อ.มานิตย์  แซ่เตียว อ.เดน่ใจ บัวทุม 5815400418 
5815400861 
 

นางสาวปวีณก์ร  พงศ์ทิพากร 
นางสาวกาญจนา  ซ้ึงพุทธศาสน ์

12 การสร้างและพัฒนาตน้แบบอุปกรณ์ช่วย
ควบคุมการเบิกจ่ายเพื่อลดความเสี่ยงใน
ระบบยา 

ผศ.พีรวัฒน์  จนิาทองไทย อ.จนิตนา นภาพร 5815400131 
5815400296 

นางสาวจฬุาทิพ  อมรเพชรสถาพร 
นายธนาวัฒน์   วงค์ดวงผา 

13 การพัฒนา model ของการใชน้ิโคตนิ
ทดแทนในประเทศไทย 

ดร.ศักดิ์สิทธิ ์ ศรีภา อ.ประสทิธิชัย  พูลผล 
อ.ทวนธน  บุญลอื 

5815400047 
5815400791 

นายกรกต  ชัยยนต์ 
นายอนุชา  นิตธิรรม 

14 การพัฒนาและประเมินสื่อการเรียนรู้เรื่อง 
เภสัชพลศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

นายณรงค์ชัย  จกัษุพา - 5715401081 
5815400339 

นายอดิศักดิ์  เรืองงาม 
นายธีรโชติ  ปรกึไธสง 

15 การส ารวจข้อมูลด้านการผลิตและควบคุม
คุณภาพยาที่ผลิตในโรงพยาบาลของ
ประเทศไทย (ระยะที ่2) 

รศ.ธีราพร  สุภาพันธ ์ ผศ.ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์ 5815400896 
5815401280 

นายณัฐพล  ย่ังยืน 
นายชินวัตร จ าลองเพ็ง 

16 การวเิคราะห์ลักษณะของข้อมูลสุขภาพ
และความน่าเชือ่ถอืของแหล่งข้อมลูสุขภาพ
บนสื่อสังคมออนไลน ์

ดร.ธนวดี  ปรีเปรม   - 5815400476 
5815400113 

นางสาวพรปวีณ์ พงษ์ศร ี
นางสาวจารุเนตร สิงห์เห 

17 การประเมนิการตอบสนองต่อการแจ้ง
เตือนการเกิดอนัตรกริิยาระหว่างยาจาก
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ณ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผศ.แสวง วัชรธนกิจ ผศ.พีรวัฒน์  จนิาทองไทย 5815400506 
5815401127 

นายพิพัฒน์  จันทะพิมพ ์
นายสิทธกิร วิชัยรัมย์ 
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ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 
18 การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการใช้ส่ือ

การ์ตนูแอนเิมชัน่ในการเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัย
เรียน อายุ 5-14 ปี ในจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.นิภาพร  เมอืงจนัทร ์ อ.ประสทิธิชัย  พูลผล 
รศ.ธีราพร  ชนะกิจ 
 

5815400834 
5815400948 
 

นายอภิสิทธิ์  สีลาพัฒน์. 
นางสาวธนิัดดา รอดภัย 

19 การประเมนิการใช้สารอาหารทางหลอด
เลือดด าในโรงพยาบาล 

อ.วันนิศา  ดงใต ้ - 5715400824 
5815401217 

นางสาวจิตต์ลดา จติต์เที่ยง 
นางสาวนนัทกิาญจน ์ จนัทรท์วิชัย 

20 อุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยที่
เข้ารับบรกิารสาธารณสุขในเขต 10 

ผศ.น้องเล็ก  คุณวราดิศัย ผศ.แสวง  วัชระธนกิจ 5715400341 
5715401351 

นางสาวธญัรด ี อนิสุวรรณ 
นางสาวศทุธิตา น้อยมิ่ง 

21 การพัฒนารูปแบบการให้บรกิาร 
clozapine clinic ในประเทศไทย        
โดยเภสัชกร 

อ.ทวนธน  บุญลอื - 5815400607  
5815400056   

นางสาวรฐัวรรณ  สีหะประเสรฐิ 
นางสาวกอปรกาญจน์  โนนพิลา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชน ชุมชนและสังคมในเขตอีสานใต้และอาเซียน มีสุขภาวะที่ดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 พัฒนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 
หรือสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่ชุมชน  

1.2 สนับสนุนเภสัชกรรมปฐมภูมิและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริลบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยสูงวัย และพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังและผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 : การบริบาลทางเภสัชกรรมมีคุณภาพ มาตรฐานสูงขึ้น จากความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายวิชาชีพ 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเภสัชกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.2 เสริมศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายวิชาชีพ 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 :  มีหน่วยบริการวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และเข้มแข็ง 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งหรือพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการวิชาการที่มีความเข้มแข็ง และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 
 
การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร์ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนใน
ชุมชน  โดยในปีงบประมาณ 2562  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อจัดอบรม 
สัมมนาวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ จ านวน 9 โครงการ ประกอบด้วย  
  

1. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 
1) โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย 
2) โครงการ การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน  และฐานข้อมูลการพิสูจน์

เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย (ระยะที่ 2) 
3) โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ คร้ังที่ 7 
4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนสมุนไพรในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น 
5) โครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนใน

การดูแลผู้สูงอายุ 
6) โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการเรียนรู้  

2. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เงินฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) ได้แก ่
1) โครงการพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาแก่เภสัชกรประจ าแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อให้มี

ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (การ
เสริมสร้างศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายวิชาชีพ เร่ือง Integrating pharmacy 
knowledge in aging era:  from basic sciences and pharmaceutical products toward 
patient care) 

3. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ 
1) โครงการอบรมปฏิบัติการ เร่ือง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference    
2) โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สุขภาพและเครื่องส าอางเพื่อการท าความสะอาดผิวและดูแลเส้นผม 
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นอกจากนี้ ยังมีโครงการบริการวิชาการในลักษณะหน่วยบริการเพื่อให้บริการวิชาการในด้านการให้ค าแนะน า 
บริการข้อมูลความรู้ด้านยา บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ จ านวน 6 โครงการ (กิจกรรม) ประกอบด้วย 

1)  การให้บริการของหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2)  การบริการให้ค าปรึกษาด้านยา ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
3)  การให้บริการฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย 
4)  การบริการตอบค าถามเก่ียวกับการใช้ยา ณ หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ (DHI) 
5)  การให้บรกิารตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็ง 
6)  การให้บริการหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) 

  
ตารางที่ 24 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ 2561 

ที ่ กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมา
ณ (บาท) 

แหล่งเงิน ผลการด าเนินงาน/
จ านวนผู้เข้าร่วม 

1 โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย 
- วันท่ี 18 มกราคม 2562  
   ณ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 - วันท่ี 22 กุมพาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านดอนกลางฯ 
 - วันท่ี 22 มีนาคม 2562  
   ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

85,500 งบประมาณแผ่นดิน ครั้งท่ี 1 จ านวน 130 คน 
ครั้งท่ี 2 จ านวน 200 คน  
ครั้งท่ี 3 จ านวน 140 คน 
รวม 470 คน 

 

2 โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่
ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ด
และยาแคปซูลในประเทศไทย (ระยะท่ี 2) 
- วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
- วันท่ี 1 มกราคม – 30 กันยายน 2562 
  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

194,700 งบประมาณแผ่นดิน - จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน 
- จ านวนผู้เข้าชมข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ 346,289 คน 

3 โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ ครั้งท่ี 7 
- วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 
  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าขวาง 

85,500 งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 59 คน 

4  โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนสมุนไพรในโรงเรียน
เพื่อการเรียนกรู้และอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น 
- วันท่ี 23 ธันวาคม 2561  
- วันท่ี 2-5 มกราคม 2562  
  ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน 
  ดงตาหวาน 
- วันท่ี 6 มกราคม 2562 
- วันท่ี 12 มกราคม 2562  
  ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ดร.เนวิน สุคริมซอว์ 

100,000 งบประมาณแผ่นดิน ครั้งท่ี 1 จ านวน 20 คน 
ครั้งท่ี 2 จ านวน 35 คน
ครั้งท่ี 3 จ านวน 35 คน 
ครั้งท่ี 4 จ านวน 20 คน 
รวม 110 คน 

5 โค ร งก า ร อ บ ร ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เรื่ อ ง  Rational 
pharmacotherapy in clinical practice conference 
- วันท่ี 13-14 มิถุนายน 2562 
  ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์

30,000 เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์และ
เงินรายได้ค่าลงทะเบียน 

จ านวน 41 คน 

6 โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงามครั้งท่ี 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเครื่องส าอางเพื่อการท าความสะดาดผิวและดูแลเส้นผม 
- วันท่ี 13-14 มิถุนายน 2562 
  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 

150,000 เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์และ
เงินรายได้ค่าลงทะเบียน 

จ านวน 120 คน 

7 โครงการพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาแก่เภสัชกรประจ า
แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อให้มีศักยภาพและมีความ
พร้อมท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ (การเสริมสร้างศักยภาพแหล่งฝึก

150,000 เงินฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
(งบประมาณแผ่นดิน) 
และรายได้ค่าลงทะเบียน 

จ านวน 150 คน 
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ที ่ กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมา
ณ (บาท) 

แหล่งเงิน ผลการด าเนินงาน/
จ านวนผู้เข้าร่วม 

ปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายวิชาชีพ เรื่อง Integrating 
pharmacy knowledge in aging era:  from basic 
sciences and pharmaceutical products toward 
patient care)  
- วันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2562  
  ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

8 โครงการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ 
- วันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
- วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริม 
  สุขภาพเมืองศรีไค, บัววัด 
- วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
  เมืองศรีไค, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัววัด 
- วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 5 

100,000 งบประมาณแผ่นดิน ครั้งท่ี 1 จ านวน 21 คน 
ครั้งท่ี 2 จ านวน 30 คน 
ครั้งท่ี 3 จ านวน 40 คน 
ครั้งท่ี 4 จ านวน 480 คน 
ครั้งท่ี 5 จ านวน 470 คน 
รวม 1,041 คน 

9 โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ 
- วันท่ี 26 เมษายน 2562 
- วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
- วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
- วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
- วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  
  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1,243,000 งบประมาณแผ่นดิน ครั้งท่ี 1 จ านวน 85 คน 
ครั้งท่ี 2 จ านวน 82 คน 
ครั้งท่ี 3 จ านวน 92 คน 
ครั้งท่ี 4 จ านวน 91 คน 
ครั้งท่ี 5 จ านวน 90 คน 
ครั้งท่ี 6 จ านวน 50 คน 
รวม 490 คน 

รวมงบประมาณ 1,958,700 บาท (เฉพาะงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน) 
 

ข้อมูล ณ เดิอนกันยายน 2562 

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผน่ดนิทีไ่ด้รับการจดัสรรโครงการบริการวชิาการ ปีงบประมาณ 2558-2562 
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หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็ง  
ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และมีการ

ด าเนินงาน ตั้งแต่ปี 2542  ได้แก่ หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น
หน่วยบริการวิชาการเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็งให้กับผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดข้างเคียง ด้วย
ความร่วมมือกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น จากนั้น มีการปรับปรุงโครงสร้างและชื่อหน่วยบริการ
วิชาการหน่วยใหม่ เป็น “หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ”  ตามประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยบริการ
วิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 29 กันยายน 2559  

หน่วยทดสอบ ฯ มีความตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานและความเป็นกลางของผลการวิเคราะห์ ดังนั้น หน่วย
ทดสอบฯ จึงด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการและการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2542 จนกระทั่ง ในปี 2555  
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  ISO 17025:2005 ใน 3 ขอบข่าย ได้แก่ การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง 
ปริมาณความกระด้าง และปริมาณคลอไรด์ ซึ่งการรับรองดังกล่าวสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2558 และด าเนินการเพื่อยื่นขอ
การรับรอง ISO 17025:2005 อีกครั้งใน เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 (และได้รับการตรวจประเมินความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561) ในครั้งนี้หน่วยทดสอบฯ เพิ่มขอบข่ายการขอการรับรองทางเคมี
กายภาพ เป็น 5 ขอบข่าย ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณความกระด้าง ปริมาณคลอไรด์ ปริมาณไนเตรท และ ปริมาณ
ซัลเฟต แต่เนื่องจาก การรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 17025 ได้มีการปรับเปลี่ยน ระบบการรับรองจากเวอร์ชั่น 2005 
เป็น 2017 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นเดือนที่ทางหน่วยทดสอบฯ ได้ยื่นขอการรับรอง ทั้งนี้ หน่วยทดสอบฯ 
ได้รับแจ้งให้ ปรับเปลี่ยนระบบจากระบบการรับรอง 2005 เป็น 2017 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี (ปี 2563) 

ในการนี้ หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหารและน้ าดื่ม และเฝ้าระวังคุณภาพของน้ าดื่มและน้ าแข็งอย่างเคร่งครัด จึงได้มีการเตรียมความพร้อม
บุคลากรด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ในปี 2560 เป็นต้นมา หน่วยทดสอบฯ มีผลการทดสอบความช านาญของผู้
วิเคราะห์ผ่านทั้งสิ้น 9 รายการ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณความกระด้าง ปริมาณคลอไรด์ ปริมาณไนเตรท 
ปริมาณซัลเฟต Coliform bacteria, S.aureus, E.coil, Salmonella spp. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นในผล
การวิเคราะห์ว่า มีความถูกต้อง แม่นย า และเป็นกลาง โดยวิธีมาตรฐานสากลและเป็นปัจจุบัน  ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 

จากการเข้ารับการอบรมและชี้แจงเบื้องต้น เรื่องข้อก าหนดของระบบ ISO 17025 : 2017 พบว่า การ
ปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐาน (ISO 17025:2005) เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานใหม่ (ISO 17025 : 2017) นั้น หน่วยทดสอบฯ 
ได้มีความพร้อมด้านบริหาร วิชาการและเทคนิคที่ส าคัญแต่ยังจ าเป็นต้อง  มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรตาม
ข้อก าหนดใหม่เพิ่มเติม ทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจของระบบการจัดการเอกสารและด้านเทคนิคในบางหัวข้อ อีกทั้ง 
ต้องมีการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ที่มีความสอดคล้องกับวิธีวิเคราะห์ที่ถูกปรับเปลี่ยนในปี 2017 ตามมาตรฐานอ้างอิง AWWA 
การจัดการและควบคุมสภาวะแวดล้อมในการวิเคราะห์ เป็นต้น  

ดังนั้น เพื่อให้การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า น้ าดื่ม น้ าดิบ น้ าแข็ง และน้ าประปา ทั้งทางด้านกายภาพ
เคมี และจุลชีววิทยา ให้แก่ผู้ประกอบการน้ าดื่ม หน่วยงานราชการ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ        
ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงที่มี มากกว่า 240 หน่วยงานต่อปี ห้องปฏิบัติการหน่วยทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับสนับสนุน
ส่งเสริมการด าเนินการของหน่วยทดสอบฯ ให้ได้มาตรฐานสากล  ISO 17025:2017 และรองรับการขยายตัวของงาน
วิเคราะห์ด้านอ่ืนๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและจังหวัดต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพทันสมัย 
สามารถรองรับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ประกอบการการทั้งใน ประเทศและประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
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2. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทางเคมีตามมาตรฐานระบบ ISO 17025:2017 ให้ได้การรับรองการทดสอบ
คุณภาพน้ าดื่ม และน้ าแข็ง 5 ขอบข่าย ได้แก่ การทดสอบความเป็นกรดด่าง ปริมาณความกระด้าง ปริมาณคลอไรด์ 
ปริมาณไนเตรท และปริมาณซัลเฟต ในปี 2563 (จากเดิม ISO 17025 : 2005) 

3. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เพื่อขอรับการประเมินรับรองการวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลชีววิทยา 
ISO 17025:2017 ในตัวอย่างน้ าดื่ม น้ าแข็ง 1 ขอบข่าย ได้แก่ การวิเคราะห์การปนเปื้อนของ Coliform bacteria 

  
ผลการด าเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้ 
 
อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
1) ตรวจวิเคราะห์ทุกด้าน                                     
               อัตราค่าบริการราคาปกติ           4,000         บาท    
รายการทดสอบ จ านวน 13 พารามิเตอร์ 
ตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและเคมี     
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง   ตัวอย่างละ          200         บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างทั้งหมด ตัวอย่างละ        250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมด       ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟต ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ตัวอย่างละ 400 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว ตัวอย่างละ 400 บาท 
ตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา     
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ตัวอย่างละ 400         บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์อี โคไล                                    ตัวอย่างละ 400 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์แซลโมเนลลา ตัวอย่างละ 400 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส ตัวอย่างละ 400 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ตัวอย่างละ 400 บาท 
 
2) ตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านจุลชีววิทยา               
               อัตราค่าบริการ                         1,750         บาท 
  กรณีแยกตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชวีวิทยา  เฉพาะแต่ละรายการ 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ตัวอย่างละ 400         บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์อี โคไล                                    ตัวอย่างละ 400 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์แซลโมเนลลา ตัวอย่างละ 400 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส ตัวอย่างละ 400 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ตัวอย่างละ 400 บาท 
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3) ตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านกายภาพและเคมี                  
               อัตราค่าบริการราคาปกติ          2,250         บาท 
    กรณีแยกตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและเคมี  เฉพาะแต่ละรายการ 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง   ตัวอย่างละ          200         บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างทั้งหมด ตัวอย่างละ        250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมด       ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟต ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด ์ ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ตัวอย่างละ 400 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว ตัวอย่างละ 400 บาท 
 
4) ค่าบริการเพิ่ม กรณีต้องการผลตรวจวิเคราะห์เร่งด่วน             

ตัวอย่างละ               1,000 บาท 

 
5) ตรวจวิเคราะห์น้ าประปาดื่มได้  
 อัตราค่าบริการ                         2,600         บาท 
รายการทดสอบ  จ านวน 9 พารามิเตอร์ 
ตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและเคมี     
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง   ตัวอย่างละ          200         บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างทั้งหมด ตัวอย่างละ        250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมด       ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟต ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ตัวอย่างละ 400 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว ตัวอย่างละ 400 บาท 
ตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา     
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ตัวอย่างละ 400         บาท 
 
สรุปการใช้จ่าย 
1. รายรับ     
 1.1 ค่าตรวจวเคราะห์น้ าดื่ม จ านวน 186 ตัวอย่าง 565,550.00 บาท 
 1.2 ค่าตรวจวิเคราะห์น้ าแข็ง จ านวน 19 ตัวอย่าง 68,800.00 บาท 
 1.3 ค่าตรวจวิเคราะห์น้ าดิบ จ านวน 151 ตัวอย่าง 518,750.00 บาท 
 รวมตัวอย่างวิเคราะห์ทั้งหมด จ านวน 356 ตัวอย่าง   

รวมรายรับทั้งสิ้น 1,153,100.00 บาท 
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2. รายจ่าย     
 2.1 ค่าจ้าง    644,800.00 บาท 
      - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย    506,880.00 บาท 
      - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว    138,000.00 บาท 
 2.2 ค่าใช้สอย    119,761.69 บาท 
      - ค่าสมทบประกันสังคมพนกังานมหาวิทยาลยั 1,800.00 บาท 
      - ค่าสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว    6,900.00 บาท 
      - ค่าเดินทางไปราชการ    3,735.00 บาท 
      - ค่าธรรมเนียมทดสอบความช านาญ    3,700.00 บาท 
      - ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน    15.00 บาท 
       - ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ ปี 2562 36,200 บาท 
      - ค่าบริการใช้เครื่องมือ    2,750.00 บาท 
      - ค่าจ้างเหมาลา้งอุปกรณ์วทิยาศาสตร์    4,800.00 บาท 
      - ค่าจ้างเหมาสอบเทียบ    59,861.69 บาท 
 2.3 ค่าวัสดุ    52,158.30 บาท 
      - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์    25,849.30 บาท 
      - ค่าวัสดุส านักงาน    3,309.00 บาท 
      - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    23,000.00 บาท 
 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 816,799.99 บาท 
 คงเหลือ 336,300.01 บาท 
 (-สามแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทหนึ่งสตางค-์) 
 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ าด่ืมและน้ าแข็ง  

ผลการตรวจประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็ง ระหว่างวันที่       
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 129 ชุด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

 

หัวข้อ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ควร

ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 

ด้านบุคลากร 

การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 77.52 16.28 6.20 0.00 0.00 3.65 
การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตส านกึในการให้บริการ 82.95 13.95 3.1 0.00 0.00 3.71 
มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ด ี 83.72 13.95 2.33 0.00 0.00 3.73 
ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 80.62 15.50 3.88 0.00 0.00 3.69 
ด้านกระบวนการบริการ 

บริการด้วยความรวดเร็ว กระตือรอืร้น 79.84 15.50 4.66 0.00 0.00 3.65 

ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 75.19 21.71 3.10 0.00 0.00 3.71 

บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัต ิ 82.95 16.28 3.87 0.00 0.00 3.73 

มีแบบฟอร์มขอให้บริการที่ชัดเจน 80.62 16.28 3.10 0.00 0.00 3.69 
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หัวข้อ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ควร

ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 

ด้านสถานที ่

ต าแหน่งท่ีตั้งของหน่วยงานเหมาะสม 54.26 36.43 6.97 2.32 0.00 3.68 

ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานท่ี ท่ีให้บริการ 72.87 23.26 3.87 0.00 0.00 3.63 

สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการให้บริการ 65.90 29.46 3.87 0.77 0.00 3.59 

มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 65.90 28.68 3.87 0.77 0..77 3.60 

ด้านการประชาสัมพันธ ์

มีระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บรกิาร 51.16 39.53 6.97 1.55 0.77 3.48 

มีเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ ์ 51.16 37.98 9.30 0.77 0.77 3.44 

ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า 

การให้ค าแนะน า และการแกป้ัญหา 67.44 25.58 6.97 0.00 0.00 3.56 

สามารถอธิบาย ตอบข้อสงสยัไดต้รงประเด็น 68.99 26.66 4.65 0.00 0.00 3.59 

ด้านผลการทดสอบ 

บริการของหน่วยฯ ท่ีท่านได้รับตามความคาดหวังของท่าน 68.99 27.13 3.88 0.00 0.00 3.60 

ระยะเวลาในการส่งผลการทดสอบเหมาะสม 59.69 34.11 5.42 0.77 0.00 3.23 

ผลการทดสอบถูกต้อง แม่นย า 66.67 30.23 3.10 0.00 0.00 3.59 

ความพึงพอใจต่อผลการทดสอบ 70.54 27.13 2.32 0.00 0.00 3.62 
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สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน   
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15(2)                  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 เป็นหน่วยที่มีการบริหารด้านงบประมาณงบการเงินและการ
บัญชีให้แยกออกจากคณะเภสัชศาสตร์ ปัจจุบันสถานปฏิบัติการมี 2 สาขาคือ 

สาขา 1 ตั้งบริเวณตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี     
เริ่มเปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวัน (จันทร์- ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.30 น.) 
(เสาร-์ อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 20.30 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

สาขา 2 ตั้งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชานี  เปิดบริการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 น. – 20.30 น. เว้นวัน
อาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  

วิสัยทัศน์ 
มุ่งเน้นเป็นหน่วยบริการทางดา้นยา ที่พึง่ด้านสุขภาพ และแหลง่ความรู้ของชุมชน 
พันธกิจ 
1. สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานด้านการบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
2. บริการจ าหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเน้นความประหยัดและความสมเหตุสมผลใน

การใช้ยาเป็นส าคัญ ตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย 
3. เป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบตัวอย่าง ในการบริการประชาชนให้ได้รับบริการด้านเวชภัณฑ์ที่มี

มาตรฐานอันเหมาะสม 
4. พัฒนาส่งเสริมบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรประจ าสถานปฏิบัติการและบริการเภสัชกรรม

ชุมชนให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผู้บริโภค 
5. ให้บริการเผยแพร่ แนะน า ให้ค าปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพแก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป และ

เพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
6. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 
เป้าประสงค์ (Goal) 
สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในรูปการให้การศึกษาแก่

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้บริการเผยแพร่ แนะน าให้ค าปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพแก่ผู้มารับ
บริการและประชาชนทั่วไป รวมถึงการให้บริการจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง  ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
และหลักปฏิบัติตามกฎหมาย 

ภารกิจหลักเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม การบริการทางด้านยาแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพของคณาจารย์ในการที่เพิ่มพูนทักษะทางด้านเภสัชกรรมชุมชนและเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน นอกจากนี้การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นการรองรับการปฏิรูประบบสาธารณสุขที่จะให้ร้านยาเป็นสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชนและจะพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพด้วย ซึ่งจะช่วยให้ระบบ
สาธารณสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตามสถานปฏิบัติการได้ตระหนักในเร่ืองของบทบาทหน้าที่เป็นอย่างดีโดยการด าเนินการในลักษณะ
ที่ไม่ได้หวังผลทางธุรกิจเป็นหลัก 07 แต่ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในเชิงธุรกิจ เพื่อมิให้เกิดปัญหาหรือกระทบกับ
งบประมาณปกติ และมีบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
 
รายงานผลการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย 5 ด้าน คือ  

1. ด้านการเปน็แหล่งฝึกปฏบิัติงานการบริการและบรบิาลทางเภสชักรรมแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
2. ด้านการบริการจ าหน่วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน 
3. เป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล พัฒนาส่งเสริมหน้าที่

และความรับผิดชอบของเภสัชกรประจ าสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
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4. สนับสนนุการวิจัยดา้นเภสชัศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสชักรรมชุมชน 
5. ด้านผลประกอบการ 

 
1. ด้านแหล่งฝึกปฏิบตัิงานการบรกิารและบริบาลทางเภสชักรรมแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นแหล่งฝึกส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โดยเป็นแหล่งฝึกแก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1.1 การดูงานและฝึกปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามรายวิชา
ในหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์  

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการก าหนดให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
ได้ออกดูงานและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับลักษณะการ
ท างาน และมีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการปลูกฝังการให้บริการทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วยที่ถูกต้อง เน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยมีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาผ่าน
การสังเกตุการณ์การปฏิบัติงานของเภสัชกร ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

1.1.1 วิชา 1506 423 เภสัชบ าบัด 1 (Pharmacotherapy I) ส าหรับนักศึกษาปีที่ 4 โดยนักศึกษาจะสังเกต
การให้บริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกร สังเกตการซักประวัติ การจ่ายยา การให้ค าแนะน า การติดตามผล และบันทึก
กรณีศึกษา และอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกับเภสัชกร ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2 คนละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 
ชั่วโมง)  

1.1.2 วิชา 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น (Fundamental Professional Pharmacy Practice) 
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยนักศึกษาจะออกฝึกงาน ณ แหล่งฝึกต่าง ๆ ในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยนักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สาขา 1 และสาขา 2 สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ (รวม 80 ชั่วโมง) 

1.2 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชีพส าหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 – 6  
นักศึกษาจะได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติในด้านการให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชน ทั้งการซักประวัติ การจัด จ่าย

ยา การให้ค าแนะน าปรึกษา การคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้
นักศึกษาจัดท าสื่อสุขภาพส าหรับประชาชน การให้ความรู้แก่เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ในสถานปฏิบัติการ  

โดยปีงบประมาณ 2562  มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคสาขาหลัก จ านวน 19 คน (ฝึก
ปฏิบัติงาน 240 ชั่วโมง/คน) ผลัดที่ 4-6 ปีการศึกษา 2/2561 และ ผลัดที่1-3 ปีการศึกษา 1/2562 โดยแบ่งเป็น
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 12 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1 คน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน 2 คน และมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 คน 

 
ตารางที่ 25 แสดงแหล่งฝึกปฏิบัติงานการบริการและบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

 

จ านวน การด าเนินงาน 
3 รายวิชา รับนักศึกษาฝึกงาน รายวิชาในหลักสูตร 

19 คน รับนักศึกษาฝึกปฏบิัติงานวชิาชพี 
4 สถาบัน 

( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัพะเยา) 

จ านวนสถาบันที่ส่งนักศึกษาฝึกงาน 
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2. ด้านการบริการจ าหน่วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่
ประชาชน แนะน าและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน  
2.1 ด้านการบริการจ าหน่วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ทั้ง 2 สาขา  ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นร้านยาคุณภาพ 
การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ส าหรับจ าหน่ายในร้านยา มีเกณฑ์ในการเลือกสรรยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น ามา
จ าหน่าย เช่น การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) และมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มี
การเก็บรักษาซึ่งมีเป้าหมายให้ยาคงประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี และปลอดภัยตลอดเวลารวมถึงไม่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมในชุมชน  
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะการใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรค
อุจจาระร่วงและแผลสด เพื่อลดการเกิดการดื้อยา 

2.2 ด้านการบริบาลเภสัชกรรม 
2.2.1 ให้บริบาลในการจัด จ่ายยา และให้ค าแนะน าที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยโดยเภสัชกรซึ่งยึดหลักการบริบาล

เภสัชกรรมที่ดี ทั้งด้านการให้การรักษาด้วยยา การเก็บประวัติการรักษาของผู้ป่วย การให้ค าแนะน าปรึกษาเรื่องยาและ
สุขภาพ รวมถึงการติดตามผลการใช้ยาในผู้ป่วย ปรับปรุงและแนะน ากระบวนการใช้ยาตามหลัก วิชาและ ภายใต้
ขอบเขตของจรรยาบรรณ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้ผลการใช้ยาเกิดขึ้นโดยสูงสุดการใช้ยาของผู้ป่วย 

2.2.2 เฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และรายงานอาการอันไม่พึง
ประสงค์ที่พบไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทางโทรศัพท์  

2.2.3 การบริการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้นได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง โรคอ้วน โรคหลอด
เลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยจัดให้มีการบริการส าหรับผู้ที่มารับบริการที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
และมีการจัดกิจกรรมออกให้บริการ ณ สถานที่ใกล้เคียงได้แก่ วัดแจ้ง วัดสารพัฒนึก ซึ่งผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ จะ
ได้รับค าแนะน าในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม และส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยต่อไป  

2.2.4 การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นต่อโรคหลอดเลือดสมองและส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยต่อไป 

2.2.5 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาสูบโดยเภสัชกรรมชุมชน  
2.2.6 บริการข้อมูลและให้ค าแนะน าปรึกษาเร่ืองยาและสุขภาพให้กับชุมชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรค 

การรักษาสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และบทบาทอื่น ๆ ในการส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษาของชุมชน 
2.3 แนะน าและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ได้ด าเนินงานด้านการให้ค าแนะน าและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและ
การสาธารณสุขแก่ประชาชน ดังนี้ 

2.3.1 จัดท าเอกสารแนบแนะน าการใช้ยาเทคนิคพิเศษ และยาที่มีวิธีการใช้พิเศษ เช่น ยาตา ยาพ่น ยาเหน็บ ยา
คุมฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อแจกให้แก่ผู้รับบริการทุกรายที่จ าเป็นต้องได้รับยาดังกล่าว  

2.3.2  จัดท าโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องโรคเร้ือรังและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมแก่ประชาชน 
2.3.3  มอบหมายให้นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติการ มีการให้ความรู้ทางสื่อโทรทัศน์ผ่าน

รายการ สาระยาเพื่อให้ความรู้ด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน โดยร่วมกับวีเคเบิลทีวีอุบล ในการจัดท าและเผยแพร่สื่อ
ดังกล่าว  

2.3.4 จัดท า facebook เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ชื่อ “ร้านยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี”  

2.3.5 มีการจัดกิจกรรม “สัปดาห์เภสัชกรรม ประจ าปี 2562” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไทยมีการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย เหมาะสมกับโรค ในขนาดและระยะเวลาการใช้ที่ถูกต้อง และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ภายใต้ค าขวัญ “เภสัชกร
อยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน”  
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2.3.6 เป็นวิทยากรให้ความรู้และการวัดสมรรถภาพปอด ในกิจกรรมค่ายทดลองท ากระบวนการทักษะชีวิต
ด้านการป้องกันบุหรี่ : ชวนพ่อเลิกบุหรี่ แก่เยาวชนแกนน าเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจาก
ยาสูบ โดยมูลนิธิเพื่อนหญิง  
 
ตารางที่ 26  แสดงผลการด าเนนิงานด้านการบรบิาลเภสชักรรมของสถานปฏบิัติการเภสัชกรรมชุมชน 

 
จ านวน การด าเนินงาน 

สาขา 1 :  80 คน ต่อวัน * 
สาขา 2 :  40 คน ต่อวัน * 

จ านวนผู้เข้ารับบริการเฉลี่ยต่อวัน 

350 คน จ านวนผูป้่วยทีไ่ด้รับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท ์

 
382 ราย 

 

การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบื้องต้น  
- เบาหวาน 
- ความดันโลหิตสูง 
- โรคอ้วนลงพุง 

367 ราย การคัดกรองความเสี่ยงโรคหืดและโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 
369  ราย การคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นต่อโรคหลอดเลือดสมอง 

1 ราย กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาสบู 

19 เร่ือง แผ่นพับหรือสื่อออนไลน์ให้ความรู้แก่ประชาชน 

1 เร่ือง จัดท าบอร์ดให้ความรู้แก่ประชาชน 

1. การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลใน
ชุมชน 

2. กิจกรรมค่ายทดลองท ากระบวนการทักษะชีวิตดา้น
การป้องกันบุหรี่ : ชวนพ่อเลิกบหุรี 

การให้ความรู้และบริการวิชาการ 

19 หัวข้อ  การให้ความรู้สู่ประชาชน ผ่านรายการ สาระยา 

หมายเหตุ   * หมายถึง ค่าเฉลีย่วัน 
 
3. สถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล พัฒนาส่งเสริมหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของเภสัชกรประจ าสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
3.1 การให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชนกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อพัฒนาเครือข่ายร้านยาคุณภาพ  และบทบาทของ

เภสัชกรรมชมชนต่อประชาชน โดยการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพร้านยาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุม
ยาสูบพื้นที่เขต 10 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ และมุกดาหาร) ปี 2561 

 ด้วยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทเภสัชกรชุมชน จึงจัดท า
โครงการเภสัชกรประจ าครอบครัวและการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และ
ต่อเนื่องด้วยโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560 และโครงการพัฒนาศักยภาพร้านยาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและ
ควบคุมยาสูบ พื้นที่ เขต 10 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ และมุกดาหาร) ปี 2561 ซึ่งจะช่วยให้สร้าง
ความตอกย้ าในบทบาทของเภสัชกรร้านยาให้เป็นเภสัชกรครอบครัวเพื่อให้บริการงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบบริการสุขภาพสืบเนื่องต่อไป 

ในปี 2562 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมีการ
ด าเนินงานโครงการ “ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ” ของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ( สสส.) เพื่อให้มีการสอดแทรกการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบไปในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง      
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โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การควบเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยให้แก่เภสัชกรร้านยา ในโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและการจัดการปัญหาความเสี่ยงต่อโรคและการควบคุมยาสูบ และเพื่อเก็บข้อมูลการท างานของร้านยาในกิจกรรม
งานบริบาลชุมชนในร้านยา เพื่อให้เกิดระบบงานบริบาลทางเภสัชกรรมในร้านยาที่มีประสิทธิภาพและเกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบเพิ่มขึ้น  
 
4. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สนับสนุนการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนใน
ทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชนผู้มารับบริการ ในปีงบประมาณ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา 1501 502 สารนิพนธ์ (Senior Project) ส าหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มีงานวิจัยที่ท าการเก็บข้อมูลวิจัยภายในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ดังนี้  
 
ตารางที่ 27 แสดงชื่อโครงการที่ท าการเก็บข้อมูลวิจัยภายในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

 
5. ด้านผลประกอบการ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มุ่งหวังก าไรเป็นหลัก เป็นเพียงพื้นฐานในการหา
รายได้เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ ตามระเบียบในปี พ .ศ. 2555 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โดยแหล่งที่มา
ของรายได้ ได้แก่ รายได้จ าหน่ายเวชภัณฑ์และบริการ ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินบริจาคและรายได้อื่นๆ  
 
ตารางที่ 28 แสดงรายได้ของสถานปฏบิัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ในปีงบประมาณ 2562 รายได้จากการจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละสาขา และรายได้และก าไรรวมจาก

การจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ของทั้งสองสาขาแสดงดังตารางด้านล่างตามล าดับ  
 
 
 
 

ชื่อโครงการ ปีการศึกษา 
1. การพัฒนา model ของการใช้นิโคตนิทดแทนในประเทศไทย 2562 
2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ประเมินการใช้ยาปฏชิีวนะ ในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 2562 
3. การศึกษาความต้องการในการปฏิบัติงานของเภสัชกรรมชุมชนเพื่อมุ่งสู่ร้านยา 4.0 2562 
4. ความรู้และทัศนคติของเภสัชกรร้านยาคุณภาพต่อการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 2562 
5. การเปรียบเทียบการบรรเทาปวดและอาการข้างเคียงของการใช้ ibuprofen และ ibuprofen 

ร่วมกับยาอม ส าหรับผูป้่วยที่มีอาการเจ็บคอ 
2561 

ปีงบประมาณ 2562 แหล่งที่มาของรายได้  

1,365,886.85 1. ก าไรจากการขายยาและเวชภัณฑ์  (รวม 2 สาขา) 
(สรุป 31 ธันวาคม 2562) 2. ดอกเบี้ยรับ  

25,400.00 3. ค่าตอบแทนแหล่งฝึกจากการรับฝึกปฏิบตังาน  
75,400.00 4. โครงการ “ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ” 

(สรุป 31 ธันวาคม 2562) 5. เงินส่วนลด  
1,466,686.85  รวม  
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ตารางที่ 29 แสดงรายได้จากการจ าหน่ายสินคา้ ร้านยาสาขา 1  

เดือน ยอดขาย (บาท)/เดือน รายได้หลังหักต้นทุนขาย* จ านวนลูกค้า(คน)/เดือน 
ต.ค.2561 391,278.00 97,603.93 2,423 
พ.ย.2561 368,608.00 91,654.43 2,350 
ธ.ค.2561 300,220.00 75,419.67 1,980 
ม.ค.2562 406,372.00 98,016.17 2,535 
ก.พ.2562 336,096.00 84,712.93 2,268 
มี.ค.2562 351,699.00 88,944.41 2,293 
เม.ย.2562 276,567.00 68,253.65 1,810 
พ.ค.2562 340,528.00 84,713.74 2,208 
มิ.ย.2562 365,709.00 92,593.81 2,420 
ก.ค.2562 362,681.00 88,392.39 2,474 
ส.ค.2562 366,158.00 87,056.46 2,332 
ก.ย.2562 361,823.00 89,297.56 2,466 

รวม 4,227,739.00 1,046,659.15 จ านวนเฉลี่ย/เดือน 2,297 คน 
*หมายเหตุ  รายได้หลังหักต้นทุนขายดังกล่าวยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (งบบุคลากร งบด าเนินงาน         

งบสาธารณูปโภค เป็นต้น) 

ตารางที่ 30 แสดงรายได้จากการจ าหน่ายสินคา้ ร้านยาสาขา 2  

เดือน ยอดขาย (บาท)/เดือน รายได้หลังหกัต้นทุนขาย* จ านวนลูกค้า(คน)/เดือน 
ต.ค.2561 98,889.00 30,132.40 1,289 
พ.ย.2561 94,865.00 29,589.96 1,183 
ธ.ค.2561 70,019.00 21,406.42 925 
ม.ค.2562 100,884.00 32,194.19 1,374 
ก.พ.2562 85,517.00 28,030.82 1,193 
มี.ค.2562 99,019.00 30,962.35 1,171 
เม.ย.2562 65,386.00 21,100.92 789 
พ.ค.2562 59,377.00 19,112.10 733 
มิ.ย.2562 76,289.00 25,415.10 953 
ก.ค.2562 83,911.00 27,499.14 1,102 
ส.ค.2562 81,502.00 24,941.88 1,023 
ก.ย.2562 86,589.00 28,842.42 1,183 

รวม 1,002,247.00 319,227.70 จ านวนเฉลี่ย/เดือน 1,077 คน 
 

*หมายเหตุ  รายได้หลังหักต้นทุนขายดังกล่าวยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (งบบุคลากร งบด าเนินงาน          
งบสาธารณูปโภค เป็นต้น) 
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ตารางที่ 31 แสดงยอดขายรวมทั้ง 2 สาขา ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

เดือน ยอดขาย (บาท)/เดือน รายได้หลังหกัต้นทุนขาย* 
ต.ค.2561 490,167.00 127,736.33 
พ.ย.2561 463,473.00 121,244.39 
ธ.ค.2561 370,239.00 96,826.09 
ม.ค.2562 507,256.00 130,210.36 
ก.พ.2562 421,613.00 112,743.75 
มี.ค.2562 450,718.00 119,906.76 
เม.ย.2562 341,953.00 89,354.57 
พ.ค.2562 399,905.00 103,825.84 
มิ.ย.2562 441,998.00 118,008.91 
ก.ค.2562 446,592.00 115,891.53 
ส.ค.2562 447,660.00 111,998.34 
ก.ย.2562 448,412.00 118,139.98 

รวม 5,229,986.00 1,365,886.85 
*หมายเหตุ  รายได้หลังหักต้นทุนขายดังกล่าวยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (งบบุคลากร งบด าเนินงาน         

งบสาธารณูปโภค เป็นต้น) 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 9 แสดงยอดขาย ยาและเวชภัณฑ์รวมทัง้ 2 สาขา ประจ าปีงบประมาณ 2558-2562 

 
 
 
 
 

5,478,952.00 

4,427,972.00 

5,121,102.00 5,229,986.00 

1,370,763.09 
1,102,937.07 

1,351,821.24 1,365,886.85 
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แนวทางการด าเนินการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. 2563 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีแนวทางในการด าเนินการในปี 2563 โดยมุ่งเน้นด้านการสอน การฝึกหัด

ปฏิบัติงานด้านการบริการและบริการงานเภสัชกรรมชุมชน แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นอันดับแรก ตามวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  

เแนวทางการด าเนินการให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชน เช่น ด้านการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น และการให้
ค าแนะน าปรึกษาการเลิกบุหรี่ รวมถึงการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกับเภสัชกรทั้ง 2 สาขา เพื่อให้สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน และเป็นการเผยแพร่บทบาทของเภสัชกรชุมชน เพื่อให้สามารถน า
ร้านยาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยด าเนินงานให้มีการร่วมกันพัฒนางานบริบาลเภสัช
กรรมชุมชนร่วมกับเครือข่ายร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายร้านยาคุณภาพ
จังหวัดอุบลราชธานี และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี และด าเนินกิจกรรมตามโครงการร้าน
ยาสร้างเสริมสุขภาพและความคุมยาสูบ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และโครงการลดความแออัดของหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

แผนในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมและกระตุ้นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้ารับการบริการที่สถานปฏิบัติการชุมชนเพิ่มมากข้ึน เช่น การสร้างกลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยการพัฒนาการบริการ การ
ให้ส่วนลดในการซื้อสินค้าในกลุ่มอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมวชิาการเร่ือง Integrating Pharmacy knowledge in aging era : from basic 
sciences and pharmaceutical products toward patient care 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการเชงิปฏิบัติการ เร่ือง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม คร้ังที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเครื่องส าอางเพื่อการท าความสะอาดผิวและดูแลเส้นผม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 : บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักในคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพร  

                      และภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ 
กลยุทธ์/มาตรการ  

1.1 พัฒนาระบบ กลไก เพื่อสนบัสนนุการจัดโครงการหรือกิจกรรมอนุรักษ์และเผยแผ่ศิลปวฒันธรรม สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาพืน้บา้นอีสานใต ้

 1.2 สนับสนนุการบูรณาการศิลป วัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปญัญาพื้นบ้านอีสานใต้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมนักศึกษา  
 
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีองค์ความรู้จากการศึกษา รวบรวม วิจัย นวัตกรรมและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

                      อีสานใต้ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ของท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน 
กลยุทธ์/มาตรการ  

 2.1 สนับสนนุโครงการ/กิจกรรมการศึกษา รวบรวม วิจัย นวัตกรรมและประยุกต์ใช้สมนุไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
อีสานใต ้

 2.2 สนับสนนุการสรา้งเครือข่าย ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสมนุไพรและภูมปิัญญาท้องถิน่กับ
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสมนุไพรและภูมปิัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ประเทศและ
อาเซียน 

 2.4 สนับสนนุการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล สื่อ หนังสือ วารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ดา้นสมนุไพรและภูมปิัญญา
พื้นบา้นอีสานใต ้
 

 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ สืบสานเผยแผ่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย   

โครงการส ารวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรในต ารับยาอีสานเพื่อจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง (Herbarium 
Database) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมพรรณไม้แห้งอ้างอิงในพื้นที่ป่าเขตอีสานใต้ และ
เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลที่สืบค้นได้ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพรหายากในเขตอีสานใต้
แก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ด้านการใช้ประโยชน์
จากพืชสมุนไพรเป็นยาและฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ต ารับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิง
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของต ารับยาสมุนไพรที่ ใช้ใน
โรงพยาบาล ในระบบฐานข้อมูลที่สืบค้นได้ ผ่านเว็บไซต์ให้แก่บุคลกรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป   

โครงการบุญสงกรานต์ ประจ าปี 2562 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทยและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับหน่วยงานภายนอก 

โครงการไหว้ครูหรือร าลึกพระคุณครู จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาแสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวที มีความร าลึก ตระหนัก และซาบซึ้งในพระคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนการสืบสานประเพณีอันดีงามไว้ให้
คงอยู่และสืบทอดต่อไป 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาคณะครบรอบ 25 ปี จัด
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมท าบุญและสร้างความเป็นสิริมงคล รวมถึงปลูกฝัง
คุณธรรม และจริยธรรม  
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ตารางที่ 32 โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน/ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์เชื่อมโยง
องค์ความรู้ต ารับยาแผนไทยท่ีใช้ใน
โรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 
– กันยายน 2562) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ข้อมูลต ารับยารวม  
3 ต ารับ ท่ีเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ 

2 โครงการส ารวจและเก็บรวบรวมสมุนไพร
หายากในต ารับยาไทยเพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ออนไลน์ “พรรณไม้แห้งอ้างอิง 
(Herbarium Database) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน จ านวนข้อมูลพรรณไม้
อ้างอิงที่เพ่ิมขึ้น  
จ านวน 50 ชนิด 

3 โครงการบุญสงกรานต์  
(10 เมษายน 2562) 

20,000.00 เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

มากกว่า 100 คน 

4 โครงการร าลึกพระคุณครู ประจ าปีการศึกษา 
2562 (วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562) 

20,000.00 เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

จ านวน 485 คน 

5 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผ่าน
กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในวัน
สถาปนาคณะครบรอบ 25 ปี  
(27 มิถุนายน 2562) 

20,000.00 เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

จ านวน 300 คน 

รวมงบประมาณ 200,000 บาท (เฉพาะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน) 
 

 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 
 

 

แผนภูมิที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผน่ดนิทีไ่ด้รับการจัดสรรโครงการท านบุ ารุงฯ ปงีบประมาณ 2558-2560 
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ภาพคณบุคลากรร่วมท าบุญตักบาตรและแห่ขันหมากเบ็งบูชาพระไภสชัคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                

ภาพคณาจารย์และบุคลากรร่วมสรงน้ าพระไภสชัคุรุไวฑูรยประภาตถาคต (องคบ์ัว) เนื่องในวนัสงกรานต์ ประจ าปี 2562   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมท าบุญตักบาตรเนือ่งในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสยีง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 : คณะเภสัชศาสตร์เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ทีโ่ดดเด่น 
กลยุทธ์/มาตรการ  

1.1 กระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาสร้างผลงานที่เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะเภสัชศาสตร์ 
1.2 สร้างสมรรถนะหลักที่โดดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืน และประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อที่ได้รับความนิยม 
1.3 ด าเนินการเชิงรุกในการเปิดบทบาทของคณะเภสัชศาสตร์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ าโขงอาเซียนและนานาชาติ 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 : คณะเภสัชศาสตร์มีการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์/มาตรการ   

2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับสากล 
2.2 กระตุ้นบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความแห่งความเป็นเลิศ   

 
 
การพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร  

คณะเภสัชศาสตร์มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานในระยะ 5 ปี    
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานให้สอดรับกับพันธกิจและภารกิจหลักที่ก าหนด  
 
กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและระบบบรหิาร 

ในปีงบประมาณ 2561  คณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาองค์กรและระบบ
บริหาร  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะด้านการบริหารแก่ผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย ได้รับมอบหมายให้
เข้าร่วมอบรมเรื่อง TQA Criteria ประจ าปี 2562 รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอบรมเรื่อง TQA Application Report Writing ประจ าปี 2562 รุ่นที่ 3 
ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 

2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาสาขาเภสัชศาสต ร์ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 8 ครั้ง และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้  

2.1  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจประเมินเสร็จสิ้นแล้ว
จ านวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ดังนี้     
1. หลักสูตร วท.ม.สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ วันที่ 20 มิถุนายน 2562          3.30  คะแนน 
2. หลักสูตร ปร.ด. สาขาเภสัชศาสตร์ วันที่ 21 มิถนุายน 2562                 3.54 คะแนน 
3 หลักสูตร วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันที่ 26 มิถุนายน 2562       3.92  
คะแนน 

2.2  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx 200 รุ่นที่ 6) โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จากส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ก าหนดตรวจประเมินใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562  ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน EdPEx 200 รุ่นที่ 6  
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3) โครงการอบรมฝึกทักษะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับอาจารย์และบุคลากร โดยสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 

- การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  
  โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 จ านวน 23  คน 

- Smart Tool for Presentation and Education : ZoomIT , Padlet   10 กรกฎาคม 2562 จ านวน 1  คน 
- UBU LMS Lab Meeting  Powtoon for Beginner :  
  เริ่มต้นสร้างสื่อ Animation อย่างง่าย   

12 กรกฎาคม 2562 จ านวน 4  คน 

- สร้างสื่อเพื่อการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ ด้วย Powtoon    12 กรกฎาคม 2562 จ านวน 1  คน 
- UBU LMS Lab Meeting   19 กรกฎาคม 2562 จ านวน 1  คน 
- สร้าง Infographic ด้วย Piktochart and Prezi 7 สิงหาคม 2562 จ านวน 1  คน 
- สร้าง Infographic ด้วย Canva and Infogram 8 สิงหาคม 2562 จ านวน 2  คน 
- หลักสูตร “การใช้ Microsoft office เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน 
  การสอน” 

23 กรกฎาคม 2562 
20 สิงหาคม 2562 
11 กันยายน 2562 

จ านวน 10  คน 

- อบรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม MS Office   
  เพื่อการปฏิบัติงาน 

21 สิงหาคม 2562 จ านวน 22  คน 

4) โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน        
คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ว่าด้วยยุทธศาสตร์การ
ท างานบุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆและบุคลากร
มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในงานบริหารส านักงานสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน ซึ่ง
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ มีนาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า 
อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผลงานน าเสนอในที่ประชุมเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 3 ผลงาน 
ประกอบด้วย การน าเสนอแบบ Oral Presentation จ านวน 2 ผลงาน คือ ผลงาน “การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ชีวประวัติ (Curriculum Viae : CV)” เจ้าของผลงานคือ นายนรเศรษฐ์ ทองค า และผลงาน “การทดสอบความช านาญ 
โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย” เจ้าของผลงานคือนางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ และการน าเสนอแบบ Poster Presentation 
จ านวน 1 ผลงาน  คือ ผลงาน “การศึกษาความต้องการและความคาดหวังในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรองรับการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx” เจ้าของผลงานคือ นางสาวสดใส ตะรินันท์ 

5) โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ในองค์กร (การเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างบุคลากร) ประจ าปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจัดในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 99 คน มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 3.63 คะแนน 

6) โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (การตรวจสุขภาพประจ าปี) วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากรได้รับการสืบค้น หรือค้นหาความบกพร่อง และความผิดปกติ
ของร่างกาย หากพบความผิดปกติจะสามารถรักษาได้ทันท่วงที  ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการดูแล
รักษาสุขภาพตนเองและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 
มิถุนายน 2562 ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีบุคลากรประเภทข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าเข้าร่วมทั้งสิ้น 17 คน และบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ
จ านวน 41 คน รวมจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 58 คน จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 99 คน คิดเป็นร้อยละ 58.58 
ทั้งนี้มีบุคลากรบางส่วนได้มีการใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลซึ่งได้มีการตรวจสุขภาพไปก่อนที่จะจัดโครงการแล้ว  
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7) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (การรับรองแขกผู้มาเยี่ยมชม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้) เพื่อรับรองผู้มาเยี่ยมชมคณะซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาการและ
วิชาชีพที่ได้เดินทางมาให้ค าแนะน าปรึกษาแก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตามภารกิจหลักของคณะฯ  โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผู้
มาเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานและผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาคณะฯ จ านวน 3 คร้ัง ดังนี้ 

- วันที่ 27 มิถุนายน 2562 รับรองศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุลชัย 
- วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รับรองคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูล  
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รับรองคณะผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ  

8) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
งาน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความส าเร็จของวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรสายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน อันเป็นการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและพัฒนา
องค์กร  รวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ที่มีอยู่ในองค์กร หรือมีความจ าเป็นต่อองค์กร ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้
ในการเผยแพร่ รวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้บุคคลภายในและภายนอกคณะได้ใช้ศึกษาและน าไปใช้ในการ
พัฒนางาน ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 103 คน และมีการถอดบทเรียน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ที่ได้จากการด าเนิน
กิจกรรม ทุกกิจกรรมตามแผน เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้แก ่ 

8.1 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS วันที่ 17 มิถุนายน 2562 
8.2 การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 13 สิงหาคม 2562 
8.4 การจัดท าแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมอย่างไรให้ได้ 5 ดาว วันที่ 15 สิงหาคม 2562 
8.5 การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2562 

9) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การส่งเสริมการก ากับและ
ติดตามการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุมในการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
บริหารงานตามภารกิจและพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 จ านวนผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม    
คิดเป็นร้อยละ 80.12 และมีการประชุมจ านวน 20 คร้ังต่อปี  

10) โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจ าปีและการติดตามประเมินผล) ปีงบประมาณ 2562 มีวัตุประสงค์เพื่อ
จัดท าแผนการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติการ โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจ าปีและการติดตามประเมินผล ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ด าเนินการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 มีการจัดการประชุมเพื่อวางแผนและก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานตามแผน จ านวน 8 ครั้ง  มีผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามดัชนีวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2562 ครบถ้วนทั้ง 5 ภารกิจหลัก มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ต่อที่ประชุมเป็น
รายไตรมาสครบถ้วนทุกไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 100 มีแผนค าขอรับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2563 มีการจัดสรร
งบประมาณลงสู่โครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
และมีแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2562 

11) โครงการสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอน
ส าหรับกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ได้รับทราบทิศทาง นโยบายของ
คณะและน าไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562 ได้จัดการประชุมจ านวน 14 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม มากกว่าร้อยละ 70 ผลการด าเนินงาน
โครงการสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ คือ คณาจารย์ได้รับทราบทิศทาง นโยบายและกิจกรรมต่าง  ๆ ของคณะเพื่อน าไป
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ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มวิชาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการ
สอนคณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

12) โครงการสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอน
ส าหรับกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี
เภสัชกรรมได้รับทราบทิศทางนโยบายของคณะ และน าไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมจ านวน 12 ครั้ง 
เพื่อให้มีการประชุม หารือ กระจายนโยบายผู้บริหารลงมายังผู้ปฏิบัติ อภิปรายตกลงกันในเรื่องที่หาข้อสรุปไม่ได้ 
ตอบสนองตัวชี้วัดของผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที 

13) โครงการสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอน
ส าหรับกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติได้รับทราบทิศทาง 
นโยบายของคณะและน าไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งด าเนินการระหว่าง
วันที่  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมจ านวน 12 ครั้ง เพื่อให้มีการประชุม 
หารือ กระจายนโยบายผู้บริหารลงมายังผู้ปฏิบัติ อภิปรายตกลงกันในเรื่องที่หาข้อสรุปไม่ได้ ตอบสนองตัวชี้วัดของ
ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที 

14) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การบริหารความเสี่ยงและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน) วัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง  เพื่อให้มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  และเพื่อให้มีการประเมินการควบคุม
ภายในตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยมีการจัดการ
ประชุมเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงการด าเนินงาน จ านวน 
3 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคณะเภสัชศาสตร์ และน าผลการประเมินมาก าหนดเป็นแผนบริหารความ
เสี่ยงและปรับปรุงการควบคุมภายใน คณะเภสัชศาสตร์ และมีการประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง  

15) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 มีแผนพัฒนาบุคลากร
คณะเภสัชศาสตร์ และมีข้อตกลงการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุพันธกิจครบถ้วนทุกสาย
งาน โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 

16) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การบริหารจัดการพัสดุและ
การเงิน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุครบถ้วนและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 

17) โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (การเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น) เพื่อเป็นการ
เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะเภสัชศาสตร์ มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ   
รวมทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย บุคลากรดีเด่นด้านประเภทวิชาการ แบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการ จ านวน 1 คน กลุ่มพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป กลุ่มข้าราชการ จ านวน 1 คน กลุ่ม
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน และประเภทลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน 

18) โครงการพัฒนาระบบบจัดการห้องปฏิบัติการ บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการท างานของคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
คณะท างานด้านงานปฏิบัติการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมงานบริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และติดตามระดมความคิดเห็นคณะท างานต่างๆ และงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ งานปฏิบัติการในการ
วางแผน ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหา และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 

http://apps.phar.ubu.ac.th/pab/?p=25&edit=1384&annual=47
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1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและทัศนคติ โดยประกอบด้วย
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานปฏิบัติการ จ านวน 7 ครั้ง 

19) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
การ วิจัย ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 มีการจัดประชุมจ านวน 7 ครั้ง จ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 

20) โครงการสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งใน
การปฏิบัติงาน น าไปสู่การพัฒนางานส านักงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างเจตคติที่ดีในการท างาน เช่น ฝึกการท างานเป็นทีม 
ฝึกการค้นหาปัญหา และแก้ไข ปัญหาร่วมกัน และบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ทุกฝ่ายงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
การท างาน  ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 โดยมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นและทัศนคติ จ านวน 7 คร้ัง และจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 90 

21) โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยมีการประชุม
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัฑณิตศึกษา จ านวน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา การประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ จ านวน 10 ครั้งต่อปีการศึกษา และการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
จ านวน 5 หลักสูตร จ านวน 3 ครั้งต่อปีการศึกษา 

22) โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
และบุคลากรได้มีโอกาสฝึกฝนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านเภสัชศาสตร์ และพัฒนาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกับ
นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ อาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศ เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
กับต่างประเทศ ตลอดจนมีการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ และรับรองแขกชาวต่างประเทศ จ านวน 7 ครั้ง ดังนี้ 

22.1 อาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Sakura Exchange Program in Science 
2019 ร่วมกับ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 9 คน ได้แก่ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ, อาจารย์วันนิศา ดงใต้,     
นางวาริณี แสงประไพ, นางมงคลพันธ์ ตันติ, นางสาวสุภิญญา พูลเพิ่ม, นางสาวธนารี วิสุวรรณ, นางสาวกรชนก เด่นพงศ์พันธ์, 
นางสาวเพชรมีนา อยู่เจริญ, นายพีรณัฐ ถิ่นทวี, นางสาวภรภัทร นาคตระกูล, นายณัชปพนสรรค์ พรมสีดา ในระหว่างวันที่ 
19-27 มิถุนายน 2562 

22.2 นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมทักษะวิชาด้านเภสัชศาสตร์ ณ Monash University Malaysia 
จ านวน 2 คน ได้แก่ นายธนิตสร ทองสุกแก้ว และนายฉัตราภัณฑ์ โอภาสตระกูล ในระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 27 
กรกฎาคม 2562 

     22.3 นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมทักษะวิชาด้านเภสัชศาสตร์ ณ Aubum University จ านวน 1 คน 
คือ นายทศพร ภัทรพิศาล ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2562 

     22.4. นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมทักษะวิชาด้านเภสัชศาสตร์ ณ Faculty of Pharmacy - 
University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จ านวน 5 คน ได้แก่ 
นางสาวตรีลดา คมใส, นายกวสิน แกวอุนเรือน, นางสาวปพิชญา สิทธิ์ เสือ , นางสาวปรัชญาภรณ์  นามบุตร,          
นางสาวธมนวรรณ ลาภาพันธ์ ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 

     22.5 Assistant professor Eang  Rothmony, Vice dean University of Health Sciences พร้อมด้วย
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่  4 และชั้นปีที่  5 จาก  University of Health Sciences ราชอาณาจักรกัมพูชา           
ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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     22.6 Professor Adelheid H Brantner พร้อมด้ วยนั กศึ กษา 4 คน จาก  The Faculty of Natural 
Sciences, University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย ในระหว่างวันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

    22.7 Ms. Kerstin Maria Rohrhofer และ Ms. Saskia Zechner นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Institute of 
Pharmaceutical Sciences, Faculty of Natural Sciences , University of Graz, Austria  ในวันที่  9 สิงหาคม 2562         
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23) โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนทุนพัฒนา
อาจารย์ โดยมีอาจารย์ได้รับทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของคณะเภสัชศาสตร์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่ก าหนด จ านวน 1 คน คือนายดุรงค์กร พลทม 

24) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการท างานเป็นทีมส าหรับคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและ
คณะกรรมการทุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ร่วมแสดงความคิดเห็น          
น าปัญหาข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประชุมหารือพิจารณา กลั่นกรอง ก าหนด
แนวทาง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา ประชุมหารือและก าหนดแผนงานประจ าปี โครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ติดตามประเมินผลโครงการตามภารกิจคณะเภสัชศาสตร์  ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับ
ทุนการศึกษาและเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการที่จะให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับ
ทราบข้อมูลผลการด าเนินงานงานกิจการนักศึกษาและนโยบายของคณะ ซึ่งมีประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
และรายงานการประชุม จ านวน 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมฯ จ านวน 2 ครั้ง 
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การบริหารความเสี่ยงภายในคณะเภสัชศาสตร ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีการประเมินการควบคุมภายในส าหรับปีงบประมาณ 2562 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

จากผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  

โดยได้มีการจัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มีการประเมินตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา ระบุสาเหตุของความเสี่ยง งวดเวลาที่พบ
จุดอ่อน ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ ผลการของควบคุมที่มีอยู่  และได้รายงานการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลยัฯ  ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี 
2562  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนดังนี้ 
 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเภสัชศาสตร์ 
 

การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
1. ความ เสี่ ย งด้ านทรัพ ยากร 

(การเงินงบประมาณระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)     
1.1 การรับ นั ก ศึ กษ าระดั บ

บัณ ฑิ ต ศึกษาไม่ เป็นไป
ตามแผน ก่อให้เกิดความ
ไม่ คุ้ ม ค่ าในการด า เนิ น 
งาน 

 
 

 
 

1. ปรับปรุงหลักสูตร/สร้างหลักสูตรใหม่ท่ีเป็นท่ี
ต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน  

2. หาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษา  
3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากยิ่งขึ้น 
4. เตรียมเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนจากประเทศ

เพื่อนบ้าน  นักศึกษาต่างชาต ิ
5. เตรียมปรับปรุงเวบไซต์คณะให้รองรับเป็น

ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ เรียนชาว
ต่างประเทศท่ีสนใจมาศึกษาท่ีคณะ 

6. เตรียมเพิ่มกลุ่ม เป้าหมายในส่วนศิษย์เก่า 
เภสัชกรแหล่งฝึก 

 
 
 
 

รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
1 . ปี การศึ กษา 2562 หลั กสู ตรระดั บ

บัณฑิตศึกษา สามารถรับนักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 จากแผนการรับ (รับได้ 11 คน 
จากแผน 15 คน) รายละเอียดดังนี้ 
1.1 หลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก รับ

นักศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 100 (รับได้ 
10 คน จากแผน 10 คน) 

1.2 หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ รับ
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20 (รับได้ 
1 คน จากแผนรับ 5 คน) โดยเป็น
นักศึกษาต่างชาต ิ

2. สัดส่วนผู้เข้าศึกษาเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
คิดเฉพาะหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ 
(สัดส่วนเท่าเดิม คือ 1 คน) เน่ืองจากมี
หลักสูตรท่ีปิดรับนักศึกษาในหลักสูตร
ตั้ งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 2 หลักสูตร และมีหลักสูตร
ท่ีเพิ่งเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หลักสูตร   
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การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
1.2 ความเสี่ยงด้านงบประมาณ

ไม่ เพี ย งพอ ในอนาคต 
เ น่ื อ ง จ า ก ปั จ จุ บั น
แนวโน้มการได้รับจัดสรร
งบ ป ระ ม าณ แ ผ่ น ดิ น
ลดลง และมีแนวโน้มท่ี
เงินรายได้ค่าธรรมเนียม
ก า ร ศึ ก ษ า จ ะ ล ด ล ง 
รายรับจากค่าธรรมเนียม
ก า ร ศึ ก ษ า ใน ร ะ ดั บ
ปริญ ญ าตรีมี แนวโน้ ม
ล ด ล ง เ ช่ น กั น   แ ต่
รายจ่ายด้านต่างๆ ของ
คณ ะมี แนวโน้ มสู งขึ้ น 
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร 

1. ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีคณะก าหนด  

2. รณรงค์ให้อาจารย์และบุคลากรทุกคนตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

การจัดการศึกษา 
1. การอบรมระยะสั้น : ได้มีการจัดอบรม

ระยะสั้นตามแผนแล้ว   
- เตรียมเพิ่มหลักสูตรด้าน HIV อีก 1 หลักสูตร 
- เตรียมพิจารณาปรับให้มีการจัดหลักสูตร
พันธุ์ใหม ่

- เต รี ย ม ป รั บ ให้ มี ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาในลักษณะหลักสูตรบูรณาการ 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่าอยู่
ในระหว่างด าเนินการ โดยได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรแล้ว  
ท้ังนี้จะด าเนินการต่อในปี 2563" 

การวิจัย 
1. ก ารห าแห ล่ ง ทุ น วิ จั ย จ ากแห ล่ ง ทุ น

ภายนอก :  ได้มีการหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอกเพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด  
และได้มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ปฏิบัติการเตรียมพิจารณาแนวทางเชิงรุก
ในการสนับสนุนให้อาจารย์หาทุนวิจัยจาก
แหล่ งทุนภายนอก เพิ่ มขึ้ น  - เตรี ยม
ด าเนินการต่อเนื่องในปี 2563 

2. เงินรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา/
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : อยู่ ในระหว่าง
เตรียมด าเนินการ" 

การบริการวิชาการ 
1. โครงการบริการวิชาการ  : มีรายได้จากการ

จัดโครงการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นสูงกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด 
- มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ์เตรียมวางแผนการจัด
อ บ รม ท่ี มี ร า ย ได้ จ าก ก า รจั ด เก็ บ
ค่าลงทะเบียน และเตรียมพิจารณา
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย จ า ก ก ลุ่ ม อื่ น ๆ  ท่ี
น อ ก เห นื อ จ าก ก ลุ่ ม เภ สั ช ก รแ ล ะ
บุคลากรทางการแพทย์ เช่น โรงเรียน 
อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดย
เตรียมด าเนินการเชิงรุกมากขึ้น โดย
ประสานกับศูนย์เครื่องมือกลาง  ท้ังน้ี 
ได้มีการวางแผนการด าเนินการจัด
อ บ รม ใน ปี  2 5 6 3  แ ล้ ว  ส่ ว น ก า ร
พิจารณากลุ่มเป้าหมายท่ีนอกเหนือจาก
บุคลากรทางการแพทย์ เตรียมน าเข้า
หารือใน ท่ีประชุมกรรมการบริการ
วิชาการครั้งต่อไป 

2. หน่วยบริการวิชาการ :  หน่วยทดสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 
มีรายได้สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
 - มอบหมายหัวหน้าหน่วยทดสอบฯ 

ด า เนิ น ก า ร เชิ ง รุ ก ใน ก า ร เข้ า ห า
ผู้ประกอบการ เพื่ อ เชิญชวนมาใช้
บริการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยฯ และ
เตรียมรับการตรวจวิ เคราะห์ จาก
หน่วยงานอื่นๆ  

ด้านอื่น  ๆ
1. เงินบริจาค 

- มีเงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ ต่ ากว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด  

2. เงินผลประโยขน์จากการด าเนินงานต่างๆ  
- มีเงินผลประโยชน์ในการด าเนินงานสูง

กว่าเป้าหมายท่ีก าหนด" 
3. มีการจัดเวทีพบปะอาจารย์ บุคลากรเพื่อ

สื่อสารและรณรงค์ให้มีความตระหนักและ
มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ในด้านการหารายได้เพิ่ม
และการลดรายจ่าย - ด าเนินการแล้ว 

2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

  

2.1 ค ว า ม เสี่ ย ง ท่ี จ ะ เกิ ด
อั ค คี ภั ย  เ น่ื อ ง จ า ก
ข้อจ ากัดของสภาพอาคาร
ท่ีมีอายุการใช้งานมานาน 
ระบบสายไฟเริ่มช ารุดและ
เสื่อมสภาพ 

1. ด าเนินการส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์
ดับเพลิงในจุดต่างๆ ของคณะฯ   

2. จัดอบรมเรื่อ งการป้ องกันอัคคีภั ย ให้แก่
บุคลากรและนักศึกษาเป็นระยะ  และ มี
ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และ
ปรับปรุงถังดับเพลิงที่มีอยู่ภายในคณะฯ 

3. มีการซ้อมอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

1. ได้มีการด าเนินการส ารวจและเปลี่ยน
ระบบสายไฟ ปลั๊กไฟท่ีช ารุด การจัดเก็บ
สายไฟ ในจุดต่ างๆ ท่ี ไม่ ปลอดภั ย  ท่ี
ประชุมได้มอบหมายรองคณบดีฝ่ าย
บริหารด าเนินการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ
ด้ าน ไฟฟ้ าม าประ เมิ นและปรับปรุ ง
ซ่อมแซม  ซ่ึงจะด าเนินการซ่อมแซม
ต่อเนื่องในปี 2563  

2.. เตรียมวางแผนจัดกิจกรรมต่อเน่ือง  ได้มี
ก ารม อ บ รอ งค ณ บ ดี ฝ่ าย วิ จั ย แ ล ะ
ปฏิบัติการเตรียมด าเนินการต่อเน่ืองใน
เดือนมกราคม 2563 ควบคู่ไปกับการ
อบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  และ
มอบหมายรองคณบดีฝ่ายบริหารให้มีการ
ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอ้คคีภัย 
(ภายใต้งบประมาณซ่อมแซมอาคาร) : ซ่ึง
จะด าเนินการต่อเนื่องในปี 2563" 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
2.1 การปรับปรุงการควบคุมภายในที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการด าเนินงาน 
ด้านการเรียนการสอน   
1. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

การเรียนและการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา 
- นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามเวลาท่ี
ก าหนดในหลักสูตร นักศึกษา
บางส่วนมีผลการเรียนต่ า เกิด
จากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหา
ภาวะความ เครียด ปัญหา
การวางแผนการเรียน/การ
ปรับตัว 

เตรียมปรับรูปแบบการส ารวจปัญหาสุขภาพจิต
นักศึกษา โดยให้นักศึกษาตอบแบบคัดกรองภาวะ
ความเครียดแบบออนไลน์  เมื่อได้ผลการคัดกรอง
แล้วให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีงานกิจการ
นักศกึษาได้มีการก าหนดขึ้น 

ได้มีการด าเนินการไปแล้ว โดยได้ประเมิน
ภาวะความเครียดในรอบท่ี 2 แล้ว อยู่ใน
ระห ว่ างรอผลการป ระ เมิ น  มี แผนจั ด
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาโดย
จะเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้เรื่องสุขภาพจิตมา
ให้ความรู้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษา  เพื่อสามารถ
ให้ค าแนะน าชว่ยเหลือนักศึกษาได้เหมาะสม   
 - ด า เนิ นการอบ รมอาจารย์ ท่ี ป รึกษ า

เกี่ยวกับการจัดการกับภาวะสุขภาพจิต
ของนักศึกษาแล้ว ได้ก าหนดแผนการ
ประเมินภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปีละ 
1 ครั้ง (ในช่วงวันไหว้ครู) พร้อมจัดท าร่าง
แนวปฏิบัติในการดูแลภาวะสุขภาพจิต
นักศึกษา เพื่ อให้มีการส่ งต่อข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา  

 - ได้มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาให้ก าหนดแผนและกระบวนการ
ด าเนินการในการดูแลนักศึกษาท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิต แบ่งเป็นแผนการดูแลแบบ
เร่งด่วน (มีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อให้
ความช่วยเหลือ) และแผนการดูแลระยะยาว 

2. ความเสี่ยงที่พบจากการ
ประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย 
- การท่ีบุคลากรบางส่วนยังไม่

ทราบและไม่เข้าใจ อาจจะ
ไม่เห็นความส าคัญและไม่
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ท่ี
คณะฯ ก าหนด อาจเกิด
ปัญหาอุปสรรคหรือความ
ผิดพลาดในระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้ 

มอบหมายหัวหน้ากลุ่มวิชา/รองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีชี้แจงให้อาจารย์และบุคลากรให้รับทราบ
เกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
และทราบถึงผลเสียหายของการไม่ปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีได้มีการก าหนดในการ
ประชุมย่อยของแต่ละกลุ่ม 

ด าเนินการ  โดยมีการแจ้งแล้วดังน้ี 
1. ก ลุ่ ม วิ ช า ท้ั ง  3 ก ลุ่ ม วิ ช า ได้ แ จ้ ง ให้

คณาจารย์ในกลุ่มวิชาได้รับทราบแล้ว 
2. ในส่วนบุคลากรสายสนับสนุน แจ้งในท่ี

ประชุมบุคลากรรับทราบแล้ว 

 
2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายในประเด็นใหม่ที่พบในปี 2562 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการด าเนินงาน 
ด้านการเรียนการสอน   
1. ความเสี่ยงที่นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาถึงร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาคงอยู่ 

1. ปรับกระบวนการเรียนการสอน  และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรโดยผ่านกระบวนการเภสัช
ศาสตร์ศึกษา โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการเรียนการสอนและการประเมิน 

2. ก าหนดให้มีการติดตามนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้าน

1. ได้มีการจัดท าโครงการพัฒนานักศึกษา
โดยคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ มีการจัด
อบรมเสริมทักษะให้แก่นักศึกษา อบรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนให้แก่นักศึกษา   
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การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการด าเนินงาน 
การเรียนหรือผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และ
วางแผนร่วมกันระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ผู้ปกครอง และนักศึกษา 

2. มีระบบการติดตามนักศึกษาท่ีมีปัญหา
ด้านผลการเรียนร่วมกันระหว่างงาน
วิชาการและงานกิจการนักศึกษา เพื่อแจ้ง
อ าจ ารย์ ท่ี ป รึ ก ษ าและป ระสานกั บ
ผู้ปกครอง ในกรณีพบว่านักศึกษามีปัญหา
ด้านการเรียน  และมอบหมายให้งาน
วิชาการเตรียมน าเรื่องเภสัชศาสตร์ศึกษา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่คณาจารย์    

2. อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติไม่
ผ่านเกณฑ์ 2558 ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป 

ก าหนดในข้อตกลงการปฏิบัติงาน ให้อาจารย์มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 
และให้มีผลส าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

มีการสนับสนุนให้อาจารย์เป็นอาจารย์ ท่ี
ปรึกษาโครงการสารนิพนธ์ เพื่อให้มีผลงาน
ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี  และงาน
วิชาการได้ทบทวนคุณสมบัติอาจารย์ และมี
ระบบการเตือนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
ทราบเป็นระยะเพื่ อให้มีการด าเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์   

ด้านการบริการวิชาการ   
1. ความเสี่ยงด้านงบประมาณของ

หน่วยบริการวิชาการ ท่ีอาจจะ
มีงบประมาณไม่เพียงพอ  
เนื่องจากปัจจุบันมรายจ่ายสูง
กว่ารายรับ : เนื่องจากเป็น
ระยะแรกของการปรับปรุง
ระบบของหน่วยทดสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ซ่ึงต้องมี
การลงทุนด้านวัสดุสารเคมี 
อุปกรณ์ เนื่องจากสารเคมีเดิม
หมดอายุ และการทดสอบแบบ
ใหม่จ าเป็นต้องหาสารเคมี
เพิ่มเติม ซ่ึงมีราคาสูง ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น  ยังมีความ
เสี่ยงด้านงบประมาณไม่
เพียงพออยู่ 

1. มีการหาแหล่งทุนภายนอกเพิ่มเติมเพ่ือมา
สนับสนุนการด าเนินงาน 

2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานท่ีคาด
ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหม่ 

1. มีการหาแหล่งทุนภายนอกเพิ่มเติมโดยใน
ปี 2562 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจาก
อุทยานวิทยาศาสตร์   

2. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยัง
หน่วยงานภายนอก และผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ ซ่ึงได้มีผู้ประกอบการเริ่มมาใช้
บริการตรวจวิเคราะห์เพิ่มขึ้น    

ด้านงานบริหาร   
1. ความเสี่ยงท่ีพบจากอาคารช ารุด

และเสื่อมสภาพ อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้งานหรือผู้ท่ีอยู่
ในอาคาร : เน่ืองจากอาคาร
คณะเภสัชศาสตร์มีอายุการใช้
งานมานาน  ระบบไฟฟ้า 
น้ าประปาเริ่มมีการข ารุด ซ่ึง
ต้องมีการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
อย่างสม่ าเสมอ  แต่ก็ยังมีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดปัญหาอาคาร
ช ารุด ยังมีความเสี่ยงท่ีจะเกิด

เตรียมก าหนดให้มีการส ารวจจุดท่ีมีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดความช ารุด และมีแผนการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารอย่างต่อเนื่อง 

มีการด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารใน
บางส่วนของห้องปฏิบัติการท่ีพบว่ามีการ
ช ารุด  และโครงการรองรับการปรับปรุง
อาคารคณะ  แต่ยังพบว่ามีอาคารช ารุด
ในช่วงเดือนกันยายน 2562 จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการต่อในปี 2563  นอกจากน้ี ได้มี
การด าเนินงานเพิ่มเติม คือ งานพัสดุได้
ด าเนินการตรวจสอบโครงสร้างอาคารใน
กรณีท่ีมีปลวกขึ้นตามโครงสร้างอาคาร เพื่อ
เตรียมวางแผนการซ่อมแซมต่อไป ซ่ึงเตรียม
ด าเนินการต่อในปี 2563 
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การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการด าเนินงาน 
อันตรายต่ออาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา 

2. ปัญหาการเปิดรับสมัคร
ต าแหน่งอาจารย์ไม่ได้ตามแผน
ท่ีก าหนด 

1. มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก ให้ เข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย  

2. มีทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อดึงดูดผู้สนใจสมัครเป็น
อาจารย์ 

1. ได้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่ าง  ๆ ซ่ึงปั จจุบั นอยู่ ในขั้นตอนการ
เปิดรับสมัครต าแหน่งอาจารย์ 

2. มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะ
เภสัชศาสตร์รองรับการสนับสนุนการ
พัฒนาอาจารย์ และเตรียมพิจารณาหา
แหล่งทุนศึกษาต่อจากหน่วยงานภายนอก
มาดึงดูดผู้สมัครเป็นอาจารย์ 

3. มีการจัดสวัสดิการในส่วนท่ีพัก งบพัฒนา
ด้านวิชาการ งบประมาณเพื่อสร้างผลงาน
วิชาการ และสวัสดิการอื่ น  ๆ ตาม ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของคณะ      
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย
มีการด าเนินการในระดับหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร 
ปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ส าหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพ ซึ่งมีก าหนดการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2563 โดยทั้ง 3 หลักสูตร มีผลการ
ประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 ผ่านตามเกณฑ์สกอ. ทุกตัวบ่งชี้  

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้คณะได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 หลักสูตร ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 และได้น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งเป็นผู้ ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่ผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีผลการตรวจประเมินดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ประเมิน 11 ตัวบ่งช้ี 3.30 ระดับดี 
2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอาง 
     และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ประเมิน 11 ตัวบ่งช้ี 3.92 ระดับดี 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ประเมิน 11 ตัวบ่งช้ี 3.54 ระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ข้อมูล ณ เดือนกนัยายน 2562 
 

แผนภูมิที่ 11 แสดงข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร 
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จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ได้สรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวม ดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตรช์ีวภาพ 
 -  หลักสูตรควรมีกิจกรรมในการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 -  คณะควรพัฒนาหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติที่ต่อเนื่องจากหลักสูตร

เภสัชศาสตรบณัฑิต เพื่อรองรับการศึกษาต่อระดับที่สงูขึ้นของนักศึกษาเภสัชระดบัปริญญาตร ี
 -  ควรมีระบบการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 -  มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีโอกาสในการน าเสนอผลงานทางวชิาการ

ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
- สามารถตีพิมพบ์ทความวิจัยในวารสารระดับประเทศในขณะที่เรียนวันเสาร์ - อาทติย ์
- ควรเพิ่มอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองและสามารถเชื่อมโยงงานวิจยักับภาคเอกชน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถหาทุนวิจัยได้อยา่งต่อเนื่อง 
- มีการปรับปรุงกระบวนการเพือ่ให้เนื้อหาและหลักสูตรมีความก้าวหน้าทนัสมัยโดยใช้กลไกระบบการประชุม

วิชาการมาตลอดตั้งแตป่ี 2560  
- มีการน าความรู้/เทคโนโลยี/เทคนิคจากการประชุมวชิาการมาผนวกเข้ากับเนื้อหารายวิชาที่เปิดท าการเรียน

การสอน 
- มีกระบวนการน าสถานการณจ์ริงในปัจจบุันสอดแทรกเข้าไปในรายวิชา 
- ควรเพิ่มอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
- นักศึกษามีความชื่นชมในความรู้ความสามารถและอัธยาศัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- นักศึกษามีมุมมองว่าหลักสูตรนี้สามารถเพิ่มศักยภาพและต่อยอดความรู้เดิมให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 
  - ควรสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในลักษณะเชิงพาณชิย์ หรือเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
- ควรเพิ่มช่องทางในการรับเข้านักศึกษาจากภูมิภาคใกล้เคียง  
- ควรก ากับติดตามให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
- ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าผลงานไปพัฒนาสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างรายได้ 
- มีการก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 
- มีการวางระบบผู้สอนตามผลการประเมินการสอนของนักศึกษา 
- หลักสูตรให้ความส าคัญกับผู้เรียน โดยจัดสิ่งสนับสนุนที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ตามที่

ผู้เรียนให้ข้อเสนอแนะ 
- ควรตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขในเล่ม SAR  
- ควรวางแผนการหาคู่เทียบทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ และ

นานาชาติ 
- ควรเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาวิทยานิพนธ์ (สืบค้นข้อมูลจากประสบการณ์จริง) เพื่อเปิดโลกทัศน์

ทางวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถาบันโดยเฉพาะต่างประเทศ 
- ควรสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในลักษณะเชิงพาณิชย์ หรือเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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ตารางที่ 33 การเปรียบเทียบผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559-2561 ระดบัหลักสูตร  
 

หลักสตูร ภบ. 
สาขาเภสัชศาสตร ์

หลักสตูร วท.ม. 
สาขาบริหารบริการสุขภาพ 

หลักสตูร วท.ม. 
สาขาเภสัชเคมีและ
ผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิ

หลักสตูร วท.ม. 
สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 

หลักสตูร วท.ม. 
สาขาศาสตรแ์ห่ง

เครือ่งส าอาง 

หลักสตูร ปร.ด. 
สาขาเภสัชศาสตร ์
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3.60 3.27 3.30 3.45 3.09 3.92 3.39 3.20 3.54 

 
 
* หมายเหต ุ  1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ปกีารศึกษา 2559 เป็นต้นไป ใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพเภสัชกรรม  

    2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา 
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560  
    3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา 
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 
    

 
    

แผนภูมิที่ 12 แสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559-2561 ระดบั
หลักสูตร 

 
 

เก
ณ

ฑ์ส
ภา

วิช
าชี

พ 

เกณฑ์สภาวิชาชีพ ปิดหลกัสตูร 

ปิด
หล

ักส
ูตร

 
หน่วยนับ : คะแนน 

ปิด
หล

ักส
ูตร

 

ปิดหลกัสตูร 

เกณฑ์สภาวิชาชีพ 

เก
ณ

ฑ์ส
ภา

วิช
าชี

พ 

ขอ้มูล ณ เดอืนกนัยายน 2566 

เกณฑ์สภาวิชาชีพ 

ปิดหลกัสตูร ปิดหลกัสตูร 

ปิด
หล

ักส
ูตร

 

เก
ณ

ฑ์ส
ภา

วิช
าชี

พ 

ปิด
หล

ักส
ูตร

 



 

95 

 

  

 
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของคณะเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx มา
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2561 คณะได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx 200 รุ่นที่ 6 โดยได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) และได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ตาม
เกณฑ์ จ านวน 60 หน้าเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพในองค์การทางการศึกษาพิจารณาให้คะแนนและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินจากส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งคณะได้ผ่านการพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 6 โดยมีผล
การประเมินและข้อเสนอแนะในการด าเนินการแก่คณะวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินงาน
ของคณะที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดระยะเวลา 4 ปี มีดังนี้ 

1. คณะวิชาต้องจัดท าส่งข้อมูลพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progess 
Report) ตามเกณฑ์ EdPEx ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) 
ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

2. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณารายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา เพื่อประเมินความก้าวหน้ าผลการ
ด าเนินงานของคณะวิชาตามแผนการพัฒนาคุณภาพ 

3. ภายใน 4 ปี คณะวิชาจะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งแต่งตั้งโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยต้องมีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

4. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะมีมาตรการส่างเสริมให้กับ
คณะวิชาที่เข้าร่วมโครงการ เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามเกณฑ์  EdPEx       
การสนับสนุนให้สมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นต้น 
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งบประมาณ   
 

1) งบประมาณแผ่นดิน 2562  

งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รบัจัดสรรจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

  งบด าเนินการ   

1 งบบุคลากร 45,876,397.32  
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,359,400.00 

3 ค่าสาธารณูปโภค - 
4 เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 6,045,000.00  
  งบลงทุน  

1 ครุภณัฑ ์ -  
2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,171,200.00  
  รวมท้ังสิ้น 70,451,997.32 

   
งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รบัจัดสรรจ าแนกตามแผนงาน  

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

1 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 70,451,997.32   
  (งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

2 แผนงานวิจัย 2,504,600.00  
3 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 1,792,337.00  

4 แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 200,000.00  

  รวมท้ังสิ้น 74,948,934.31  

  
 

2) งบประมาณเงินรายได้ทีไ่ด้รบัจัดสรร 
  

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

1 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร ์          18,525,100.00  
2 เงินรายได้บัณฑิตศึกษา 1,025,700.00  

3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑติ 5,966,400.00  
     
  รวมท้ังสิ้น          25,517,200.00   
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รายจ่าย 
  

1) งบประมาณแผ่นดิน 2562  
ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

  งบด าเนินการ  
1 งบบุคลากร 45,876,397.32  
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,359,400.00  
3 ค่าสาธารณูปโภค - 
4 เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 6,045,000.00  
  งบลงทุน  
1 ครุภณัฑ ์ -  
2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,171,200.00 
  รวมท้ังสิ้น 70,451,997.32  
   2) รายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2562  

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 
  งบด าเนินการ   
1 งบบุคากร           3,785,832.00 
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ            4,811,306.15 
3 ค่าสาธารณูปโภค            2,034,674.21 
  งบลงทุน  

4 ครุภณัฑ ์
           1,702,572.00  

 
  รวมท้ังสิ้น 12,334,384.36   

  
 

3) รายจ่ายเงินรายได้บัณฑิตศกึษา 2562  
ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

  งบด าเนินการ   
1 งบบุคลากร 269,010.00  
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 512,361.00  
3 ค่าสาธารณูปโภค -  
  งบลงทุน  
4 ครุภณัฑ ์ -  
  รวมท้ังสิ้น 781,371.00  
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4) รายจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 2562  
ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

  งบด าเนินการ   
1 งบบุคลากร 295,939.00  
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 853,778.66  
3 ค่าสาธารณูปโภค -  
  งบลงทุน  
4 ค่าสิ่งก่อสร้าง (ค่าควบคมุงาน) 2,275,000.00  
  รวมท้ังสิ้น 3,424,717.66  

   
ค่าใช้จ่ายส าหรับใชใ้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2562 

 
ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

1 งบประมาณแผ่นดิน  
  -งบบุคลากร 45,876,397.32 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,359,400.00 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  -เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 6,045,000.00 
  -ค่าเสื่อมราคาครุภณัฑ ์ - 
  -ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง - 
  รวมรายจ่ายงบประมาณ 55,280,797.32 
2 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์  
  -งบบุคลากร 3,785,832.00 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 4,811,306.15 
  -ค่าสาธารณูปโภค 2,034,674.21 
  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 10,631,812.36 
3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ  
  -งบบุคลากร 295,939.00 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 853,778.66 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ 1,149,717.66 
  รวมงบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งสิ้น 67,062,327.34 

ข้อมูลที่ใช้ค านวณ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2562  
ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 

1 รายรับ  

  1) งบประมาณแผ่นดิน  
  -งบบุคลากร 45,876,397.32 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,359,400.00   

  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  -เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 6,045,000.00- 

  -ครุภัณฑ ์ - 
  -สิ่งก่อสร้าง 15,171,200.00 
  รวมรายรับงบประมาณ 70,451,997.32 

  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 18,525,100.00 
  3) เงินรายได้บณัฑิตศึกษา 1,025,700.00 

  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบณัฑิตฯ 5,966,400.00 
  รวมรายรับเงินรายได้ 25,517,200.00 

  รวมรายรับทั้งสิ้น 95,969,197.32 
2 รายจ่ายจริง  
  1) งบประมาณแผ่นดิน  

  -งบบุคลากร 45,876,397.32 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,359,400.00 

  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  -เงินอุดหนุน 6,045,000.00 
  รวมรายจ่ายงบประมาณ 55,280,797.32 

  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์  
  -งบบุคลากร 3,785,832.00 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 4,811,306.15 
  -ค่าสาธารณูปโภค 2,034,674.21 

  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 10,631,812.36 
  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา  
  -งบบุคลากร 269,010.00  

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 512,361.00  
  -ค่าสาธารณูปโภค - 

  รวมรายจ่ายเงินรายได้บัณฑิตศึกษา 781,371.00 
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ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 
  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ   

  -งบบุคลากร 295,939.00 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 853,778.66 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 

  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ 1,149,717.66 
  รวมงบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งสิ้น 67,843,698.34 

3 เงินเหลือจ่าย  
  1) งบประมาณแผ่นดิน 15,171,200.00 
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 7,893,287.64 

  3) เงินรายได้บณัฑิตศึกษา 244,329.00 
  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบณัฑิตฯ 4,816,682.34 

  รวมเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น 28,125,498.98 
4 งบด าเนินการในปีงบประมาณ 2562  

  1) งบประมาณแผ่นดิน 55,280,797.32 
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 12,562,901.02 
  3) ค่าเสื่อมราคาครภุัณฑ์และสิ่งกอ่สร้าง - 

  รวมงบด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น 67,843,698.34 
                      

     (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562) 
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ตารางที่ 34 แสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ข้อมูล 
แหล่งเงิน ผลรวมเงินรายได้

ทุกประเภท ผลรวมท้ังหมด งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้  
ป.ตรี/อื่นๆ 

เงินรายได้
บัณฑิตศึกษา 

เงินกองทุนส่งเสริม
การผลิตบัณฑิต 

แหล่งทุน
ภายนอก 

ตามแผน 40,159,700.00 
(49.66 %) 

18,434,400.00 
(22.80 %) 

623,500.00 
(0.77 %) 

16,362,400.00 
(20.23 %) 

3,700,000.00 
(4.58 %) 

40,702,500.00 
(50.34 %) 

90,522,200.00  
(54.24 %) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

แผนภูมิที่ 13 แสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2562 
 
 

ตารางที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 - 2562 
 

ปีงบประมาณ 

แหล่งเงิน ผลรวม
รายได้ 

ทุกประเภท 

ผลรวม
ทั้งหมด 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
ป.ตรี/อื่นๆ 

เงินรายได้
บัณฑิตศึกษา 

เงินกองทุน
ส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิต 

แหล่งเงิน
ภายนอก 

2560 25,827,300 16,175,000 2,424,800 7,679,300 4,209,780 26,279,100 56,316,180 
2561 7,023,800 15,037,600 1,456,600  4,039,600.00 750,000 23,622,100  37,287,200  
2562 40,159,700 18,434,400 623,500 16,362,400 3,700,000 40,702,500 90,522,200 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560-2562 

หน่วยนับ : บาท 

หน่วยนับ : บาท 
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ตารางที่ 36 แสดงงบประมาณจัดสรร จ าแนกตามยุทธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ 2562  
 

แหล่งเงิน 
แผนยุทธศาสตร์ 

ผลรวม (บาท) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

งบแผ่นดิน 38,893,300 4,969,400 1,708,700.00 200,000 283,300 50,000 0.00 46104700 
เงินรายได้ 30,707,200 747,000 1,740,000.00 266,300 5,916,100 773,900 552,000 40,702,500 

แหล่งทุนภายนอก 0.00 3,500,000 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700,000 
ผลรวม 69,600,500 9,216,400 3,663,700.00 466,300 6,199,400 823,900 552,000 90,522,200 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 15 แสดงงบประมาณจดัสรร จ าแนกตามยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2562 

หน่วยนับ : บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนคณะสู่ความเป็นเลิศ 
 
เป้าประสงคที่ 1 :  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ท างานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อน  
                      สู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ท างานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 

1.2 สร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร 
 
 

การพัฒนาบุคลากร 
1. อบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการในประเทศ 
 

บุคลากรสายวิชาการ 
 

ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
1 ผศ.กุสุมา จิตแสง ประชุมวิชาการ เรื่อง Multi-omics 

approach in plant system 
biology  

18 -19 พฤศจิกายน 2561 Montien Bangkok 
Hotel 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

ประชุมวิชาการมาตรฐานการแพทย์
แผนจีน  

3-5 มิถุนายน 2562 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

2 ผศ.จารุวรรณ ธนวิรุฬห ์ ประชุมวิชาการ เรื่อง homeopathic 
seminar session I  

14-18 สิงหาคม2562 บริษัท พราวิเนีย จ ากัด 
จ.นนทบุร ี

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

3 นางสาวจุฑามาศ  หงษ์
ทอง 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ 
EdPEx 

1-3 กกรกฎาคม 2562 สถานปฏิบัตกิาร
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

4 นางสาวจินตนา นภาพร ประชุมวิชาการ เรื่อง In-cosmetics 
Asia 2018  

29 ตุลาคม –  
1 พฤสจิกายน2561 

ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุม 
ไบเทคบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

5 ผศ.ชุตินันท์  
ประสิทธิ์ภูริปรีชา 

รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียม
ความพร้อมให้กบัผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในองค์การทางการศึกษา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx 

9 พฤษภาคม 2562 ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

 

6 นายฐิติเดช ลือตระกูล รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ 
EdPEx 

1-3 กกรกฎาคม 2562 สถานปฏิบัตกิาร
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
7 นางสาวฑิภาดา สามสีทอง ประชุมวิชาการเรื่อง 20 ปี เภสัช

ศาสตร์ มหาสารคาม : ความก้าวหน้า
ทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน   
 

16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมตักศิลา  
จ.มหาสารคาม 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

8 ผศ.ทวนธน บุญลือ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด าเนินงานรายหมวด หมวด 3 ลูกค้า 
และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ EdPEx 

10 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม 
พิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

9 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง ประชุมวิชาการ เรื่องการใช้โปรแกรม 
R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวจิัย  

23-25 พฤศจกิายน 2561 คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

10 ผศ.ทวีศักดิ์  
จึงวัฒนตระกูล 

สัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและ
ยาเสพติด ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

17 ธันวาคม 2561 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 

ใช้งบประมาณ
จากโครงการวิจัย 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด าเนินงานรายหมวด หมวด 3 ลูกค้า 
และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ EdPEx 

10 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม 
พิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

ประชุมวิชาการมาตรฐานการแพทย์
แผนจีนในระดับสากล: ISO/TC 249 
ครั้งที่ 10  

3-6 มิถุนายน 2562 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
สุขุมวิท  
กรุงเทพมหานคร 

 

11 นางสาวธนวดี ปรีเปรม ประชุมวิชาการ เรื่องโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ศึกษา
ส าหรับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
หัวข้อการออกแบบระบบการ
ประเมินผล 

13-15 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ
และงบโครงการ
เภสัชศาสตร์ศึกษา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรี่องผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 3 : การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เครื่องส าอางเพื่อการท าความสะอาด
ผิวและดูแลเส้นผม  

13-14 มิถุนายน 2562 โรงแรมเอเชีย  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

12 รศ.ธีราพร สุภาพันธุ ์ ประชุมวิชาการ เรื่อง การแพทย์โฮมี
โอพาธีย ์: ทางเลือกดูแลตนเองและ
ครอบครัว ครั้งที่ 13  

21-23 มกราคม 2562 กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารยฯ์ 

อบรมการใช้สารสกัดจากกญัชาทาง
การแพทย์ส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ เขตสุขภาพที ่10  

19-20 กันยายน 2562 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ 
จ.อุบลราชธาน ี

 

หลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็น
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 

13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 

13 ผศ.นุตติยา วีระวัธนชัย ประชุมวิชาการ เรื่องการประชุม
วิชาการประจ าปีสมาคมเภสัชวิทยา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “Herbal 

12 -17 กุมภาพนัธ ์2562 โรงแรมเชียงใหม่  
แกรนด์วิว แอนด ์
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

งบพัฒนาอาจารยฯ์ 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
and Complementary Medicine 
Innovation : East Meets West”  

จ.เชียงใหม่ 

14 ผศ.นิธิมา สุทธิพันธุ ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Genome 
Engineering using CRISPR/Cas9 
system  

8-11 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ.นครปฐม 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ
และงบประมาณ
ส่วนตัว 

อบรมการสร้างแนวคิดวจิัยให้มีชยัต่อ
แหล่งทุน  

20- 21 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 
 

 

15 ผศ.น้องเล็ก  
คุณวราดิศัย 

อบรมเรื่องระบบรับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย์  

7 เมษายน 2562 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอก 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์  
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

อบรมการใช้สารสกัดจากกญัชาทาง
การแพทย์ส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ เขตสุขภาพที ่10  

19-20 กันยายน 2562 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ 
จ.อุบลราชธาน ี

 

16 ผศ.บัญชา ยิ่งงาม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Absolute & 
Relative Quantification on 
Magnetic Induction Real Time PCR  

23-24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

17 ผศ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ประชุมวิชาการ เรื่อง project 
management for 
pharmaceutical industry  

31 มกราคม –  
1 กุมภาพันธ ์2562 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 

ประชุมวิชาการ เรื่อง the 1st 
pharmaceutical science asia 
conference 2019  

22 สิงหาคม 2562 Bangkok midtown 
hotel  

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

18 ผศ.ปาจารีย์ ทองงอก ประชุมวิชาการ เรื่อง Cancer 
Precision Medicine Academic 
Conference 2018  

12-15 ธันวาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรี่องผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 3: การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เครื่องส าอางเพื่อการท าความสะอาด
ผิวและดูแลเส้นผม  

13-14 มิถุนายน 2562 โรงแรมเอเชีย  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

19 นายประสิทธิชัย พูลผล ประชุมวิชาการเรื่อง bdms 
academic annual meeting 2019  

15-16 สิงหาคม 2562 โรงแรมอินเตอร์ 
คอนติเนนตัล  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

20 รศ.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาต ิ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรี่องผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 3 : การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เครื่องส าอางเพื่อการท าความสะอาด
ผิวและดูแลเส้นผม  

13-14 มิถุนายน 2562 โรงแรมเอเชีย  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

การประชุมวิชาการ integrating 
pharmacy in aging era 

19-20 กรกฎาคม 2562 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์  
จ.อุบลราชธาน ี
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย์รุ่นที่ 2 

19-20 กันยายน 2562 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์  
จ.อุบลราชธาน ี

 

การจัดการเรียนการสอน “แบบ 

Outcomes-based education” 

และ “แบบ blended learning”  

10 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

กระบวนทัศน์ใหม่ของอุดมศึกษาไทย
ในศตวรรษที่ 21 

15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

21 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2562 สมาคม 
เภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

22-24 พฤษภาคม 2562 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

 

เข้าร่วมโครงการชี้แจงค าอธิบายและ
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา  
พ.ศ.2561 ระดับคณะ 

3 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด าเนินงานรายหมวด หมวด 3 ลูกค้า 
และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ EdPEx 

10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมวิชาการเรื่อง TQA Criteria 
ประจ าป ี2562 

5-7 มิถุนายน 2562 โรงแรมอมารี  
วอเตอร์เกท 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ 
EdPEx 

1-3 กรกฎาคม 2562 สถานปฏิบัตกิาร
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมเรื่อง TQA Application 
Report writing รุ่นที่ 3  
ประจ าป ี2562 

30-31 กรกฎาคม 2562 โรงแรมอมารี  
วอเตอร์เกท  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 

22 นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท า 
SOPs การด าเนินการต่อสัตว์เพือ่งาน
ทางวิทยาศาสตร์  

27- 29 พฤษภาคม 2562 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

งบส านักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

ประชุมวิชาการ เรื่อง การอบรม
วิชาการเชิงปฏิบัติการ การชว่ยฟื้นคืน
ชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่  

8-9 มิถุนายน 2562 วิทยาลยั
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

ประชุมวิชาการ เรื่อง first hour in 
emergency room : the optimal 
emergency resuscitation  

21-23 สิงหาคม 2562 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

23 รศ.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ประชุมวิชาการ เรื่อง Multi-omics 
approach in plant system 
biology  

18-19 พฤศิกายน 2561 Montien Bangkok 
Hotel 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
ประชุมวิชาการเรื่องการจัดท า
มาตรฐานและควบคุมผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากสมุนไพร  

21-23 เมษายน 2562 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 

24 นางสาววรนันท ์รังสิมาวงศ์ ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการแบบบรรยาย ในงาน
ประชุมวิชาการเรื่อง The 
international conference and 
exhibition on pharmaceutical 
sciences and technology 2019  

17-20 มิถุนายน 2562 The legendary 
ambassador hotel 
Bangkok 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

ประชุมวชิาการเรื่องจดุเปลี่ยนอนาคตไทย 
ด้วยงานวจิัยเกษตร  

7-10 ตุลาคม 2562 โรงแรมเซ็นทรา 
ศูนย์ราชการและ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  
กรุงเทพมหานคร 

งบส่วนตัว 

25 รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา การสัมมนา เร่ือง กญัชาทาง
การแพทย์กับกฎหมายจากยาเสพติด
สู่ยารักษาโรค  

18-19 ตุลาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบคณะเภสัชศาสตร ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ศึกษา
ส าหรับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  

12-15 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
โครงการ 
เภสัชศาสตร์ศึกษา
และงบพัฒนา
อาจารย์ฯ 

26 รศ.วิภาว ี เสาหิน ประชุมวิชาการ เรื่อง ispe annual 
meeting 2019  

9-10 กกรกฎาคม 2562 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

27 ผศ.ศิริมา สุวรรณกูฎ 
จันต๊ะมา 

ประชุมวิชาการ ในงานประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท.44)  

29-30 ตุลาคม 2561 ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทคบางนา  
กรุงเทพมหานคร 

 

ประชุมวิชาการและอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง microbiome  

19-20 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ.นครปฐม 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตกรด
อินทรีย์ที่มีมูลค่าทางอุตสาหกรรมจาก
วัสดุการเกษตร  

2-5 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
จ.นครราชสีมา 

 

28 นายศักดิ์สิทธิ ์ศรีภา รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14  มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

เข้าร่วมโครงการชี้แจงค าอธิบายและ
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2561 ระดับคณะ 

3 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด าเนินงานรายหมวด หมวด 3 ลูกค้า 
และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ EdPEx 

10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ตามเกณฑ์ EdPEx 

1-3 กรกฎาคม 2562 สถานปฏิบัตกิาร
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
29 นายสมหวัง จรรยาขันติกุล ประชุมวิชาการเรื่อง 

Pharmacotherapy of New Drugs 
2019  

24-26 เมษายน 2562 โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

ประชุมวิชาการเรื่อง precision 
animal models in cancer 
research  

3 มิถุนายน 2562 โรงแรมปทุมวัน 
ปริ๊นเซส  
กรุงเทพมหานคร 
 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

30 ผศ.สุดารัตน์ หอมหวล ประชุมวิชาการ เรื่อง ประชุมวิชาการ
ประจ าปกีารแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบา้น และการแพทย์
ทางเลือก ครั้งที่ 16 

10-11 มีนาคม 2562 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท า
แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับ
ปลูกพืชสมุนไพร 

5 เมษายน 2562 โรงแรมทีเค พาเลส 
กรุงเทพมหานคร 

 

31 นางสาวสุทธาสินี สวุรรณกุล เข้าร่วมโครงการชี้แจงค าอธิบายและ
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา  
พ.ศ.2561 ระดับคณะ 

3 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

32 ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด าเนินงานรายหมวด หมวด 3 ลูกค้า 
และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ EdPEx 

10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ตามเกณฑ์ EdPEx 

1-3 กรกฎาคม 2562 โรงแรมยูเพลส  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

ประชุมวิชาการ เรื่อง 
pharmaceutical sciences toward 
health innovation in the 
disruptive era  

21-22 สิงหาคม 2562  โรงแรม Bangkok 
midtown 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

33 ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์  ประชุมวิชาการ เรื่อง การประชุม
ปฐมนิเทศผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพการ
ท างานวิจยัของอาจารย์รุ่นใหมแ่ละ
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่  
ประจ าป ี2562  

6-7 มีนาคม 2562 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

 

34 ผศ.แสวง วัชระธนกิจ การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2562 สมาคม 
เภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

22-24 พฤษภาคม 2562 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

 

ประชุมวิชาการ การวจิัยระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์สังคม
และการบริหาร 

28-31 พฤษภาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

35 ผศ.อรนุช ธนเขตไพศาล ประชุมวิชาการ เรื่อง Multi-omics 
approach in plant system 
biology  

18-20 พฤศจกิายน 2561 Montien Bangkok 
Hotel 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

ประชุมวิชาการ ISPE Thailand 4th 
Seminar 2018 Track & Trace 
Serialization  

12-13 ธันวาคม 2561 Ambassador Hotel 
กรุงเทพาหนคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

ประชุมวิชาการ เรื่อง ispe annual 
meeting 2019  

9-10 กรกฎาคม 2562 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
36 ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแล

รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 18  
27-30 สิงหาคม 2562 โรงแรมแมนดาริน 

กรุงเทพมหานคร 
งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

ประชุมวิชาการ Integrating 
pharmacy knowledge in ageing 
era 

19-20 กรกฎาคม 2562 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ 
จ. อุบลราชธาน ี

 
 

การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษา
แห่งประเทศไทย  Thai Pharmacy 
Education 2019 

11-12 กรกฎาคม 2562 โรงแรมแกรนด์ฟอร์
จูน จ.
นครศรีธรรมราช 

งบเภสัชศาสตร์
ศึกษา 

37 ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ เข้าร่วมโครงการชี้แจงค าอธิบายและ
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา  
พ.ศ.2561 ระดับคณะ 

3 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด าเนินงานรายหมวด หมวด 3 ลูกค้า 
และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ EdPEx 

10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

 
บุคลากรสายสนับสนุน 
 
ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
1 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน

พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

2 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์ ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ 
ภาคอีสาน 3 สถาบัน 

16 – 17 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

3 นายจิรัฏฐ ์ ภูมิสวาสดิ ์ รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

4 นางสาวจิรัสยา สมลา รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

5 นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง ประชมุแลกเปลีย่นเรียนรู้ในเครอืขา่ย
ผู้ปฏิบัติงานดา้นการเงินและบญัชีของ
ส่วนราชการภายใตม้หาวทิยาลยั เรื่อง 
การจัดท า น าเสนอ และวิเคราะห์รายงาน
การเงินระดบัคณะ/ส านกั/วิทยาลยั 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.)  

6 – 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
จ.สงขลา 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

6 นางสาวดารุณี นามห่อ รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
การอบรมการน าเกณฑ์ EdPEx/TQA 
สู่การปฏิบัต ิ

11 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

7 นายทยากร วริทธานนท ์ รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

การอบรมการน าเกณฑ์ EdPEx/TQA 
สู่การปฏิบัต ิ

11 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

8 นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.)  

6 – 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
จ.สงขลา 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

9 นางสาวธัญญลกัษณ์  
ทิวัตถ์กุลภรณ์ 

รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

10 นางนิธินันท์ สุยะลา ประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านกองทุนเงิน
ทดแทนกับนายจ้าง ลกูจ้างและ
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ 

17 ธันวาคม 2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์  
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมโครงการการเป็นพธิีกร  18 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

การอบรมการน าเกณฑ์ EdPEx/TQA 
สู่การปฏิบัต ิ

11 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

13 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์
ความรู้สู่ความสุขในการท างาน R2H 

26 – 27 สิงหาคม 2562 โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธาน ี

 

11 นางสาวนุชจรีย ์มณีจักร ์ อบรมโครงการการเป็นพธิีกร จัดโดย
กองกลาง ส านกังานอธกิารบดี 

18 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.)  

6 – 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
จ.สงขลา 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

12 นายนรเศรษฐ์ ทองค า ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.)  

6 – 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
จ.สงขลา 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
13 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

ด าเนินงานรายหมวดประกอบด้วย 
หมวด 1 การน าองค์กร และหมวด 2 
การวางแผน ภายในการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี  
2558 – 2561 หรือฉบับปรับปรุงของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (EdPEx) 

27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมยูเพลส  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี
 

 

รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.)  

6 – 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
จ.สงขลา 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

14 นางสาวปนิดา มุขมณ ี รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

15 นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ
ส่วนราชการภายใต้มหาวิทยาลยั เร่ือง 
การจัดท า น าเสนอ และวิเคราะห์
รายงานการเงินระดับคณะ/ส านัก/
วิทยาลยั 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

รับฟังขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอบุลราชธานีวา่
ด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้
พ.ศ.2562และร่วมจัดท าแนวปฎิบัต ิ
 

24 มิถุนายน  2562 
 

ห้องประชุมศรีเมือง
ใหม่ ส านักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 

ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจ
เยี่ยมหน่วยงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
EdPEx 200 

25 มิถุนายน  2562 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 

 

อบรมการใช้ Microsoft Office เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

31 กรกฎาคม  2562 
 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 

ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เร่ือง 
การทบทวนคู่มือการปฎิบัติงาน 
 

13 สิงหาคม 2562 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 

16 นายวุฒิพงศ์ จันทรพ์ันธ ์ การอบรมการน าเกณฑ์ EdPEx/TQA 
สู่การปฏิบัต ิ

11 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมการพัฒนาบุคลากรโครงการ
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

25 – 26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
17 นางเย็นฤดี แม่นมั่น รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน

พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

18 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี ประชุมและแลกเปลีย่นเรียนรู้กับสภา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

26 – 28 เมษายน. 2562 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 

สภาอาจารย ์

ประชุมวิชาการประจ าปี ปขมท.  7 – 12 พฤษภาคม 2562 จ.กระบี ่ สภาอาจารย ์
19 นางแวว ถนอมวงค์ อบรมโครงการการเป็นพธิีกร จัดโดย

กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ี
18 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของ
การวัดด้วยเทคนิคการไทเทรต 

1 พฤศจิกายน 2561- 
30 มกราคม 2562 

อบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

 

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของ
การวัด 

1 พฤศจิกายน 2561- 
30 มกราคม 2562 

อบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

 

ISO/IEC 17025:2012 Introduction 
and Internal Auditor Course 

9-11  มกราคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

ความเข้าใจในข้อก าหนดมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025:2017 

6-7 กุมภาพันธ ์2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

ข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 25 มิถุนายน 2562 – 23 
กันยายน 2562 

อบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

 

20 นายสมัย  กิ่งค า รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

21 นางสาวิตรี สอนพงษ ์ รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

22 นางสาวสุดารัตน์ ท าน ุ รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

23 นางสาวสุขุมา พวงมะล ิ การประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ เร่ือง 
การทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน 

13 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมการวัดและประเมินผลลัพธก์าร
เรียนรู้ตามเกณฑ์ EdPex 

22 สิงหาคม 2562 : โรงแรมยูเพลส  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมและแลกเปลีย่นเรียนรู้การ
ปรับปรุงพัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

27 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
  อบรมการวัดและประเมินผลตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

29 สิงหาคม 2562-30 
สิงหาคม 2562  

ห้องประชุมศรีเมือง
ใหม่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

24 นางสาวสดใส ตะรินันท ์ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด าเนินงานรายหมวดประกอบด้วย 
หมวด 1 การน าองค์กร และหมวด 2 
การวางแผน ภายในการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 – 
2561 หรือฉบับปรับปรุงของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(EdPEx) 

27 – 28 กมุภาพันธ ์2562 โรงแรมยูเพลส  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

การอบรมการน าเกณฑ์ EdPEx/TQA 
สู่การปฏิบัต ิ

11 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากร 
สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.)  

6 – 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
จ.สงขลา 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์
ความรู้สู่ความสุขในการท างาน R2H 

26 – 27 สิงหาคม 2562 โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธาน ี

 

เข้าร่วมโครงการชี้แจงค าอธิบายและ
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา  
พ.ศ.2561 ระดับคณะ 

3 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด าเนินงานรายหมวด หมวด 3 ลูกค้า 
และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ EdPEx 

10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ตามเกณฑ์ EdPEx 

1-3 กกรกฎาคม 2562 โรงแรมยูเพลส  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

 

25 นางสาวสมพร นันตะเสน รับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี
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การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประเภท
บุคลากร 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ระดับ 
การ 

ศึกษาต่อ 
แหล่งทุนการศึกษา 

สถาบันที่ 
ศึกษาต่อ 

ประเทศของ
สถาบันที่ 
ศึกษาต่อ 

1 นางสาวกมลชนก จิตอารี พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

2 นางสาวพิชญ์จิรา  
สงวนบุญญพงษ์ 

พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

3 นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ พนักงาน ป.ตรี ป.โท ทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

4 นางสาวรจเรศ เนตรทอง พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ 

University of 
Lincoln 

สหราช
อาณาจักร 

5 นางสาวพนัชกร เตชอังกูร พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

6 นายรชตะ มังกรแก้ว พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

7 ผศ.ธีระพงษ์   
มนต์มธุรพจน์ 

พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ 

The University of 
Bath 

สหราช
อาณาจักร 

8 นางศิศิรา  ดอนสมัคร พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ 

Cardiff University  สหราช
อาณาจักร. 

9 นายดุรงค์กร  พลทม พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ไทย 
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รางวัลแห่งเกียรติยศ  
 

คณาจารย์ 

ล าดั
บ ชื่อ-สกลุ ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่

ได้รับ 
สถาบัน/ 

หน่วยงานที่มอบ 

1 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวลั
ผลงานวิจัย ระดับดี เรื่อง 
“Comparative efficacy and 
safety of reperfusion therapy 
with fibrinolytic agents in 
patients with ST-segment 
elevation myocardial infarction: 
a systematic review and 
network meta-analysis” 

10 มกราคม 
2562 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

2 ผศ.พรทิพย์ ไววุฒ ิ ผลงานนวัตกรรมดีเด่นจาก กพร. ใน
งานพิธีรับประกาศนียบตัรวันท่ี 16 
มกราคม 2561  

16 มกราคม 
2562 

ส านักนายกรัฐมนตร ี

3 นายมานิตย์ แซเ่ตียว รางวัลบุคลากรดเีด่น  
ระดับมหาวิทยาลัย 

31 กรกฎาคม 
2562 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

4 นายมานิตย์ แซเ่ตียว รางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลา
เกเซ่นอนุสรณ์  

9 กันยายน 
2562 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

5 รศ.ธีราพร ชนะกิจ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย  
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.
วิจัย ครั้งท่ี 13 
การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแส
ใหม ่
(Research and Innovations to 
Strengthen the New Economy) 
ณ อาคารเทพรัตนสริิปภา ม.
อุบลราชธาน ี

11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 
 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

 

 

นักศึกษาปริญญาตร ี

ล าดั
บ ชื่อ-สกลุ ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ สถาบัน/ 

หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวพจนาท ยางธิสาร รางวัลความประพฤตดิ ี
 

29 พฤษภาคม 2562 พุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

2 นางสาวพจนาท ยางธิสาร รางวัลนิสติเภสัชศาสตร์ที่มจีริยธรรม
ดีเด่น 

16-17 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
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ล าดั
บ ชื่อ-สกลุ ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ สถาบัน/ 

หน่วยงานที่มอบ 

3 นางสาวสายธาร โทสิงห ์
นางสาวอัญชนา ตราชู 

ระดับดีเยี่ยม ประเภทวาจา สาขา
วิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง 
Chracterization of pH sensitive 
nanoparticles containing 
lipophilic active 

16-17 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
 

4 นายอภินันท์ สระทองอินทร์ 
นายเอกชัย นพพิบูลย ์

ระดับดีเยี่ยม เรื่อง Evaluation of skin 
Irritation of ethosomes-based 
eugenol by Hen'egg test 
chloriollantoic membrane assay 

16-17 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
 

5 นางสาวบุญธิดา อ้นสืบสาย 
นายพศวัต โตวงศ์ศรีเจรญิ 

ระดับดีมาก  ประเภทวาจา สาขา
เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชศาสตร์
สังคม เรื่อง Validation of ASCVD 
risk score and effect of a change 
in clinical pratice guidenline for 
high blood pressure at 
Waribchamrab Hospita 

16-17 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
 

6 นางสาวทัศนาพร ธานีวรรณ 
นางสาวลลิตา ดอกไม้แก้ว 

ระดับดี ประเภทวาจา สาขาเภสัชกรรม
คลินิกและเภสัชศาสตรส์ังคม เรื่อง 
Development og application 
idensification databased for 
tablets and capsules 
commercially available in 
Thailand 

16-17 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

7 นางสาวจารุรินทร์ อินทร์ศิริพงษ์ 
นายต่อพงษ์ สังข์ศลิปชัย 

ระดับดีมาก ประเภทโปสเตอร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง 
Physical characteristic study of 
niosomes loaded crude extract  
of Cleome viscisa L. for skin anti-
inflammation 

16-17 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

8 นางสาวศรีกลัยา ศรีบญุ 
นางสาวศุภัทรา กลุม ี

ระดับดี ประเภทโปสเตอร์ สาขา 
เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสงัคม 
เรื่อง The survey of 
Pharmaceutical Production in 
Thai Hospitals 

16-17 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
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นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ สถาบัน/ 
หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวปายาลักษณ์ สดุชาร ี
  
 

ระดับดีเยี่ยมประเภทโปสเตอร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร๋ (ระดับ
บัณฑิตศึกษา)  เรื่อง Antimicrobial 
activity and stability of synbiotic 
powder containing Lactobacillus 
fermentum M47 and Jerusalem 
artichoke 

16-17 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี) 

 



 

118 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล   
 
เป้าประสงคที่ 1 :  มีระบบสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ และ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายที่มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพสูง ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัยและเสถียร เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร เครื่องคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์เพื่อจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเอกสารอ้างอิงและพื้นที่การเรียนรู้อ่ืนๆ ให้มีสภาพที่สามารถสนองตอบต่อการใช้สื่อสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอน 

1.2 พัฒนาหรือจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการ
ตัดสินใจ 

1.3 ก าหนดสมรรถนะด้าน ICT และอบรมฝึกทักษะอาจารย์ บุคลากร ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผลและรู้เท่าทัน 

 
เป้าประสงคที่ 2 :  มีระบบการสื่อสารทางไกล สนับสนุนการเชื่อมต่อทางไกลกับหน่วยงานภายนอก คณะเภสัชศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน และองค์กรระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 จัดหาระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการสื่อสารทางไกล เพื่อให้การส่งข้อมูลสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงผ่าน
เครือข่ายสื่อสารภายนอกองค์กร ในรูปแบบของดิจิตอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
การพัฒนาและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะเภสัชศาสตร์ มีการพัฒนาหรือจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ รวมทั้งส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ผล ตลอดจนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
อบรมฝึกทักษะของอาจารย์และบุคลากรของคณะให้สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่คณะ
พัฒนาขึ้น และระบบที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย เข่น ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ UBU LMS รวมถึงโปรแกรม
ส าเร็จรูปอ่ืนๆ ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเปลี่ยนจากผู้ใช้งานระดับต้นเป็นผู้ใช้งานระดับกลางถึงสูง อันจะท าให้การ
สนับสนุนให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะได้ด าเนินการการจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ที่มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพสูง ทันสมัย ที่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริหารจัดการของคณะ และการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศของคณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 
1. อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ที่ด าเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2562   

 

รายการ จ านวน หน่วยนับ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน 12 เครื่อง 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง 
3. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 2 เครื่อง 
4. ชุดบันทึกวีดีโอระบบดิจิตอล  2 ชุด 
5. ชุดการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอ (Teleconference)  1 ชุด 
6. โทรทัศน์สี ขนาด 55 นิ้ง (Smart TV)  4 เครื่อง 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปงีบประมาณ 2562 
อาจารย์ 
 

ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
1 นางสาวจริญญา ค าภักด ี การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 
17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

2 ผศ.จีรสิุดา ค าสีเขยีว การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

3 นางสาวจุฑามาศ หงษ์ทอง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

4 นายฐิติเดช ลือกตระกลู การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

5 ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง Powtoon for Beginner : เริ่มตน้สร้าง
สื่อ Animationอย่างง่าย 

12 กรกฎาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

6 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

7 ผศ.ทวนธน บุญลือ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

8 นางสาวธนวดี ปรีเปรม การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

9 รศ.ธีราพร สุภาพันธ ์ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

10 ผศ.นุตติยา วีระวัฒนชัย การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
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ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
11 ผศ.น้องเล็ก คณุวราดิศัย การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 
17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

12 ผศ.นิภาพร เมืองจันทร ์ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

13 ผศ.ปรีชา บุญจูง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

14 รศ.พรรณรตัน์ อกนิษฐาภิชาต ิ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

15 นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

16 นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

17 นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ Powtoon for Beginner : เริ่มตน้สร้าง
สื่อ Animationอย่างง่าย 

12 กรกฎาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

18 รศ.วริษฎา ศลิาอ่อน การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวทิยาลยั
อุบลราชธาน ี

19 นางสาววันนิศา ดงใต ้ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

20 นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

21 ผศ.แสวง วัชระธนกิจ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

22 ผศ.สภุารตัน์ จันทร์เหลือง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 นางสาวสุธาสินี สุวรรณกูล การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 
 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

24 ผศ.สุวรรณา ภัทรเบญจพล การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

25 ผศ.สมหวัง จรรยาขันติกุล การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
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ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
26 ผศ.อรนุช ธนเขตไพศาล การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 
17 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

27 ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย ์ UBU LMS Lab Meeting 19 กรกฎาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
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บุคลากร 
ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
1 นางกรชนก แก่นค า Smart Tool for Presentation and 

Education : ZoomIT , Padlet 
 10 กรกฎาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
Powtoon for Beginner : เริ่มต้นสร้างสื่อ 
Animationอย่างง่าย 

12 กรกฎาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การใช้ Microsoft office เพื่อสนบัสนุน
การจัดการเรยีนการสอน 

23 กรกฎาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบตัิงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2 นางกฤษดาภรณ์  
เคนประคอง 

การใช้ Microsoft office เพื่อสนบัสนุน
การจัดการเรยีนการสอน 

20 สิงหาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบตัิงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

การใช้งานโปรแกรม Microsoft แบบ
ออนไลน์ด้วย โปรแกรม Office 365 

11 กันยายน 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

3 นางกฤตญิารตัน์ พิมพ์พงษ ์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบตัิงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

4 นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบตัิงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

5 นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต ์ การประยุกต์ใช้เครืองมือต่าง ๆ  ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบตัิงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

6 นางสาวดารณุี นามห่อ การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

7 นายเทวินทร์ บัวจูม การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

8 นางสาวธัญลักษณ์  
ทิวัตถ์กุลภรณ ์

การใช้ Microsoft office เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 

23 กรกฎาคม2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

9 นางนารี แก้ววงษา การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

10 นางสาวนิธินันท์ สุยะลา การใช้ Microsoft office เพื่อสนบัสนุน
การจัดการเรยีนการสอน 

31 กรกฎาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

11 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร ์ สร้าง Infographic ด้วย Piktochart 
and Prezi 

7 สิงหาคม 2562 
 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

12 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

13 นางสาวปนิดา มุขมณ ี การใช้ Microsoft office เพื่อสนบัสนุน
การจัดการเรยีนการสอน 

23 กรกฎาคม2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
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ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
14 นาวสาวพัทธนันท์ ค าผา การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน

โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 
21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
15 นางสาวพิชญาพร ขาวเลศิ การใช้ Microsoft office เพื่อสนบัสนุน

การจัดการเรยีนการสอน 
31 กรกฎาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
 การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน

โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 
21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
16 นางเย็นฤดี แม่นมั่น การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน

โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 
21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
17 นางวรรณา พุ่มฤกษา การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน

โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 
21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
18 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ ์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน

โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 
21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
19 นางแวว ถนอมวงค์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน

โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 
21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
20 นางสาวสุขุมา พวงมะล ิ การใช้ Microsoft office เพื่อสนบัสนุน

การจัดการเรยีนการสอน 
23 กรกฎาคม2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
 สร้าง Infographic ด้วย Canva and 

Infogram 
8 สิงหาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
การสาธติการใช้ฐานข้อมูล Turnitin 18 สิงหาคม 2562  ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

21 นางสาวสุดารัตน์ ท านุ การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

22 นางสาวสุภาวดี ศรภีักด ี Powtoon for Beginner : เริ่มต้นสร้างสือ่ 
Animation อยา่งง่าย 

12 กรกฎาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 การใช้ Microsoft office เพื่อสนบัสนุน
การจัดการเรยีนการสอน 

23 กรกฎาคม2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

23 นางสาวสดใส ตะรินันท ์ การใช้ Microsoft office เพื่อสนบัสนุน
การจัดการเรยีนการสอน 

20 สิงหาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

การใช้งานโปรแกรม Microsoft แบบ
ออนไลน์ด้วย โปรแกรม Office 365 

11 กันยายน 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

24 นางอนุพร กลางค า การใช้ Microsoft office เพื่อสนบัสนุน
การจัดการเรยีนการสอน 

20 สิงหาคม 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน
โปรแกรม MS Office เพื่อการปฏิบัติงาน 

21 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

  การใช้งานโปรแกรม Microsoft แบบ
ออนไลน์ด้วย โปรแกรม Office 365 

11 กันยายน 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
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สารสนเทศ 

ของคณะเภสัชศาสตร์ 
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คณาจารย์และบคุลากร  
 

คณาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 
 ชื่อ                คุณวุฒิ   ต าแหน่ง     ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ลาศึกษาต่อ 
1. นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข Ph.D.    รองศาสตราจารย ์   
2. นางชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ปร.ด.    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3. นางสุภารัตน์ จันทร์เหลือง     ปร.ด.    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
4. นายสมชาย สินชัยสขุ Ph.D.    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
5. นางปาจารยี์  ทองงอก   Ph.D.          ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
6. นางศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา  ปร.ด.    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
7. นางสาวนุตติยา วีระวัธนชยั  วท.ด.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
8. นางนิภาพร เมืองจันทร ์ วท.ม.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์1    
9. นายสมหวัง จรรยาขันติกุล Ph.D.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์1 
10. นางสาวพรทิพย์ ไววุฒ ิ Ph.D.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์1     
11. นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา  ปร.ด.    อาจารย์  
12. นายฐิติเดช ลือตระกูล Ph.D.    อาจารย ์ 
13. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ปร.ด.    อาจารย์  
14. นายณรงค์ชัย จักษพุา ภ.ม.     อาจารย ์  
15. นางสาวธนวดี ปรีเปรม Ph.D.    อาจารย์1      
16. นางสาวไพจิตร ศรีธนานวุัฒน ์ ปร.ด.    อาจารย์1         
17. นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ ภ.บ.    อาจารย์1       ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 สิงหาคม 2560 
     

คณาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ชื่อ              คุณวุฒิ   ต าแหน่ง     ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ลาศึกษาต่อ 
1. นางสาวพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาต ิ Ph.D.    รองศาสตราจารย ์   
2. นางสาววภิาวี เสาหิน Ph.D.    รองศาสตราจารย ์
3. นางวันดี รังสีวิจิตรประภา Dr.rer.nat  รองศาสตราจารย ์
4. นางสาวระววิรรณ แกว้อมตวงศ์ ปร.ด.     รองศาสตราจารย์  
5. นางจารุวรรณ ธนวิรุฬห์           Ph.D.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6. นายปรีชา บุญจูง  ปร.ด.    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
7. นางสาววริษฎา ศิลาอ่อน  ปร.ด.    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
8. นางสาวเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา Ph.D.    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
9. นางสุดารัตน์  หอมหวล ปร.ด.    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
10. นางสาวนิธิมา สุทธพิันธุ ์ Ph.D.    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
11. นางสาวกุสุมา จิตแสง   Ph.D.    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์    
12. นางสาวอุษณา พวัเพิ่มพูลศิริ Ph.D.    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
13. นางสาวอรนุช  ธนเขตไพศาล Ph.D.    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
14. นายทวีศักดิ ์จึงวัฒนตระกูล Ph.D.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  
15. นายทรงพร จึงมั่นคง วท.ม.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์1 
16. นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ ์ Ph.D.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์1 
17. นายบัญชา ยิ่งงาม ปร.ด.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์1   
18. นางสาวสุรีวัลย ์ดวงจิตต ์ ภ.ด.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์1 
19. นายสุรชัย จูมพระบุตร Ph.D.    อาจารย ์ 
20. นางสาวจินตนา นภาพร  Ph.D.    อาจารย ์ 
21. นางสาววรนันท์ รังสิมาวงศ์ Ph.D.    อาจารย์1   
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คณาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  
ชื่อ                    คุณวุฒิ  ต าแหน่ง      ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ลาศึกษาต่อ 
1. นางสาวธีราพร สุภาพันธุ ์ Ph.D.   รองศาสตราจารย ์   
2. นางสาวน้องเล็ก คุณวราดิศัย Ph.D.   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์   
3. นายแสวง วัชระธนกิจ Ph.D.   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
4. นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพล Ph.D.   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
5. นางจีริสุดา ค าสีเขียว ภ.ม.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  
6. นายธีระพงษ์  มนต์มธุรพจน ์ ภ.ม.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  ลาศึกษาต่อเมื่อ 21 กันยายน 2560 
7. นายพีรวัฒน ์จินาทองไทย วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1 
8. นายศักดิ์สิทธิ ์ศรีภา  Ph.D.   อาจารย ์   
9. นายอนวุัฒน์ วัฒนพิชญากูล ปร.ด.   อาจารย ์
10. นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกุล Ph.D.   อาจารย ์
11. นายประสิทธิชัย พูลผล  ภ.ม.    อาจารย์1  
12. นางศิศิรา ดอนสมัคร ภ.ม.    อาจารย์1      ลาศึกษาต่อเมื่อ 2 มกราคม 2560 
13. นางสาวรจเรศ เนตรทอง บธ.ม.   อาจารย์1      ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 สิงหาคม 2561  
14. นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย ์ วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก)  อาจารย์1   
15. นางสาววันนิศา ดงใต้ วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก)  อาจารย ์1    
16. นายมานิตย์  แซ่เตียว วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก)  อาจารย์1    
17. นางสาวฑิภาดา สามสีทอง วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1    
18. นายทวนธน บญุลือ  วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1    
19. นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ ์ ภ.บ.   อาจารย์1    
20. นางสาวอัญมณี ลาภมาก ภ.บ.   อาจารย์1    
21. นางสาวกมลชนก จิตอาร ี ภ.บ.   อาจารย์1    
22. นางสาวพิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ ภ.บ.   อาจารย์1     ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2559 
23. นางสาวพนัชกร เตชอังกูร ภ.บ.   อาจารย์1     ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2561 
24. นายรชตะ มังกรแก้ว ภ.บ.   อาจารย์1     ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2561 
25. นายดุรงค์กร พลทม ภ.บ.   อาจารย์1     ลาศึกษาต่อเมื่อ 15 กรกฎาคม 2562 
26. นางสาวสุวิดา มุ่งกลาง ภ.บ.   อาจารย์1 
27. นายปิติภัทร ภุถกูเงิน ภ.บ.   อาจารย์1 

 
หมายเหต ุ1 หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะเภสัชศาสตร์  
 

 ชื่อ               คุณวุฒิ         ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน                
1.  ภก.ทวีสิทธิ วีระวธันชัย        ภบ. (เภสัชศาสตร์)      1 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน 
2.  ภก.วิพิน กาญจนการุณ        ภบ. (เภสัชศาสตร์)      1 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน 
3.  ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม        บธ.ม. (การจัดการ)      1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน 
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ตารางที่ 37  แสดงจ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อและปฏบิัติงานจริงจ าแนกตามกลุ่มวิชา ประจ าปี 2562 

กลุ่มชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มเภสัชเคมีฯ กลุ่มเภสัชกรรมปฏับัติ รวม 
ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

16 1 21 - 20 7 57 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 16 แสดงจ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อและปฏิบัติงานจริงจ าแนกตามกลุ่มวชิา 
 
 

ตารางที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อและปฏบิัติงานจริงจ าแนกตามกลุ่มวชิา ประจ าปี 2558 - 
2562  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติ'านจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

55 11 58 9 56 9 54 12 57 8 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวชิาการประจ าปี 2558-2562 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2562 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2562 

หน่วยนับ : คน 

หน่วยนับ : คน 
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ตารางที่ 39  แสดงจ านวนอาจารย์บรรจุใหม่และลาออก ประจ าปี 2562 

กลุ่มชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มเภสัชเคมีฯ กลุ่มเภสัชกรรมปฏับัติ รวม 
บรรจุใหม่ ลาออก/ย้าย บรรจุใหม่ ลาออก/ย้าย บรรจุใหม่ ลาออก/ย้าย บรรจุใหม่ ลาออก/ย้าย 

0 0 1 0 3 4 4 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 18 แสดงจ านวนอาจารย์บรรจุใหม่และลาออก ประจ าปี 2562 
 

ตารางที่ 40 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนอาจารย์รับเข้าและลาออก ประจ าปี 2560-2562 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

บรรจุใหม่ ลาออก บรรจุใหม่ ลาออก บรรจุใหม่ ลาออก 

2 2 1 0 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนจ านวนอาจารย์รับเข้าและลาออก ประจ าปี 2560-2562 

หน่วยนับ : คน 

หน่วยนับ : คน 

ขอ้มูล ณ เดอืนกนัยายน 2562 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2562 
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ตารางที่ 41 แสดงการจ านวนบคุลากรสายวชิาการจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจ าปี 2562 

 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก 
10 คน ร้อยละ 15.38 8 คน ร้อยละ 12.31 47 คน ร้อยละ 72.31 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 20 แสดงจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามคณุวุฒิการศึกษา ประจ าปี 2562 

  
ตารางที่ 42 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามคุณวฒุิการศึกษา ประจ าปี 2560-2562 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 8 48 10 8 48 10 8 47 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามคุณวฒุิการศึกษา ปี 2560-2562 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2562 

หน่วยนับ : คน 

หน่วยนับ : คน 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2562 
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ตารางที่ 43 แสดงจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ ประจ าปี 2562 

 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
30 คน ร้อยละ 46.15 29 คน ร้อยละ 44.62 6 คน ร้อยละ 9.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 22 แสดงจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ ประจ าปี 2562 
 
ตารางที่ 44 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามคุณวฒุิการศึกษา ประจ าปี 2560-2562 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ 

34.5 25 7 32 28 7 30 29 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามคุณวฒุิการศึกษา ประจ าปี 2560-2562 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2562 

หน่วยนับ : คน 

หน่วยนับ : คน 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2562 
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บุคลากรกลุ่มงานปฏิบัติการ  
 

ชื่อ          คุณวุฒิ                        ต าแหน่ง 
ข้าราชการ 
1. นางวิรัตน์ จันทร์ตรี       วท.บ. (เคมี)                นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ  
2. นางกรชนก แก่นค า       วท.ม. (ความหลากหลายทางชีวภาพ)       นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
3.   นายธนพัต วิสาพล       ปวท. (ไฟฟ้า)                ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ช านาญงาน 
  
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นายวีระวุท กะชา  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)            นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการ  

2. นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์      วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)           นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการ 
3. นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ ่   วท.บ. (จุลชีววิทยา)             นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 
4. นางแวว ถนอมวงค์        วท.บ. (เกษตรศาสตร์)            นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 
5. นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ ์    วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)     นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 
6. นางสาวสุภาวดี ศรีภกัด ี      วท.บ. (เกษตรศาสตร์)            นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 
 
ลูกจ้างประจ า   
1. นางสมคิด สุพันทะมาด    ค.บ. (การศึกษาประถม)            พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3   

 
ลูกจ้างชั่วคราว 
1. นางเย็นฤดี แม่นมั่น       ปวส. (บริหารการตลาด)            พนักงานธุรการ 
 
บุคลากรส านักงานเลขานุการ 
 

ชื่อ          คุณวุฒิ                       ต าแหน่ง 
ข้าราชการ 
1. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวญั      บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง        บธ.ม .(บริหารธุรกิจ)             นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 
3. นางวิไล วรรณค า*        ค.บ. (บริหารการศึกษา)            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 

(ช่วยราชการส านักงานอธกิารบดี  
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2553) 

4. นางชื่นจิต  ภู่ทอง        ศศ.บ. (การจัดการ)              นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
5. นายทยากร  วริทธานนท ์     รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)          นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
 

 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นางนิธินันท์ สุยะลา       บธ.บ .(การจัดการธุรกิจบรกิาร)          บุคลากร ช านาญการ 
2. นายนรเศรษฐ์ ทองค า       วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)         นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการ 
3. นางสาวิตรี สอนพงษ ์       วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)         นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติการ 
4. นางวรรณา พุ่มพฤกษา        ศศ.บ. (บัญชี)                นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
5. นางสาวสุขุมา พวงมะล ิ      วท.บ. (เคมี)                นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
6. นางสาวนุชจรีย ์มณีจักร ์     วท.บ. (เคมี)                นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
7. นางสาวปนิดา มุขมณ ี      บธ.บ. (การบัญชี)              นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัตกิาร  
8. นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ     บธ.บ. (การบัญชี)              นักวิชาการเงินและบัญชี  ช านาญการ 
9. นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง    ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
10. นางสาวสดใส ตะรินันท์     วท.บ. (คอมพิวเตอร์)             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
11. นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง       บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)         ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน     
12. นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ ์     ปวส.  (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)            ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน       
13. นางธนาพา เชียงแสน      บธ.บ. (บัญชี)                ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน      
14. นางอนุพร กลางค า       บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 
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15. นางสาวดารุณี นามหอ่      ศศ.บ. (การจัดการท่องเท่ียว)          ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 
16. นางสาวสุดารัตน์ ท าน ุ      บธ.บ. (การจัดการทัว่ไป)            ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 
17. นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ ์   ปวส. (คหกรรม)               ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน        
18. นางสาวธัญญลกัษณ์ ทิวัตกุลภรณ์  อนุปริญญา (คอมพิวเตอร์)           ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน   
19. นายนเรศน์ ก าลังดี       ปวส. (เครื่องยนต์)              ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 
 
ลูกจ้างประจ า 
1. นายสมัย กิ่งค า         ปวท. (เกษตร)               พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 
2. นายจิรัฏฐ ์ภูมิสวาสดิ์          ปวส. (บัญชี)                พนักงานสถานที ่ระดับ 1  
3. นางนารี แกว้วงษา วท.บ. (การบญัชี)              พนักงานประจ าห้องทดลอง ระดับ 1  
 
ลูกจ้างชั่วคราว 
1. นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา     ปวส. (การออกแบบพาณิชยศิลป์)        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
2. นางสาวพัทธนันท์ ค าผา      วท.บ. (เกษตรศาสตร์)            ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
จ้างเหมาบริการ 
1. นางสาวสมพร นันตะเสน     ปวส. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ)           ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
2. นางสาวปฐมพร ยังมงคล     รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์).          ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
ตารางที่ 45  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการประจ าปี 2558-2562 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
กลุ่มงาน

ปฏิบตัิการ 
ส านักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบตัิการ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบตัิการ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบตัิการ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบตัิการ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

11 29 11 32 11 35 11 32 11 31 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2562 

 
แผนภูมิที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ปี 2558-2562 

 
 
 

หน่วยนับ : คน 
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นักศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ สิ้นปีการศึกษา 2561 
ชั้นป ี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 

1 (รหัส 61) 91 30 121 
2 (รหัส 60) 89 24 113 
3 (รหัส 59) 81 30 111 
4 (รหัส 58) 90 26 116 
5 (รหัส 57)  87 23 110 
6 (รหัส 56)  77 23 100 
นศ.ตกค้าง  

(รหัสก่อน 55) (ถ้ามี) 
7 0 7 

รวม 522 156 678 

 

จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ล าดับ หลักสูตร ระดับ จ านวน 

1 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบริหารบริการสุขภาพ1 ปริญญาโท 4 
2 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ2 ปริญญาโท 4 
3 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภณัฑ์

สุขภาพ3 
ปริญญาโท 11 

4 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร ์ ปริญญาเอก 9 
 รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  28 

 

หมายเหตุ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560  

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562  

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 30 มีนาคม 2562    

 4.  จ านวนดัวกล่าวนับเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คงอยู่จนถึงปีการศึกษา 2561 ไม่นับรวมผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student) ประจ าปกีารศึกษา 2561 

 รายละเอียด ระดับปรญิญาตร ี บัณฑิตศึกษา 
(โท-เอก) 

FTES 
รวม 

รายวิชาคณะ รายวิชาศึกษาทั่วไป 

FTES (ปีการศึกษา 2561) 1/2561 2/2561 1/2561 2/2561 1/2561 2/2561 
630.90 

449.22 557.55 123.89 122.72 4.83 3.60 
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ภาพกิจกรรมเด่นในรอบปี 2562 
 

กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

1.  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทษจากประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย 

ในระหว่างวันที่ 7-12 กุมพาพันธ์ 2562 Professor Adelheid H Brantner ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจาก 
The Faculty of Natural Sciences, University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย ร่วมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ
เกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านสมุนไพร ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Assistant professor Eang  Rothmony, Vice dean University of Health Sciences จากราชอาณาจักร

กัมพูชา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 Assistant professor Eang  Rothmony, Vice dean University of 

Health Sciences พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 จาก University of Health Sciences 
ราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวนทั้งสิ้น 64 คน ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบัน
ต่างประเทศ ด้านการเรียนการสอนโดยเข้าร่วมเรียนกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี  ในรายวิชาการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (RDU) รายวิชา counseling และกิจกรรมลงชุมชนเยี่ยมบ้าน ในเขต
พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ชุมชนเทศบาลต าบลเมืองศรีไคและเทศบาลต าบลธาตุ) รวมทั้งการเยี่ยมชม
อาคารศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) พิพิธภัณฑ์สมุนไพร ห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์ (Lab Anatomy) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกิจกรรมจากสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
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กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายเภสัชกร จังหวัดอุบลราชธานี 
 

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562 “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย” 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ก าหนดจัด

กิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562 หัวข้อ “มีเภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562        
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าซิตี้มอล จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 

1. โครงการทบทวนและปรับกลยุทธ์การท างานให้สอดรับกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดประชุมระดม

สมองเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และปรับกลยุทธ์การท างานให้
สอดรับกับผลกระทบและความปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการระดมสมองเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และปรับกิจกรรม/โครงการ ให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศ   
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

1. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาด้านชีวเภสชัศาสตร์ส าหรบัการฝกึปฏบิัตงิานวิชาชีพ  
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์ส าหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 ซึ่งได้เริ่มเข้าสู่การเรียนในรายวิชาของกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้
นักศึกษาได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทรายวิชาชีวเภสัชศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องกับวิชาชีพเภสัช
กรรมในอนาคต ตลอดจนมีวิธีการคิดแบบบูรณาการความรู้จากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพ และตระหนักถึงความส าคัญทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่คุณสมบัติของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ รองรับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวค าสัตย์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม 
เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการปัจฉิม

นิเทศและกล่าวค าสัตย์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพภัสชกรรม ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20 จะ
ส าเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานในหน้าที่เภสัชกร ภายในโรงพยาบาล ร้านยา โรงงานผลิตยาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา โดยเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและเจตคติที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการพัฒนา
บุคลิกภาพให้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตใหม่สามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จในหน้าที่
การงาน นอกจากนี้กิจกรรมในโครงการจะช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันต่อสถาบัน ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือของศิษย์เก่าใน
การพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยในภายภาคหน้า ณ อารยา รีสอร์ท อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
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3. โครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สาขาวิชาชีพ 
เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อม

นักศึกษาสู่วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 ได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนในชั้นคลินิก และการวางแนวทางการศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทัศนคติในเชิงบวก     
ในการสร้างความรู้สึกดี และเกิดความผูกพันกับเพื่อนในชั้นปี เรียนรู้กระบวนการท างานเป็นทีมอย่างมีเป้าหมาย มีการ
สื่อสารที่ดี และปลุกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ร่วมทั้งนักศึกษาสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาในชั้นปี และคณาจารย์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในช่วงกลางของการพัฒนาดังกล่าว 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาอย่างรอบด้านได้อย่างมั่นคงต่อไป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
4. การแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม UBU Pharmacy event  

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม 
UBU Pharmacy event  ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และห้องบรรยาย PH 306 โดยมีการแข่งขันตอบปัญหา
ทางด้านเภสัชกรรม และการแข่งขันการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย Patient counselling event ทั้งด้านภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และการแข่งขั้น Pharmaquiz  
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กิจกรรมบริการวิชาการ 
 

1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพเดก็วัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพือ่เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู ้
    รุ่นที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 2562   รุ่นที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562  รุ่นที่ 3 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  
    รุ่นที่ 4 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  รุ่นที่ 5 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
    

   

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประชุมวิชาการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 2 เรื่อง “Pharmaceutical care 
supporting healthcare plan” (วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562) 
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3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.  การประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and 

pharmaceutical products toward patient care (วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม  2562) 
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5. โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 7 : การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  
    (วันที่ 6 สิงหาคม 2562) 
 


