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บทสรุปผูบรหิาร 
 
 

 
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   
ผลิตบัณฑิตรับใช้ประเทศจนถึงปัจจุบัน จํานวน 17 รุ่น ทําให้มีการกระจายตัวของเภสัชกรในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพ่ิมขึ้นอย่างเด่นชัด นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2558 คณะมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร ทําให้เกิดพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 คณะได้ดําเนินการพัฒนางานวิจัยและได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเป็นประจําทุกปี 
ท้ังในรูปแบบชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยเด่ียว โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติจํานวน 19 เรื่อง และระดับนานาชาติจํานวน 9 เรื่อง  นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัย การจัดประชุมต่าง 
ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านงานวิจัย เช่น โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเภสัชศาสตร์ การส่งเสริมให้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานาชาติ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย “จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ” 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันมาอย่างต่อเนื่อง 
 สําหรับพันธกิจด้านการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะได้ดําเนินการจัดอบรม สัมมนาเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งได้
จัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หน่วยวิเคราะห์คุณภาพ
น้ําดื่มและนํ้าแข็ง และหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ) หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสาน
ใต้ และโครงการจัดตั้งศูนย์รับซ้ือและจําหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นหน่วยงาน
ให้บริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านสุขภาพ ทํานุบํารุงและส่งเสริม
ภูมิปัญญาไทย รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านยาและสมุนไพรท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ 
 รายงานประจําปีฉบับน้ี เป็นการสรุปผลการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ตามพันธกิจหลักท่ีกล่าวมาใน
ปีงบประมาณ 2559 และปีการศึกษา 2558  คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานประจําปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์แก่
ผู้สนใจในกิจการและการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ประวัติความเปนมาของคณะเภสชัศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลําดับท่ี 8 และเป็นคณะวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดต้ังเป็นคณะเภสัชศาสตร์     
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนท่ี 
21 ก. เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ได้รับความเห็นชอบจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และสํานักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2536  ในปี 2551 ได้ดําเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนท่ีกําหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และเร่ิม
เปิดรับนักศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้ังแต่ปกีารศึกษา 2537 เป็นต้นมา  มีบัณฑิต
เภสัชศาสตร์สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปีแล้ว 15 รุ่น รวมท้ังส้ิน 1,104 คน โดยปีการศึกษา 2556 
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นท่ี 16 เป็นรุ่นแรกท่ีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ซ่ึงจะสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2557 ดังนั้นจึงไม่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 สําหรับปีการศึกษา 2557 มีบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษา รุ่นท่ี 16 จํานวน 83 คน  และปีการศึกษา 2558 มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา รุ่นท่ี 17 จํานวน 83 คน  ดังน้ันตั้งแต่         
ปีการศึกษา 2537 - 2558 คณะเภสัชศาสตร์มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 
6 ปี รวมท้ังส้ิน 17 รุ่น จํานวน 1,270 คน 
 ปีการศึกษา 2544 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร  และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ี
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์  มีมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 142 คน และในปีการศึกษา 2555 มีมหาบัณฑิต     
ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน   

ปีการศึกษา 2549 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิม 3 หลักสูตร คือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค เรียนวันจันทร์-ศุกร์   

ปีการศึกษา 2551 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือกสาขาวิชา        
โฮมีโอพาธีย์ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาตรี
สาขาอื่นๆ ตามท่ีกรรมการประจําหลักสูตรกําหนด โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 คร้ังในแต่ละปีการศึกษา   
คร้ังละ 2-3 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมทั้งส้ิน 6 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี ซ่ึงในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 37 คน และได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรแล้วในปีการศึกษา 2555 

ปีการศึกษา 2553 คณะเภสัชศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จํานวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์           
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตร        
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ปีการศึกษา 2555 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการขอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก 
สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อการ
ประชุมคร้ังท่ี 5/2556 วันท่ี 30 มีนาคม 2556 

ปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ซ่ึงได้รับการรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
และคณะฯ ได้เสนอขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึง
ได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันท่ี 21 มิถุนายน 2557  

ปีการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร์ได้ดําเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่          
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 
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วิสยัทัศน  
พันธกิจ สมรรถนะหลักของคณะเภสชัศาสตร     
 
 

วิสัยทัศน 
เป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนําในอาเซียน ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  สร้างสรรค์
งานวิจัยในระดับสากล 

 
คําอธิบายวิสัยทัศน์ 
1. เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน : เป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนําในอาเซียนด้านการบริบาลเภสัชกรรม      

(ปี พ.ศ. 2556-2560 เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในอาเซียน และ ปี พ.ศ. 2561-2565 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนําใน
อาเซียน มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริบาลเภสัชกรรม หรือผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมร่วมกันกับประเทศใน
อาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง) 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมในคร้ังแรกไม่ต่ํากว่าร้อยละ 85 และสามารถสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ร้อยละ100 ภายใน 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา 

3. สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล : มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI, 
ฐานข้อมูล Scopus และฐานข้อมูล SJR อย่างน้อย 20 บทความต่อปี 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  สามารถแข่งขัน

ได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมนําความรู้ ดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นท่ียอมรับในระดับสากล  สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และสร้างเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง  เพื่อพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
4. อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อธํารงไว้

ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 
5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มี คุณภาพมาตรฐาน เพื่อการดําเนินงาน              

ท่ีเป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข 
 
สมรรถนะหลัก 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพ่ือสร้างความเช่ียวชาญระดับสูง 
โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร 
พ.ศ. 2555 - 2559 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ดานการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
ดานการพัฒนาอาจารย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
ดานการวิจัย 

 
วัตถุประสงค 
ผลติบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความเป็นเลิศด้าน
ความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ใน 
ประชาคมอาเซียน และรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

 
วัตถุประสงค 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือรองรับการผลติ
บัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านบริบาลเภสัชกรรม 
และเป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนําในอาเซียน 
 

 
วัตถุประสงค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มี
คุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งการ
วิจัยพ้ืนฐาน การวิจยัเชิงบูรณาการ และการ
วิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการนําไปใช้ 
ประโยชน์ ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ชุมชน สังคมของประเทศ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
และอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
ดานการบริหารจัดการ 
 

 
วัตถุประสงค 
ให้บริการทางวิชาการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ
แก่ประชาชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนในเขต 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน และสรา้ง 
ความร่วมมือกับภาคีวิชาชีพเพ่ือยกระดับ
คุณภาพบริการทางเภสัชกรรม 
 

 
วัตถุประสงค 
สืบสาน เผยแผ ่และอนุรกัษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ เพื่อ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถ่ิน ประเทศ ตลอดจน
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน 
 

 
วัตถุประสงค 
บริหารจัดการเชิงรุกโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล
ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตดัสินใจ พัฒนาองค์กร 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง       
มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและการจัดการความรู 
 
 
วัตถุประสงค 
มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจหลัก 
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- งานบริหารและธุรการ     - งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 

- งานนโยบายและแผน - งานประกันคุณภาพการศึกษา      
- งานประชาสัมพันธ   - งานคอมพิวเตอรและเครือขาย   

- งานบริการการศึกษา 

- งานพัฒนานักศึกษา   

โครงสรางการบริหารงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

เปนการแบงสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 

เปนการแบงสวนราชการเปนการภายใน 

คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร/ 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

หัวหนากลุมวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร  

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ  

รองคณบดีฝายวิชาการ/ 
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ  

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชเคมีและ 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชกรรมปฏิบัติ 

ผูจัดการสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

อธิการบดี  

สภามหาวิทยาลัย  

- งานวิจัย  - งานวิเทศสัมพันธ 
-งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- งานปฏิบัติการ - หนวยวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
- หนวยผลิตยาและผลิตภัณฑสมนไพร 

- กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร 

- กลุมวิชาภสัชเคมีและเทคโนโ,ยีเภสัชกรรม 

- กลุมวิชาเภสัชรรมปฏิบัติ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน  สาขา 1 และ 2 

- งานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 



รายงานประจำาปี 2559 คณะเภสัชศาสตร์

6

 

6 

 

คณะผูบรหิาร 
 

 
 
 
 
 

รศ.ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 

 

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 
 

ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

 
ดร.จินตนา นภาพร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 

 

 
รศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
วิเทศสัมพันธ์ 

 

 

ดร.ธนวดี ปรีเปรม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

ผศ.ดร.สุภารัตน ์จันทร์เหลือง 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

 

ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล 
รองคณบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ 

 
 

 
นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 

 

 

 



Annual Report 2016 Faculty of Pharmaceutical Sciences

7

 

7 

 

คณบดี  
ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   1 กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน 
 

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้ากลุ่มวิชา,กลุ่มงาน 
 
ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ   ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร   31 ม.ค. 2556 –ปัจจุบัน 
รศ.ดร.วันดี   รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   31 ม.ค. 2556 –ปัจจุบัน 
ดร.ฐิติเดช   ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   31 ม.ค. 2556 –ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   1 มี.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 
ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ   1 มี.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 
ดร.จินตนา นภาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ   1 ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน 
ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ   15 มิ.ย. 2559 – 30 ก.ย. 2559 
อ.พีรวัฒน์  จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ   31 ม.ค. 2556 –14 มิ.ย. 2559 
    16 ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   31 ม.ค. 2556 –ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.สมหวัง  จรรยาขันติกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   1 ส.ค. 2557 – 31 ต.ค. 2558 
ดร.ธนวดี ปรีเปรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน 
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ   16 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.อรนุช  ธนเขตไพศาล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 เม.ย. 2558 – 26 เม.ย. 2559 
ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 16 พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน 
อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์   1 ก.ย. 2557 – 31 ส.ค. 2559 
อ.ณรงค์ชัย จักษุพา หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์   15 ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 
นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ รักษาการหัวหน้าสํานักงานเลขานกุาร   16 พ.ย.2542 – ปัจจุบัน 
   

รายนามคณะกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ 
 

คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์       ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์ กรรมการ 
3. นายฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ

เทคโนโลยีเภสัชกรรม
กรรมการ 

6. นายณรงค์ชัย จักษุพา หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
7. นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
9. นางสาวทัดตา ศรีบุญเรือง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
10. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ 
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
8. 
9. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

10. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ
13. นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวสดใส ตะรินันท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม   กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ
8. อาจารย์ประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กรรมการ
9. นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

    
คณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
8. 
9. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

10. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
13. นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวสดใส ตะรินันท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ 
1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ภัทรเบญจพล กรรมการ 
4. นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ กรรมการและเลขานุการ 
6. นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมคณะเภสัชศาสตร์ 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจารีย์ ทองงอก กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ หอมหวล กรรมการ 
4. นางสาวจินตนา นภาพร กรรมการ
5. นางสาวทัดตา ศรีบุญเรือง กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวดารุณี นามห่อ ผู้ช่วยเลขานุการ

  
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องเล็ก  คุณวราดิศัย      กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์     กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง จรรยาขันติกุล      กรรมการ 
5. นางสาวจินตนา นภาพร       กรรมการ 
6. นายณรงค์ชัย จักษุพา        กรรมการ 
7. นายทรงพร จึงมั่นคง        กรรมการ 
8. นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์       กรรมการ 
9. นายธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์       กรรมการ 
10. นายมานิตย์ แซ่เตียว        กรรมการ 
11. นางจีริสุดา คําสีเขียว        กรรมการ 
12. นางสาวทัดตา ศรีบุญเรือง       กรรมการ 
13. นางสาวสุรีวัลย์ ดวงจิตต์       กรรมการ 
14. นางสาวฑิภาดา สามสีทอง       กรรมการ 
15. นางสาวอุไรวรรณ อกนติย์       กรรมการและเลขานุการ 
16. นางวรรณา พุ่มพฤกษา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางธนาพา เชียงแสน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ      กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง จรรยาขันติกุล      กรรมการ 
4. นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา        กรรมการ 
5. นายทรงพร จึงมั่นคง        กรรมการ 
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6. นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย       กรรมการ 
7. นายมานิตย์ แซ่เตียว        กรรมการ 
8. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์       กรรมการ 
9. นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์       กรรมการ 
10. นางสาวสุรีวัลย์ ดวงจิตต์       กรรมการ 
11. นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์       กรรมการ 
12.  นายทวนธน บุญลือ        กรรมการ 
13.  นายทยากร วริทธานนท์       กรรมการและเลขานุการ 
14.  นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์       ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์      กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ       กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ       กรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์       กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม     กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ      กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
13. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคู่มือภาระงานอาจารย์ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์       ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์      กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ   
4. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ       กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ       กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์       กรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม     กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ      กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
12. นางนิธินันท์ สุยะลา        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



Annual Report 2016 Faculty of Pharmaceutical Sciences

11

 

11 

 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสงักัดคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ    กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม  กรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ   กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการและเลขานุการ 
10. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. บุคลากร      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลคณะเภสัชศาสตร์ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ    กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม  กรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ   กรรมการ 
10. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางนิธินันท์ สุยะลา     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารงานห้องปฏิบัติการ 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ จันทร์เหลือง   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  ไววุฒิ   กรรมการ 
7. นางวิรัตน์  จันทร์ตรี     กรรมการ 
8. นางกรชนก แก่นคํา     กรรมการและเลขานุการ 
9. นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวดารุณี นามห่อ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการดําเนินงานหนว่ยวิเคราะห์คุณภาพนํ้า 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์    ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   ท่ีปรึกษา 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
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4. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ   กรรมการ 
8. นายทรงพร จึงมั่นคง     กรรมการ 
9. นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง    กรรมการ 
10. นางกรชนก แก่นคํา     กรรมการ 
11. นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่    กรรมการ 
12. นางแวว ถนอมวงค์     กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวเย็นฤดี ขันทะโข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผลการดําเนินงาน 
คณะเภสชัศาสตร 
จําแนกตามพันธกิจ 

ปงบประมาณ 2559 
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ผลการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ จําแนกตามพันธกิจปีงบประมาณ 2559 
 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
 คณะเภสัชศาสตร์ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร และ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร 
 จํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 รวมทุกหลักสูตรมีจํานวนท้ังสิ้น 133 จําแนกเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 130 คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน  
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 มีผู้สําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 84 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 83 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน  
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
ด้านการวิจัย 

คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความสําคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากร
ทําการศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในสาขาวิชาย่อยแขนงต่างๆ  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนทางด้านการดําเนินงานวิจัยจากหลายแหล่ง  จํานวน
ท้ังสิ้น 21 โครงการ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 4,219,325 บาท จําแนกตามแหล่งเงินได้ดังนี้ 

  

ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ เงิน 

1 งบประมาณแผ่นดิน 5 โครงการ 1,499,200 บาท
2 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 5 โครงการ 200,000 บาท
3 เงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 11 โครงการ 2,520,125 บาท

รวมท้ังส้ิน 21 โครงการ 4,219,325 บาท
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ด้านการบริการวิชาการ 
 คณะเภสัชศาสตร์ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน
ในชุมชน  โดยในปีงบประมาณ 2559  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อจัด
อบรม สัมมนาวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนท่ีสนใจ จํานวน 8 โครงการ 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,089,700 บาท 
 

ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ เงิน 

1 งบประมาณแผ่นดิน 7 โครงการ 1,079,700 บาท
2 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 1 โครงการ 10,000 บาท

รวมท้ังส้ิน 8 โครงการ 1,089,700 บาท
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์  สืบสานเผยแผ่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินจํานวนท้ังสิ้น 7 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,037,100 บาท  ดังนี้ 
 

ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ เงิน 

1 งบประมาณแผ่นดิน 7 โครงการ 1,037,100 บาท
รวมท้ังส้ิน 7 โครงการ 1,037,100 บาท
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ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  และ
จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับต่างประเทศ โดยปีงบประมาณ 2559 มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการจํานวน 7 ครั้ง  
 

วันท่ี 
ลงนาม
ข้อตกลง 

วันที่หมดอายุ
ข้อตกลง 

หน่วยงานท่ีให้ 
ความร่วมมือ 

ประเทศ ทวีป ผลการดําเนินงาน 

16 กรกฎาคม 
2551  

ปัจจุบัน US-Thai consortium สหรัฐอเมรกิา อเมริกา อาจารย์สั งกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําลัง
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภายใต้ความ
ร่วมมือดังกล่าว ปัจจุบันมีบุคลากร
ศึ ก ษ า ต่ อ  ณ  University of 
Maryland จํ า น ว น  1  ค น  คื อ 
นางสาววันนิศา ดงใต้ 
 

กันยายน 2559  กันยายน 2564 Monash University Malaysia มาเลเซีย เอเชีย นักศกึษาแลกเปลี่ยน จํานวน 3 ราย 
คือ  
   - นางสาวสุธาภา พงศ์ทิภาภร   
   - นายอธิบดี ศักดิศ์นิานนท ์   
   - นางสาวศุภิสรา เพชรประภัสสร  
บุคลากรสายวิชาการร่วมทําวิจัย
ระยะสั้นและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
เภสัชศาสตร ์จํานวน 2 ท่าน คอื  
   - อาจารย์พีรวัฒน์ จนิาทองไทย  
     - อาจารย์ณัฐวฒัน์ ตรีะวัฒนพงษ์ 
(วันที่ 5 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2559)  

14 เมษายน 2556  
 

13 เมษายน 
2561 

Hue University  เวียดนาม เอเชีย - 

20 พฤศจิกายน 
2557  
 

19 พฤศจิกายน 
2562 

University of Danang เวียดนาม เอเชีย - 

สิงหาคม 2556  สิงหาคม 2561 Thai Nguyen University of 
Medicine and Pharmacy  

เวียดนาม เอเชีย - 

28 มีนาคม 2558  ปัจจุบัน University of Health Sciences สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

เอเชีย - 

18 กุมภาพันธ์ 
2558 

 International Society for 
Pharmacoepidemiology (ISPE) 

สหรัฐอเมรกิา อเมริกา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ     
The ISPE 9th Asian Conference on 
Pharmacoepidemiology 
(16 - 18 พฤศจิกายน 2558) 
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ผลการดําเนินงานตาม
แผนยทุธศาสตรคณะเภสชัศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2559 
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ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปงีบประมาณ 2559 
 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 ตามแผนยุทธศาสตร์ 2555-
2559 มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ จําแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพสามารถแข่งขันได้ในประชาคม

อาเซียน และรองรับการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 
 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : บัณฑิตมีความรู้ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและมีอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
 
กลยุทธ์/มาตรการ 
 1.1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยกําหนดเป้าหมายและทิศทางการ
ผลิตบัณฑิตในระยะยาวให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน  
 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 1.3 พัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและ
หลักสูตร ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ  
 1.4 จัดทําระบบการสร้างเสริมความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือเตรียมนักศึกษาในการสอบ
ขึ้นทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีเน้นการนําเสนอผลงาน และเพ่ิมพูนทักษะทางวิชาการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพเพื่อการแข่งขันท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความ
ปลอดภัยและมีความสุขและมีระบบการติดตามและช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีความเสี่ยงด้านการเรียนและทุนทรัพย์ 
 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสร้างความสามารถของ

บัณฑิตในการแข่งขันในระดับอาเซียน  
 
กลยุทธ์/มาตรการ 
 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ รองรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
 1.2 บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
 1.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรม/รายวิชาท่ีผนวกความรู้ด้านยาและสุขภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ท่ีสามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน 
 
เป้าประสงค์ที่ 3 : กระบวนการเรียนรู้มีการบูรณาการเข้ากับงานวิจัย งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดจนองค์ความรู้จากหลากหลายสาขา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะ
กับยุคสมัย  

กลยุทธ์/มาตรการ  
 1.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนองค์
ความรู้จากหลากหลายสาขา เข้ากับกระบวนการเรียนการสอน  
 1.2 พัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้มีเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เหมาะกับยุคสมัย 
และนักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
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 1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
เป้าประสงค์ท่ี 4 : มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรวิชาชีพ เครือข่ายชุมชนและสถาบัน อื่นทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเพ่ือพัฒนากระบวน การเรียนการสอน  
กลยุทธ์/มาตรการ   
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายวิชาชีพ เครือข่ายด้านการศึกษา และเครือข่าย
ศิษย์เก่า ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 

 
การผลิตบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 4 หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ 

 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จํานวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

 
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547)  
(Bachelor of Pharmaceutical Sciences Program) 
 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
(Doctor of Pharmacy Program) 
 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(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. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  

(Master of Science Program in Health Service 
Management) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
บริการสุขภาพ)   
Master of Science (Health Service 
Management) 

 

 
36 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2  

และแผน ข 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ            
(Master of Science Program in 
Pharmaceutical Chemistry and Natural 
Products) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 
Master of Science (Pharmaceutical 
Chemistry and Natural Products)   

36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 
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ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จํานวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ)  
Master of Science 
(Biopharmaceutical Sciences)   

36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาศาสตร์แห่งเคร่ืองสําอางและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ)  
Master of Science (Cosmetic 
Sciences and Health Products)  

36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 

ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
(Doctor of Philosophy Program in 
Pharmaceutical Sciences) 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) 
Doctor of Philosophy 
Pharmaceutical Sciences (Ph.D. ) 

 

 

- ผู้ สําเร็จการศึกษา
ระดับป ริญญ าต รี
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า 
หน่วยกิตรวมท่ีต้อง
ศึกษาไม่น้ อยกว่า 
72 หน่วยกิต 

- ผู้ สําเร็จการศึกษา
ระดั บป ริญญ าโท
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  
หน่วยกิตรวมท่ีต้อง
ศึกษาไม่น้ อยกว่า 
48 หน่วยกิต

 
 

นักศึกษา 
 1. ระดับปริญญาตรี  
  1.1 วิธีการรับนักศึกษา 
          การรับนักศึกษาได้กําหนดวิธีในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 วิธี ได้แก่  
          1. วิธีรับตรง (โควตา) ร้อยละ 80 โดยในสัดส่วนรับตรงแบ่งเป็นวิธีรับตามพื้นท่ี ร้อยละ 70  และ
วิธีรับตรง ร้อยละ 30 (โควตากลุ่มความสามารถพิเศษ โควตากลุ่มความร่วมมือจากภายนอก และโควตากลุ่มรับตรงท่ัวไป) 
          2. วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admission) โดยกําหนดสัดส่วนร้อยละ 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
 

วิธีรับตรง ตามพื้นท่ี 70% วิธีรับตรง 
ตามโควตา 30% 

วิธีรับผ่านส่วนกลาง 
(Admission) 20% 
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  1.2 นักศึกษารับเข้า  
          ในปีการศึกษา 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ รวมท้ังสิ้น 136 คน           
มีนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จํานวน 130 คน ท้ังน้ีในปีการศึกษา 2557     
มีแผนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ จํานวน 155 คน มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2557 จํานวน 121 คน  
 
ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือก 
  

ข้อมูล ปีการศึกษา เพิ่ม-ลด 
2557 2558 

แผนการรับนักศึกษา 155 คน 136 คน -19 
จํานวนนักศึกษาที่รับคัดเลือก 121 คน 130 คน 9 
ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา ร้อยละ 78.06 ร้อยละ 95.59 -
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบแผนการรับนกัศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลอืก 

 
 
  1.3 ผู้สําเร็จการศึกษา  
         ในปีการศึกษา 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 83 คน 
และมีผู้สอบผ่านการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (การสอบคร้ังท่ี 1/2558) จํานวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 86.75  
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการสอบครั้งแรก 
 

บัณฑิตท่ี
สําเร็จ      

ปีการศึกษา 

จํานวนบัณฑิต 
ท้ังหมด 

จํานวนบัณฑิต 
ท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ 

จํานวนบัณฑิตท่ีผ่านการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

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

หมายเหตุ คณะเภสัชศาสตร์ไม่มีนักศึกษาจบการศึกษาปีการศึกษา 2556 เนื่องจากเป็นนักศึกษาท่ีอยู่ในระหว่าง
  การศึกษาช้ันปีท่ี 6 (หลักสูตร 6 ปี) 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
(ในการสอบครั้งแรก) ปกีารศกึษา 2553-2558 

(ร้อ
ยล

ะ) 



Annual Report 2016 Faculty of Pharmaceutical Sciences

23

 

23 

 

 การสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์  จากโครงการศึกษาติดตามผลบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสํารวจข้อมูลของบัณฑิตปีการศึกษา 2558  ได้ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.57 
2. ด้านความรู้และทักษะการทํางาน 4.22 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.22 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.31 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.40 
6. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน   4.15 
7. ด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : “สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม” 4.20 

เฉล่ีย 4.29 
 
หมายเหตุ  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวน 83 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81 จาก

บัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
 
 
การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
 รายงานผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)  จากโครงการศึกษาติดตาม
ผลบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํารวจจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558  ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2559 สรุปผลได้
ดังนี้ 
 

สาขา จํานวนบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา 

จํานวนบัณฑิตที่
ตอบแบบ 
สอบถาม 

จํานวนบัณฑิตที่ 
ได้งานทําหรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

หรือศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

เภสัชศาสตร์ 83 82 82 100.00 

 
หมายเหตุ    1. สํารวจ ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2559 (สํารวจจากบัณฑิตปีการศึกษา 2587)  

  2. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 83 คน และบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 82 คน   
3. บัณฑิตท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี 82 คน (ร้อยละ 100) 
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2. ระดับบัณฑิตศึกษา  
  2.1 วิธีการรับนักศึกษา 
         การรับนักศึกษาได้กําหนดวิธีในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยการสอบ
คัดเลือก ด้วยกระบวนการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
  2.2  นักศึกษารับเข้า  
         ในปีการศึกษา 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
รวมท้ังสิ้น 28 คน มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 จํานวน 7 คน  
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดแผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2558 
 

หลักสูตร แผนการรับ 
(คน) 

จํานวนผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
(คน) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ 10 1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 5 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 5 0 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลติภัณฑ์สุขภาพ 5 3 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร ์ 3 1 

รวมท้ังสิ้น 28 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงรายละเอียดแผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาท่ีได้รับคัดเลอืก ปกีารศึกษา 2558 
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  2.3 ผู้สําเร็จการศึกษา  
          ในปีการศึกษา 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 คน  
   
ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร จํานวนสําเร็จการศึกษา (คน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ 1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 0 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 0 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 0 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 0 

รวมท้ังส้ิน 1 
 
หมายเหตุ   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพไม่มีนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เปิดหลักสูตรใน 
    ปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนเิทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
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การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
ในปีการศึกษา 2558 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ             

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ยของอาจารย์ทุกคน) ในแต่ละหลักสูตรสรุปผลได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4  แสดงการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ปีการศึกษา 2558 
 

 
หลักสูตร เฉล่ีย 

ภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคเรียนท่ี 
2/2558

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) 4.44 4.42
2. หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ (ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) 4.54 4.36
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

(ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) 
4.83 4.83

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) ยังไม่มีนักศึกษา ยังไม่มีนักศึกษา 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) 

ยังไม่เปิดการเรียนการ
สอน 

4.25

6. หลักสูตรปรับญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์  (ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) 4.72 4.71
ค่าเฉล่ียรวม (6 หลักสูตร) 4.63 4.51

 

 
การพัฒนานักศึกษา  
 คณะเภสัชศาสตร์  สนับสนุนให้มีกิจกรรมท่ีเสริมสรา้งประสบการณ์ดา้นสังคม ปลูกฝังจริยธรรม มีศีลธรรมอัน
ดีงาม ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม  ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์เพ่ือให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ท้ังด้าน
วิชาชีพและวิชาการ  โดยประกอบด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษาต่างๆ มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนให้แก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเงิน  
เพื่อให้สามารถเรียนตามหลักสูตรท่ีกําหนดได้  มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษา มีการจัดบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ ห้องสมุด สถานท่ีอ่านหนังสือ คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ สโมสรนักศึกษา มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 
และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นประจําทุกปี 
 
 

ตารางท่ี 5  แสดงกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา 
 
 

ที่ รายช่ือกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานท่ีจัด งบประมาณ 
(บาท) วันเวลาที่จัด สถานที ่

จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1 เข้าร่วมประชุมสหพนัธ์นิสิต

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย 

สโมสรนักศึกษา 
 

25,259 ก.ค.2558 –        
เม.ย.2559 

นอกสถานท่ี 2 

2 ค่าย Pharmcamp UBU 2015 
“เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร” 

สโมสรนักศึกษา 72,700 16-18 ต.ค.2558 คณะเภสัชศาสตร์ 401 

3 สืบสานวัฒนธรรม งานล้าํประเพณี
ลอยกระทง มหาวิทยาลยัอบุล  

สโมสรนักศึกษา 4,500 25 พ.ย.2558 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

243 

4 ค่ายหมอยาเรียนรู้ปัญหาชุมชน สโมสรนักศึกษา 
 

12,500 20-24 ธ.ค.2558 บ้านหนองแก้ว  
อ.กันรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 

97 
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ที่ รายช่ือกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานท่ีจัด งบประมาณ 
(บาท) วันเวลาที่จัด สถานที ่

จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
5 ค่ายเม็ดทราย สโมสรนักศึกษา  งบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
29-31 ม.ค.2559 
 

โรงเรียนม่วงสามสิบ
อัมพวันวิทยา 

150 

6 เลือกตัง้คณะกรรมการบริหาร 
งานสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2559 

สโมสรนักศึกษา 
 

500 9 ก.พ.2559 คณะเภสัชศาสตร์ 318 

7 โครงการกีฬาภายใน มหาวิทยาลยั สโมสรนักศึกษา  30,000 16-27 ก.พ.2559 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

210 

8 กีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สโมสรนักศึกษา 8,000 5-6 มี.ค.2559 ศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์ 

199 

9 แสดงความยินดีกบับัณฑิตและ
มหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 

งานกิจการ
นักศึกษา 

13,855 21 มี.ค.2559 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 562 

10 กล่าวคําสัตยป์ฏญิาณของ
นักศึกษาสู่วิชาชพีเภสชักรรม 

งานกิจการ
นักศึกษา 

9,080 22 มี.ค.2559 คณะเภสัขศาสตร์ 199 

11 ปัจฉิมนิเทศเพี่อเตรียมความพร้อม
สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

155,000 22,25-27 มี.ค.
2559 
 

คณะเภสัชศาสตร์ และ
โรงแรมเมาน์เทิน่วิว รี
สอร์ท อ.ปากชอ่ง  
จ.นครราชสีมา 

79 

12 อําลาว่าทีบ่ัณฑิตเขียวมะกอก  
ม.ทราย รุ่นที ่17 

สโมสรนักศึกษา 8,000 2 เม.ย.2559 คณะเภสัชศาสตร์ 476 

13 สัมมนาสรุปงานสโมสรนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา 2558 

สโมสรนักศึกษา 1,280 11 พ.ค.2559 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 81 

14 มัชฌิมนิเทศนักศึกษาและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ 

งานกิจการ
นักศึกษา 

127,606 3-5 มิ.ย.2559 
 

คณะเภสัชศาสตร์ และ
เขื่อนสิรินธร   
อ.สิรินธร 
จ.อุบลราชธานี 

90 

15 กีฬาเภสัชสัมพนัธ ์คร้ังท่ี 26 
 

สโมสรนักศึกษา  1,595,000 11-14 มิ.ย.2559 
 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

1,800 

16 พัฒนาแกนนํานักศึกษา 
 

สโมสรนักศึกษา 
งานกิจการ
นักศึกษา 

26,500 16-18 มิ.ย.2559 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
 

62 

17 ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่  

งานกิจการ
นักศึกษา 

5,215 28 ก.ค.2559 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 129 

18 รับน้องเข้าหอ 
 

สโมสรนักศึกษา 
 

700 29-30 ก.ค.2559 หอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

116 

19 แรกพบ สนภท. 
 

สโมสรนักศึกษา 
 

16,074 30 ก.ค.2559 
 

มหาวิทยลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ   
จ.นครนายก 

9 

20 ราตรีเขียวมะกอก  สโมสรนักศึกษา 9,000 21 ส.ค.2559 คณะเภสัชศาสตร์ 500 

21 รับขวัญน้องสู่ร่ัวเขียวมะกอก สโมสรนักศึกษา  13,000 3-5 ส.ค.2559 คณะเภสัชศาสตร์ 230 
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ที่ รายช่ือกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานท่ีจัด งบประมาณ 
(บาท) วันเวลาที่จัด สถานที ่

จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
22 เสริมทักษะการบริการวิชาชีพสู่

ชุมชน 
งานกิจการ
นักศึกษา 

18,000 11 ส.ค.2559 
 

ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล  

130 

23 ไหว้ครู 
 

งานกิจการ
นักศึกษา 

19,100 25 ส.ค.2559 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 513 

24 รําลึกพระคุณครู สโมสรนักศึกษา ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ

โครงการไหว้ครู 

25 ส.ค.2559 คณะเภสัชศาสตร์ 513 

25 ทําบุญเลีย้งพระ และสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม แก่คณาจารย์ 
บุคลากร ศิษย์เกา่ และนักศึกษา 

งานกิจการ
นักศึกษา 

ไม่ใช้จ่าย
งบประมาณ 

31 ส.ค.2559 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 298 

 
 
ทุนการศึกษาและรายชื่อนักศกึษาที่ได้รับทุน ประจําปกีารศกึษา 2558 
 1. ทุนมูลนิธิเภสัชกรอบุล  จํานวน 12 ทุน  
  - ทุนต่อเนื่อง 3 ปี จํานวน  2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท 
   1. นายอัครสุชาติ  โคตรสีหา  รหัส 5615400904 
   2. นางสาวชาญาภา  คงคะสินธุ์  รหัส 5615400508 

- ทุนท่ัวไป จํานวน  10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท 
1. นางสาววราภรณ์  เทพศร ี  รหัส 59150041038 

   2. นางสาวมินตรา  มนฑาทิพย์  รหัส 59150040532 
   3. นางสาวเพ็ญพิชญา  พรมแมน้  รหัส 59150040514 
   4. นายวรากร  วงษ์ขันธ์   รหัส 59150040569 
   5. นางสาวพรนิภา  นามทอง  รหัส 59150040459 
   6. นางสาวศิวพร  เพณ ี   รหัส 59150040633 
   7. นางสาวทิตยาพร  ครองยุทธ  รหัส 59150040248 
   8. นายธราธิป  จันทร์โสภณพงศ์  รหัส 5815400300 
   9. นางสาวสิริพร  สีนิลแท้   รหัส 5615400331 
   10. นางสาวโชติกานต์  อุ่นโรจน์  รหัส 5515400543 
  2. ทุนบริษัทแจ่นเซน ซีแลก จํากัด จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 

  นางสาววิมลสิร ิบุตรเงิน     รหัส  5515401115 
          3. ทุนมูลนิธิโอสถสภา จํานวน 2 ทุน  (ต่อเนื่อง) 

  1. นายอดิศักดิ์  รัตนสงคราม   รหัส 5415400331  ทุนละ 40,000 บาท 
  2. นางสาวสายใจ  ปัญญาเฉยีบ  รหัส 5615400313  ทุนละ 35,000 บาท 

 4. ทุนพระมนตรีพจนกิจ จํานวน 1 ทุน ทุนละ 18,000 บาท/ปี 
นางสาวธัญญลกัษณ์  โพธิสาร  รหัส 59150040293 

 5. ทุนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
นายชัยวัฒน์  ตงัสกุล   รหัส 5815400186 
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 6. ทุนมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท/ปี 
1. นางสาวธนาภรณ์  ภาคมฤค  รหัส 59150040268 
2. นางสาวสิริพร  เถิงฝั้น   รหัส 59150040721 

 7. ทุนบริษัท ปตท. จํากัด  ต่อเนื่อง จํานวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี  
1. นางสาวมัฐกา  จันทร์เมือง  รหัส 5815401013 
2. นางสาวสิรีธร  บัวขจร   รหัส  5715401052 

 8. ทุนศิษย์เก่า รุ่นท่ี 10 จํานวน 2 ทุน ดังนี้ 
- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 

   นางสาวติณธนา  ทองจันทร์   รหัส 5815400274 
- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท/ปี 

   นายศราวุฒิ  ศรีสง่า   รหัส 5815401086 
9. ทุนศิษย์เก่า รุ่นท่ี 11 จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 

   นายธรรมฤทธิ์  สินธุสกุล   รหัส 5415400544   
 10. ทุนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 3 ทุน ทุนละ 2,500 บาท/ปี 

  1. นางสาวสุพัตรา  กิจเจริญปญัญา  รหัส 5715400734 
  2. นางสาวจรัสดาว  สสีัจจา   รหัส 5815400102 
  3. นางสาวไอลดา  ขุนจิตใจ   รหัส 5815401149 

 11. ทุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 14 ทุน ดังน้ี 
- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปี 

   นางสาวเบญญา  ศิริปร ุ   รหัส 5815400391 
  - จํานวน 3 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 
   1. นางสาวเยาวลักษณ์  สกุ ุ  รหัส 5715400525 
   2. นางสาวเสาวณีย์  มณีปกรณ ์  รหัส 5815400779 
   3. นางสาวธัญญลักษณ์  โพธสิาร  รหัส 59150040293 
  - จํานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
   1. นายอภิรักษ์  ศิริบุญลกัษณ์กลุ  รหัส 5515401298 
   2. นางสาวอนัญญา  วงษ์ดรมา  รหัส 5515401252 
   3. นางสาวมุธิดา  ภูแป้ง   รหัส 5615400218 
   4. นายทรงพล  งาหอม   รหัส 5815400289 
   5. นายศราวุฒิ  ศรีสง่า   รหัส 5815401086 
   6. นายธีรศักดิ์  มั่งมี   รหัส 5815400355 
   7. นายพิพัฒน์  จันทะพิมพ์   รหัส 5815400506 
   8. นายธีรโชติ  ปรึกไธสง   รหัส 5815400339 
   9. นางสาวจารุเนตร  สิงห์เห  รหัส 5815400113 
   10. นางสาวโขติกานต์  อุ่นโรจน์  รหัส 5515400543 
 12. ทุนบัตรเครดิตกรุงไทย จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
   นางสาวศศิธร  บูรณะพล   รหัส 5415400252 

13. ทุนบัตรเครดิตกสิกรไทย จํานวน 1 ทุน ทุนละ 2,000 บาท/ปี 
   นายธีรโชติ  ปรกึไธสง   รหัส 5815400339 

14. ทุนคณาจารย์และศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
   นายศุภกิจ  สีรบัส ี   รหัส 5815400698 
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 15. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 30,000 บาท/ปี 
นายอนุพงษ์  วงศ์นิลยอง   รหัส 5615400348  

 16. ทุนผู้มีจิตศรัทธาผู้ประกอบการถ่ายภาพ จํานวน 2 ทุน  
- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปี 

   นายอนุวัฒน์  กลุไธสง   รหัส 5815400805 
- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 

   นายกรกต  ชัยยนต ์   รหัส 5815400047  
 17. ทุนองค์การเภสัชกรรม ต่อเนื่อง  จํานวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท /ปี 

1. นางสาวทิพากร  ยาส ี   รหัส 5715400316 
2. นางสาวอภิรดี  ทิณรัตน์   รหัส 5715400107 

 18. ทุนเงินกองทุนคณะ จํานวน 3 ทุน 
- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 

  นายอนนท์  วิจารย์ชัยศรี   รหัส 59150040826 
- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท/ปี 

  นายศราวุฒิ  ศรีสง่า   รหัส 5815401086 
- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 2,000 บาท/ปี 

  นายพิพัฒน์  จันทะพิมพ์   รหัส 5815400506 
 19. ทุนชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 

  1. นางสาวดวงใจ  มุกดา   รหัส 5715400284 
  2. นางสาวทิพย์สุดารตัน์  เคนพรม  รหัส 59150040257 

 20. ทุนเภสัชกรภาคอีสาน จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
   นายปิยสิทธิ์  ดาํพะธิก   รหัส 5415400140   
 21. ทุนอาจารย์ทรงพร  จึงม่ันคง  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปี 
   นายกรกต  ชัยยนต์    รหัส 5815400047 
 22. ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ ต่อเน่ือง จํานวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปี 
   1. นางสาวปิยวรรณ  ไขว้วงศ์  รหัส 5615400188 
   2. นางสาวสายธาร  โทสิงห์   รหัส 5715400686 
   3. นายธราธิป  จันทร์โสภรณพงศ์  รหัส 5815400300  
            
     
 
 
 
 
     
 
 

 
ภาพกิจกรรมโครงการปัจฌิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรบันักศึกษาเภสชัศาสตร์ รุ่นท่ี 17 
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การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
1.  ความร่วมมือกบัหน่วยงานระหว่างประเทศ 

1.1  ความร่วมมือทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา  (US-Thai 
consortium) 
คณะเภสัชศาสตร์ 8 สถาบันของประเทศไทยได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวรและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 9 แห่งคือ University of Illinois, University of Wisconsin, University of Maryland, University of 
North Carolina, University of Minnesota, University of Florida, Rutger. State University of New Jersey, 
Ohio State University และ Purdue University เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ การวิจัย 
การพัฒนางานด้านเภสชักรรม ตลอดจนการฝึกอบรมควบคู่ไปกบัการศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวในการขยาย
และเพิ่มจํานวนคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย มีอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําลังศึกษา
ต่อท่ีมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ปัจจุบันมีบุคลากรศึกษาต่อ ณ University of Maryland  จํานวน 1 คน 
คือ นางสาววันนิศา ดงใต้ 

 
1.2  มหาวิทยาลัย Monash University Malaysia  

คณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการ 
ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ในระหว่างวันท่ี 5 พฤษภาคม 2559 – 30 กรกฎาคม 2559 จํานวน 3 ราย คือ นางสาวสุธาภา 
พงศ์ทิภาภร  นายอธิบดี ศักดิ์ศินานนท์ และนางสาวศุภิสรา เพชรประภัสสร และมีบุคลากรสายวิชาการร่วมทําวิจัยระยะ
สั้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ท่าน คือ อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย และอาจารย์ณัฐวัฒน์ 
ตีระวัฒนพงษ์ เพ่ือนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปล่ียนทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป 
เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้ง
สองสถาบัน 

 
1.3 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Hue University ประเทศเวียดนาม 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ  Hue University ประเทศเวียดนาม เพ่ือนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะ
นําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างท้ังสองสถาบัน   

 
1.4 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ University of Danang ประเทศ

เวียดนาม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Danang ประเทศเวียดนาม เพ่ือนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป เป็นการสานสัมพันธ์อัน
ดีซ่ึงจะนําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างท้ังสองสถาบัน 
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1.5 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Thai Nguyen University of 
Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม เพื่อนําไปสู่ความ
ร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจท่ัวไป  เป็นการ
สานสัมพันธ์อันดีซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสอง
สถาบัน 

 
1.6 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ University of Health Sciences 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ  University of Health Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและ
ผู้สนใจท่ัวไป เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะนําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวชิาการและด้านอื่นๆ ร่วมกัน
ระหว่างท้ังสองสถาบัน 

 
1.7 เครือข่ายนักวิจยั NRCT-JSPS Core University Program 

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมในเครือข่ายนักวิจัยภายใต้โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ซ่ึงมีการส่งเสริมให้นักวิจัยท้ังประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นได้มีโอกาสทํา
วิจัยร่วมกัน  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ   

 
1.8 ความร่วมมือทางวิชาการกับ International Society for Pharmacoepidemiology (ISPE) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 
International Society for Pharmacoepidemiology (ISPE) ซ่ึงเป็นองค์กรระดับนานาชาติ ท่ีมีการจัดประชุม
วิชาการมากกว่า 20 ครั้ง ท้ังในทวีปอเมริกาและยุโรปเพ่ือจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ซ่ึงมีการเตรียมการจัดประชุมร่วมกันในปีงบประมาณ 2558 และกําหนดจัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ The ISPE 9th Asian Conference on Pharmacoepidemiology ในระหว่างวันที่ 16 - 18 
พฤศจิกายน 2558 
 
2.  ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในประเทศ 

2.1  ความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี  
มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี  ในการ

ดําเนินงานวิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเน่ือง  มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียน
การสอน  โดยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาดูงานการเป็นอาจารย์พิเศษการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิชาการของ
นักศึกษา ให้การสนับสนุนในด้านห้องปฏิบัติการทดลอง เป็นท่ีปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา  รวมท้ังการจัด
ประชุม สัมมนาวิชาการ การศึกษาเพิ่มเติม การบริหารทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารในเรื่องท่ีท้ังสองหน่วยงานมีความ
เห็นชอบร่วมกัน 
 

2.2  ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือในการจัดทําวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
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สร้างสรรค์ทางสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมด้านบริบาลเภสัชกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ระบบนําส่งยา เภสัชเคมี เภสัชวิทยา  เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สังคม
และการบริหารเภสัชกิจ โภชนเภสัชภัณฑ์ วิทยาการเครื่องสําอางและความงาม เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 
โดยมีผู้แทนอาจารย์จากท้ัง 3 สถาบันร่วมเป็นกองบรรณาธิการ โดยในปีงบประมาณ 2559 มีกําหนดเผยแพร่จํานวน  
4 ฉบับ คือ เดือนมกราคม - มีนาคม, เมษายน - มิถุนายน, กรกฎาคม - กันยายน และ ตุลาคม – ธันวาคม และร่วมจัด
เวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง The 8th Annual Conference of 
Northeast Pharmacy Research 2016 “Pharmacy Profession Skills in the 21st Century” ในระหว่างวันที่ 
13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
2.3 ความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบั ติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุขและร้านยา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และร้านยา ได้แก่ โรงพยาบาลวาริน
ชําราบ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาล
กันทรลักษ์  โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลสกลนคร
ร้านยาคลังยา และร้านยาเภสัชกรอํานาจเจริญ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และ
การปฏิบัติงานวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม รายละเอียดดังตาราง 

 
 

แหล่งฝึก ขนาดโรงพยาบาล 
(เตียง)

จํานวน 
เภสัชกร (คน)

กิจกรรมท่ีสามารถรองรับ 
การฝึกงานเฉพาะทาง 

จํานวนนักศึกษา
ที่รับได้  (คน)

1. โรงพยาบาลวารินชําราบ 600 11 - DIS 
- Ambu 
- Med

4-6 

2. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1,000 38 - Ambu 
- TPN 
- Onco 
- ADR 
- Cyto 
- Cardio 
- DIS

4-8 

3. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 600 23 - Warfarin 
- Onco 
- Ambu 
- Med 

4-6 

4. โรงพยาบาลสุรินทร์ 700 27 - DIS 
- Ambu 
- TPN 
- Warfarin 
- ADR 
- Med 
- TPN+Care

4-6 

5. โรงพยาบาลศรีสะเกษ 500 22 - Asth/COPD DIS (กําลัง 8
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แหล่งฝึก ขนาดโรงพยาบาล 
(เตียง) 

จํานวน 
เภสัชกร (คน) 

กิจกรรมท่ีสามารถรองรับ 
การฝึกงานเฉพาะทาง 

จํานวนนักศึกษา
ที่รับได้  (คน) 

พัฒนา) 
- Med 
- DIS 
- ADR 
- Warfarin

6. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 200 7 - DIS 
- Warfarin 
- ADR 
- HIV 
- Med 
- Ambu

2 

7. โรงพยาบาลพระยุพราช 
   เดชอุดม 

140 9 - Ambu 
- Med

2-4 

8. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 700 30 - Psychi 6-8 

9. โรงพยาบาลนครพนม 500 20 - Ambu 
- Med 

6-8 

 
 

2.4 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกร
ประจําแหล่งฝึกของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์และให้ความร่วมมือใน
การประสานงาน และการ  ฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาของให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.5 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลขอนแก่น 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาลขอนแก่นโดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกร ประจําแหล่ง
ฝึกของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์  และให้ความร่วมมือในการประสานงาน และ
การฝึกปฏิบัติงานแกน่ักศึกษาของ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

 
2.6 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลอุดรธานี 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกร ประจําแหล่ง
ฝึกของโรงพยาบาลอุดรธานี ด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์  และให้ความร่วมมือในการประสานงาน และการ
ฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาของ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2.7 ความร่วมมือกับโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกร 
ประจําแหล่งฝึกของโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ และให้ความ
ร่วมมือในการประสานงาน และการฝึกปฏิบัติงานแกน่ักศึกษาของ ให้ความร่วมมือในการเข้ารว่มประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.8 ความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และงานวิจัยพัฒนาการผลิต การประกันคุณภาพยาสมุนไพรไทยและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่าง
นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรมท้ังสองฝ่าย  อีกทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรม 
ท้ังทางด้านการผลิต การประกันคุณภาพยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.9 ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์การเภสัชกรรม โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการพัฒนาวิเคราะห์ และศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ใน
ภาชนะบรรจุต่างๆ  การแลกเปลี่ยนบุคลากร ตลอดจนให้ใช้งานและ/หรือสนับสนุนทรัพยากร สําหรับดําเนินงานวิจัย 
รวมท้ังการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 

 
2.10 ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานเสาว
ภา สภากาชาดไทย  โดยมีขอบเขตความร่วมมือและวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือทางวิชาการ เทคโนโลยี
และงานวิจัย พัฒนาการผลิตและการประกันคุณภาพยาและชีววัตถุ งานวิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพเภสัชกรรม
ร่วมกัน เพื่อให้สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ท้ังทางด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการประกันคุณภาพยาและชีววัตถุตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาและชีววัตถุในประเทศไทย ตลอดจนเพ่ือร่วมกันพัฒนา
นักศึกษาและบุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถด้านเภสัชกรรม โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ การศึกษาต่อ 
การฝึกปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการประชุมวิชาการ 

 
2.11 ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทบางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก จํากัด 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท
บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมตกิ จํากัด  โดยมีขอบเขตความรว่มมือในด้านการประสานความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ การ
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์จริงด้านเภสัชอุตสาหกรรมแก่นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ การศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการ
ประชุมวิชาการ      
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2.12 ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัดสาขาลําพูน  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

โรงงาน   เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี สาขาลําพูน  โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีตามความเหมาะสม การวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและการประกันคุณภาพยา เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  การสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ตามแผนการ
ท่ีจะพัฒนาร่วมกัน  โดยการจัดทําเป็นกรอบกิจกรรมและคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน การสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของ
เภสัชกรประจําแหล่งปฏิบัติงาน ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตลอดจน
สนับสนุนการใช้สิ่งอาํนวยความสะดวกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านเภสัช
ศาสตร์และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 
2.13 ความร่วมมอืทางวิชาการกับบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์เฮลท์แคร์ จํากัด 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท      
กิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอร่ี แอนด์เฮลท์แคร์  โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเฉพาะของนักศึกษาเภสัชศาสตร์  และเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจน
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
วิชาการระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพท้ังสองฝ่าย 

 
2.14 ความร่วมมือทางวิชาการกับจังหวัดสกลนคร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
จังหวัดสกลนคร โดยมีขอบเขตความร่วมมือให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เฉพาะของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ท้ังด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมปฐมภูมิ และด้านเภสัชกรรม       
อุตสาหการซ่ึงเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร 

 
2.15 ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ันอาจาโร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์    ท้ังด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมปฐมภูมิ และด้านเภสัชกรรมอุตสาหการซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมและประกนัคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือกับผู้บริหาร คณาจารย์และนกัศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์  
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การรับรองแขกชาวต่างประเทศ 
ในปีงบประมาณ 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการรับรองแขกชาวต่างประเทศ     

มีดังนี้ 
1. Professor Dr. Adelheid H. Brantner จ า ก  Department of Pharmacognosy Institute of 

Pharmaceutical Sciences University of Graz, Austria ประเทศออสเตรีย ซ่ึงได้เดินทางมาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เรื่อง “Evaluation of Herbal Products on Their Quality” ระหว่างวันท่ี 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2559  

2. Professor Ikuo Saiki จาก Division of Pathogenic Biochemistry,Institute of Natural Medicine 
University of Toyama, Japan ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาเซียน ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
วันท่ี 23 – 26 มกราคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 

3. Prof.Dr.Chheang Sena, จาก Faculty of Pharmacy, The University of Health Sciences (UHS) 
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจําปีงบประมาณ 2559 ซ่ึงได้เดินทางมาบรรยายพิเศษ
เรื่อง บทบาทของเภสัชกรและระบบสุขภาพในประเทศกัมพูชาและ “ Research at the Faculty of Pharmacy, 
The University of Health Sciences (UHS)” ในระหว่างวันท่ี 8 – 11 สิงหาคม 2559  

4. Assist.Prof.Sok Vanna จ าก  the Faculty of Pharmacy International University (IU) ภ าย ใต้
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจําปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้เดินทางมาบรรยายพิเศษเรื่อง 
บทบาทของเภสัชกรและระบบสุขภาพในประเทศกัมพูชาและ “Research at the Faculty of Pharmacy 
International University (IU)”  ในระหว่างวันท่ี 8 – 11 สิงหาคม 2559  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับชาติและ นานาชาติท้ังการวิจัยพ้ืนฐาน 
การวิจัยเชิงบูรณาการ และการวิจัยต่อ ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน สังคม ประเทศ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียนเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ 

เป้าประสงค์ : ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 1.2 สนับสนุนและมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสาขาวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์และสมรรถนะหลัก ของคณะเภสัชศาสตร์  
 1.3 มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนการวิจัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล  
 1.4 สร้างเครือข่ายงานวิจัยท่ีมีกิจกรรมร่วมกันทงในระดับชาติและนานาชาติ โดยเน้นภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและ
อาเซียน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการทําวิจัยตลอดจนการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย  
 1.5 มีการส่งเสริมภาพลักษณ์การวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์และท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม
  

 
การวิจัย 
 การพัฒนางานวิจัย  เป็นภารกิจท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีคณะเภสัชศาสตร์ ให้ความสําคัญในการพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทําการศึกษา  ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในสาขาวิชา
ย่อยแขนงต่างๆ   มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์  ทําหน้าท่ี
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนา  ตลอดจนส่งเสริมการทํางานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์  พัฒนาระบบ
การบริหารงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของหน่วยงาน  บริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ สถานท่ี บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  และมีกองทุนงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการงานวิจัยของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ 2559 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนทางด้านการดําเนินงานวิจัยจากหลายแหล่ง  
ประกอบด้วย   

1) แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ดําเนินงานวิจัยในปี งบประมาณ 2559 
จํานวน 5 โครงการวิจัยเดี่ยว รวมเป็นเงิน 1,499,200 บาท     

2) แหล่งเงินสนับสนุนจากเงินรายได้ ได้แก่ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน        
5 โครงการ รวมเป็นเงิน 200,000 บาท   

3) แหล่งเงินภายนอก ได้แก่ เงินสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการวิจัยร่วมภายใต้
ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2559 
จํานวน 11 โครงการ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 2,520,125 บาท 

 
และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติ ในปีงบประมาณ 2559 จํานวน 19 บทความ ระดับ

นานาชาติ จํานวน 9 บทความ รวม 28 บทความ 
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ตารางท่ี 6 แสดงงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 
 

ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
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) 

  4,776,900    470,000   1,983,400  1,767,690     246,500  2,491,075   1,268,200  1,543,770   2,520,125  1,699,200  
99,940.95 บาท/คน 69,646.63 บาท/คน 59,199.53 บาท/คน 55,579.82 บาท/คน 72,125.21 บาท/คน 

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบทุนวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนปีงบประมาณ 2555 - 2559 
  

(บา
ท) 



รายงานประจำาปี 2559 คณะเภสัชศาสตร์
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แผนภูมิที่ 6 แสดงผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ ปีงบประมาณ 2554-2559 
 
 

 
แผนภูมิที่ 7 แสดงผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2554-2559 

 
 

  
  

(เร
ื่อง

) 
(เร

ื่อง
) 
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ตารางท่ี 9  แสดงโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 
 

ลําดับท่ี ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม 
1 ผลของ Hydroxychavicol สารสกดั

จากใบพลูต่อความสามารถในการ
บุกรุกของเซลล์เนือ้งอกสมอง
ร้ายแรง ชนิด glioblastoma 
multiforme (GBM) 

 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก  งบประมาณแผ่นดนิ 300,000.00 

2 การศึกษาความสัมพันธ์ของเซลล์
ภูมิคุ้มกัน ชนิด macrophage ต่อ
ความรุนแรงของเซลล์เนื้องอกในสมอง 

 นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์  งบประมาณแผ่นดนิ 300,000.00 

3 การพัฒนาตํารับมาส์กหน้าแบบลอก
ออกที่ผสมสารสกดับัวบกเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพผิว 

 ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน  งบประมาณแผ่นดนิ 300,000.00 

4 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการ
ห่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียโปรไบโอติก
เพ่ือเป็นหัวเชื้อในการผลิตโยเกิร์ต 

 ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันตะ๊มา  งบประมาณแผ่นดนิ 299,200 

5 การผลิตสารต้านทานแบบโมโน
โคลนอลแอนติบอดีต่อสาร  
กลุ่มแคนทีน-6-โอน แอลคาลอยด์ 
และควาสสินอยด์เพ่ือการควบคุม
คุณภาพสมุนไพรปลาไหลเผือก 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณแผ่นดนิ 300,000 

6 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือใช้วางแผนระบบ
บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ  
ในเขตพื้นที่ตัวอยา่งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา งบประมาณแผ่นดนิ 
(โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา) 

300,000 

7 การพัฒนาแผน่ฟิลม์แตกตัวในชอ่งปาก
ของยาเวอราพามิลไฮโดรคลอไรด ์

 ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน  งบประมาณแผ่นดนิ 
(โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา) 

300,000 

8 การประเมินฤทธ์ิทางชีวภาพของสาร
สกัดจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จาก
มะหาด 

 ดร.กุสมุา จิตแสง  งบประมาณแผ่นดนิ 
(โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา) 

250,000 

9 การศึกษาคุณสมบัติการเป็น 
โปรไบโอติกของแบคทีเรียกรด 
แลคติคทีแ่ยกจากอาหารหมักดอง 

 ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันตะ๊มา  งบประมาณแผ่นดนิ 
(โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา) 

230,000 

10 บทบาทของเทอปีนต่อการตั้งตํารับ
เหมาะสมท่ีสดุของโพลิโพโซมสําหรับ
การนําสง่ทางผิวหนังของละลายน้ํานอ้ย
โดยใช้วิธีพ้ืนผิวตอบสนอง 

ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ งบประมาณแผ่นดนิ 
(โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา) 

300,000 
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ตารางท่ี 10  แสดงโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 
 
 

 ลําดับท่ี ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม 
1 การตั้งตํารับและศึกษาคุณลักษณะ

ของเจลตัวพาขนาดนาโนเมตรที่
เหมาะสมสําหรับการนําส่งแคปไซซิ
นทางผิวหนัง : การศึกษาการซึม
ผ่านผิวหนัง 

ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสชัศาสตร ์

50,000

2 การศึกษาฤทธ์ิต้านการอักเสบของสาร
เครื่องหมายไดแอรลิเฮปทานอยด์จาก
ว่านชักมดลูกในเซลล์เม็ดเลอืดขาว 

นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสชัศาสตร ์

50,000

3 ความล้มเหลวในการรักษาด้วยยา 
vancomycin ในผู้ป่วยที่มีการติด
เชื้อ Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus ใน
กระแสเลือดทีม่ีค่า MIC มากกว่า
หรือเทียบเท่า 1 mg/L 

นายธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสชัศาสตร ์

28,000

4 การศึกษาผลของความเข้มข้นของยา
เคมีบําบัดในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช ณ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นายมานิตย์ แซ่เตียว งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสชัศาสตร ์

28,000

5 การสํารวจอาการไม่พึงประสงค์และ
ระดับซีรัมโปรแลคตินในผู้ป่วยที่
ได้รับยาริสเปอริโดน 

ดร.ทดัตา ศรีบุญเรือง งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสชัศาสตร ์

44,000

 
 

ตารางท่ี 11  แสดงโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2559 
 
  ลําดับท่ี ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม

1 การประยุกต์ใช้วิธีพ้ืนผิวตอบสนองเพ่ือ
การหาสตูรตํารับที่เหมาะสมของลิโพ
โซมกักเก็บเคอร์คูมนิสําหรับนําส่งทาง
ผิวหนังและการทํานายความคงตัว 

ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

200,000

2 การทดสอบความคงตัวทางกายภาพ
และจุลชีววิทยาของเครื่องสําอางท่ี
ผสมสารสกดัจากฟักข้าว 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ

หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

100,000

3 การศึกษาปริมาณสารสําคัญ สารพิษ
และองค์ประกอบทางอาหารของพืช
สมุนไพรหมามุ่ยอนิเดีย (Mucuna 
pruriens) ที่ปลูกในพ้ืนที่จงัหวัด
อุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ โครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

170,000

4 ฤทธ์ิของสารสกัดจากผลทุเรียนต่อ
ภาวะความจําบกพร่อง  

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

371,125

5 การศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดจากไข่นํ้า
ต่อการป้องกันภาวะความจําเสื่อม 

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ

125,000

6 Process optimization of 2 ,  
3 - Butanediol production 
from maltodextrin using 
metabolically engineered 
klebsiella oxytoca KMS006 
and its purification 

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันตะ๊มา โครงการวิจัยร่วม
ภายใต้ความร่วมมือ
ด้านอุดมศึกษาและ
การวิจัยระหว่างไทย-
ฝร่ังเศส 

174,000
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โครงการสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

1. การศึกษาด้านฤทธ์ิทางชีวภาพและสมุนไพร 
ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 
1 การสร้างสื่อการเรียนรู้เร่ือง 

เภสัชจลนศาสตร์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา อ.ทรงพร จึงมั่นคง 5515400464 
5515400817 

นางสาวอรพิมพ์ สีหะวงษ์
นางสาวชื่นสุมล มีสาวงษ์ 

2 การสร้างสื่อการเรียนรู้เร่ือง 
เภสัชพลศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา อ.ทรงพร จึงมัน่คง 5515400275 
5415400331 

นางสาวพิมประพนัธ์ บุตรไธสง  
นายอดิศักดิ์ รัตนสงคราม 

3 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสาร 
b-glucan จากเห็ดหําฟาน 

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รศ.ดร.ระววิรรณ แกว้อมตวงศ์ 5515400536 
5515400712 

นายเชาวว์ัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรี 
นางสาวเมธาวตีรีรตันชวลิต 

4 ฤทธิ์ของ 7 -metroxyheptaphylline  
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตและ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 

ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ 
 

- 5515400747 
5515401298 

นายกิตติธ์เนศ ธนะรุ่งโรจนทวี  
นายอภริักษ์ ศิริบุญลักษณ์กุล  

5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ยีน KIR2DS3 และอุบัติการณ์การ
เกิดโรคไวรัสตับอักเสบซี เร้ือรัง 

ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล 
 
 

- 5515400071 
5515401032 

นางสาวฉัตริยาภรณ์ หมวกไธสง
นางสาวพภิัสสร ลือขจร 
  

6 การศึกษาฤทธิ์สารสกัดจากผักเสี้ยน
ต่อกระบวนการปิดบาดแผล 

อาจารย์ไพจิตร ศรีธนานวุัฒน ์ ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 
ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 

5515400914 
5515400149 

นายนนทกานต์ แย้มเกษม
นายธีรเดช เปล่ียวกระโทก 

7 ความคงตัวของแบคทีเรียโปร
ไบโอติกที่ผา่นการห่อหุ้มเซลล์
เมื่อนําไปเติมในน้ําผลไม้ 

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 

ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา 5515401252 
5515400507 

นางสาวอนัญญา วงษ์ดรมา 
นางสาวชฎาภรณ์ นวจองพันธ์  

8 ความคงตัวของแบคทีเรียโปรไบโอ
ติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์เมื่อนําไป
เติมในน้ําผัก 

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 
 

ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา 5515400347 
5515400862 

นางสาวลลิดา กาลพฒัน์ 
นางสาวติวราณี สายสุด 

9 การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของ
สาร b-glucan จากเห็ดหําฟาน 

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รศ.ดร.ระววิรรณ แก้วอมตวงศ์ 5515401049 
5515401236 

นางสาวภัทรชนก  สุนทรธีรกุล 
นางสาวสุวีณา   อุ่นจิตต์ 

10 ฤทธิ์ยับยั้งอะเซติลโคลีน 
เอสเทอเรสของพืชสมุนไพร 

รศ.ดร.ระววิรรณ  แกว้อมตวงศ์ ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย 5515400356 
5515400477 

นางสาววรางคณา ค่ําคูณ
นางสาวกนกวรรณ หาญชัย 

11 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 
NADH-dependent enoyl-
ACP reductase (InhA)ของ
สารเอริลเอไมด์กลุ่มใหม่ 

ดร.นิธิมา สุทธพินัธุ ์ ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย 5515400235 
5515400482 

นายพชร รุจจนเวท 
นายจิรวัฒน์ ยืนยิ่ง 

 
2. การศึกษาด้านเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายช่ือนักศึกษา 
1 การศึกษาสมบัติของแผ่นฟิล์ม

จากสารสกัดสกัดเนือ้ในเมล็ด
มะขามโดยวธิีการทําแห้งแบบ 
microwave assisted 
vacuum drying 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
 

ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 5415400072
5415400483 
  

นางสาวณิศรา สวุรรณมาโจ 
นางสาวญาณิศา เข่ือนปัญญา 

2 ผลของสารก่อฟิล์มและวธิีการ
ทําแห้งต่อสมบัติของแผ่นฟิล์ม
แตกตัวในช่องปากของยา 
Verapamil Hydrochloride 

ผศ.ดร.วรษิฎา ศิลาอ่อน ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิม่พูลศิริ 

5515400637
5515400792 
  

นายภานุพงศ์ บุญประคม
นางสาวชัญญ์ธนันท์ ราษฎรอาศัย 

3 การพัฒนายาเม็ดแตกตัวในช่องปาก
ของยา Verapamil Hydrochloride 
โดยใช้เทคนิคการระเหิด 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
 

ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิม่พูลศิริ 

5515401069 
5515400987 

นางสาวรติภรณ์ วงศ์จุม
นางสาวปิยะวรรณเ ถาปฐม 
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ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายช่ือนักศึกษา 
4 การจัดทาํฐานข้อมูลเชื่องโยง

องค์ความรู้ตํารับยาไทยทีใ่ชใ้น
โรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิง
วิชาการ (1) 

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล - 5515400220
5515400419 
  

นางสาวปาริฉัตร สารรัตน์  
นางสาวสุจิตรา ใยงูเหลือม 

5 การจัดทาํฐานข้อมูลเชื่องโยง
องค์ความรู้ตํารับยาไทยทีใ่ชใ้น
โรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิง
วิชาการ (2) 

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล 
  

- 5515401087
5515400297 
  

นางสาวลลิตา  รามศักดิ์
นางสาวพีรญา อัครกนกสิน 

6 การศึกษาสารบ่งชีท้างเคมีของ
ตํารับยาสมุนไพร 

รศ.ดร.ระววิรรณ  แก้วอมตวงศ์ อาจารย์ทรงพร จึงมั่นคง 
ดร.กุสุมา  จิตแสง 

5515400422
5515400770 

นางสาวสุทธินี ศิลาไศล 
นางสาวชนาภทัร อัตปญัญา 

7 การพัฒนาสูตรตํารับเจลกักเก็บ
ลิโพโซมสําหรับการนําส่งยาทาง
ผิวหนัง 

รศ.ดร.วนัดี รังสวีิจิตรประภา 
 

ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 5515400767
5515401058 
  

จันทร์ธิดา พรมประดิษฐ ์
นายภูวมินทร์ สุริยาอมัพร 

8 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ของพืชสกุล Ocimun  sp. 

ดร.กุสุมา  จิตแสง - 5515400949
5515400994 

นางสาวนิดา นครังสุ
นางสาวพรรษมน นนัทปถว ี

9 การศึกษาฤทธิ์ทางชวีภาพของ
เชื้อราเอนโดรไฟต์จากมะหาด 

ดร.กุสุมา  จิตแสง 
 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
 

5515400086
5515400127 

นาวสาวชัญญาพร บุญนอก
นายธนดล คือประโคน 

10 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเช้ือ
ราเอนโดรไฟต์จากพืชสกุลต้ิว 

ดร.กุสุมา จิตแสง ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 5515400057 
55154001094 

นางสาวจริณัฐ สุระพร 
นางสาวชิราภรณ์ สายบุปผา 

11 Screening test of Thai 
plants extracts on 
Cytochrome P450 activity 
(เน้น CYP3A4 โครงการที่ 1) 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา 
 
 

ดร.สุทธาสินี  สุวรรณกุล 5515400169
5515400385 
  

นางสาวนภัสสร สําราญใจ
นายวิสุทธิ์ หิรัญพงศ์ชัย 

12 Screening test of Thai 
plants extracts on 
Cytochrome P450 activity 
(เน้น CYP2D6 โครงการที่ 1) 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา 
 
 

ดร.สุทธาสินี  สุวรรณกุล 5515401128
5515401276 
  

นางสาววริิยา ยศสุพรหม
นางสาวชนดิา อัศพิมพ ์

13 การพัฒนาตํารับยาเตรียมเฉพาะราย 
vancomycin suspension 
เพื่อใช้เป็นยารับประทาน 

ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 
 
 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิม่พูลศิริ 

5515400048
5515400677 
  

นายกษิดิศ สงึมรมัย ์
นายศุภชัย บุ้งทอง 

14 การจัดทาํฐานข้อมูลสมุนไพรที่
ใช้ในตํารายาอิสาน ส่วนที่ 3 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
 

ดร.กุสุมา จิตแสง 5515400093
5515400330 

นางสาวณัฐวดี ศรีสวสัดิ์ 
นางสาวรนิรดาโชค พระสมบัต ิ

15 การจัดทาํฐานข้อมูลสมุนไพรที่
ใช้ในตํารายาอิสาน ส่วนที่ 4 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
 

ดร.กุสุมา จิตแสง 5515400701
5515401173 

นางสาวนนัท์นภัส คําเพราะ 
นางสาวศุภรัตน์ สุขไพเราะ 

16 การศึกษา GC-MS และโมเลกุล
ลาร์ด็อกกิ้งเพื่อระบ 
องค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ ์
ไล่ยุงของน้ํามันตระไคร้หอมที่
สกัดด้วยวิธไีมโครเวฟแบบไม่ใช้
ตัวทาํละลาย 

ดร.บัญชา ย่ิงงาม  
 

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา 
ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 

5515400619
5515400664 
  

นายพงษ์ศธร จงจินากูล
นางสาววิจิตรา คมใส 
   

17 การศึกษาจลนศาสตร์ยับยั้งไทโรซิเนส
และโมเลกุลลาร์ด็อกก้ิงของสารเคมี
เครื่องหมายจากผลสมอไทย 

ดร.บัญชา ย่ิงงาม รศ.ดร.วนัดี รังสีวิจิตรประภา 
ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 

5515400903 
5515400280 
  

นายธิปก ย้ิมยา 
นางสาวพิมพ์พรรณ  
ทองประมูล 
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3. การศึกษาด้านเภสัชกรรมคลินิก 
 

ท่ี ช่ือโครงการ อาจารย์ท่ีเข้าประเมิน อาจารย์ท่ีปรึกษารว่ม รายชื่อนักศกึษา 
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ 

INR และการเกิดภาวะเลือดออกใน
ผู้ป่วยทีไ่ด้รับยา  warfarin 
โรงพยาบาลวารินชําราบ 

อาจารย์พีรวัฒน์  จินาทองไทย 
 

ดร.ศักด์ิสิทธิ์  ศรีภา     5515400262
5515400552 

นายพทิยาธร  โยมศรีเคน   
นางสาวทพิย์วาณี  ธัญญะวัน 

2 การประเมินการใช้ยา 
vancomycin ในโรงพยาบาล
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 

อาจารย์พีรวัฒน์  จินาทองไทย อาจารยธ์ีรพงษ์ มนต์มธุรพจน ์ 5515400725 
5515401115 

นางสาวโศรดา  อิงอนุรักษ์สกุล 
นางสาววมิลสิริ  บุตรเงิน  

3 การประเมินการใช้ยา 
vancomycin ในโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

อาจารย์พีรวัฒน์  จินาทองไทย อาจารย์ทัดตา ศรีบุญเรือง 5515400927
5515401072 
  

นางสาวนภัสสร ตันทโอภาส  
นางสาวรัชนีกร ขาวละเอียด 

4 การประเมินอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 
Cisplatin ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่
ได้รับยาเคมีบําบัดโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

อาจารย์มานิตย์   แซ่เตียว - 5515400820
5515401159 
  

นางสาวณภทัร์กมล เกตุปล่ัง 
นางสาวศศิกร อุตรวิเศษ   

5 การศึกษาการใช้ยาต้านจุลชีพใน
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่มีภาวะ 
febrile neutropenia  
ณ หอผู้ป่วยเคมีบําบัด 
โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

อาจารย์มานิตย์   แซ่เตียว   
 

- 
 

5515401104
5515401014 

นางสาววรีรตัน์  วงษ์ศรีแก้ว 
นางสาวพิชญนันท์  จันทร 

6 การศึกษาพษิและอาการข้างเคียง
ของคุกกี้หญา้ดอกขาว            

รศ.ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา   
 

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 
 

5515400444 
5515400217 

นางสาวอภญิญา ธรรมโย 
นางสาวปัทมา เพชราวฒิุโชติ   

7 การศึกษาโครงการนาํร่องการ
ปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต  
บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม 
โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์    ดร.ศักด์ิสิทธิ์  ศรีภา         5515400598 
  
5515401263 
  

นางสาวปัญญพร  
วรรณพงศ์สถิต 
นางสาวอิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย ์

 

8 การศึกษาปัญหาการได้รับยาใน
ขนาดที่ไม่เหมาะสม ในผู้ปว่ยทีมี่
ภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษา 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิป์ระสงค์ 
ย้อนหลัง 1 ปี 

อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย ์
 

ดร.ศักด์ิสิทธิ์  ศรีภา     5515400312
5515401133 
  

นางสาวเมวดี   สายสญิจน์   
นางสาวศกลวรรณ  มีคม 

 

9 ตัวชีว้ัดคุณภาพบริการภายหลัง
ปรับปรุง กระบวนการบริบาล
เภสัชกรรมในคลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลวารนิชําราบ 

อาจารย์จีริสุดา คําสเีขียว   อ.ธีรพงษ์  มนต์มธุรพจน์    
ภญ.นันทิกร จําปาสา 
ภญ.ธนฏัชา สองเมือง 

5515401003
5515400581 
  

นายพกิรม อโศกบุญรตัน์  
นางสาวปวิตรา  บุญชรสัม์ิ 

10 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐานร่วมกบัการเรียนรู้
ด้วยกรณีศึกษาในรายวิชา 
เภสัชกรรมชมุชน 

อาจารย์จีริสุดา คําสเีขียว    
 

อาจารย์อไุรวรรณ  อกนิตย์   5515400518 
 
5515400576 

นางสาวชนิกานต์   
มโนธรรมสถิต 
นางสาวปริณดา นาคดี 

11 ผลของการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
INHOMESSS  ในการออกเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร 

อาจารย์จีริสุดา คําสเีขียว 
 

อ.ศิศิรา ดอนสมัคร 
ภญ.นันทิกร จําปาสา 

5515400068
5515400543 
  

นางสาวจันทร์จิรา  ไวยโภชน ์
นางสาวโชติกานต์  อุ่นโรจน ์

12 การสํารวจพฤติกรรมและ
แรงจูงใจในการออกกําลังกาย 

ดร.ทัดตา  ศรีบุญเรือง 
 

ผศ.ดร.สุวรรณา ภทัรเบญจพล  
ผศ.ดร.สุทธาสิ นี สุวรรณกุล   

5515400114 
5515400172 

นายดุรงค์กร พลทม 
นายบุญฤทธิ์ สัตกุล 

13 การศึกษาพัฒนาโปรแกรมและ
ประเมนิผลการให้การศึกษาด้าน
จิตเวช 

ดร.ทัดตา  ศรีบุญเรือง ผศ.ดร.สุวรรณา ภทัรเบญจพล     
นางชมพนูุช วีระวัฒนชัย 

5515400206 
5515400392 

นางสาวประภัสสร  ชาภักดี   
นางสาววรีานันท์  สืบหล้า 
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ท่ี ช่ือโครงการ อาจารย์ท่ีเข้าประเมิน อาจารย์ท่ีปรึกษารว่ม รายชื่อนักศกึษา 
14 Risk of Adverse Drug Reactions 

of Antipsychotic Drugs: 
Prescription Sequence 
Symmetry Analysys 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกจิ          ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง 
นางชมพนูุช วีระวัฒนชัย 

5515400325 
5515400806 

นายรัฐวิศว์  ปาประลิต 
นางสาวชื่นชนก วรธงไชย 

15 
 

การศึกษาประสิทธิผลของการ
ให้ความรู้เรื่องยา lithium ใน
คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
พระศรมีหาโพธิ์ จังหวดัอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.น้องเล็ก  คุณวราดิศัย   ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล      5515400301 
5515400835 

นางสาวภัทรสุดา วิเศษศรี 
นางสาวณัฐณิชา นพคุณ 

16 มุมมองของเภสัชกรร้านยาต่อ
การผลิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
หลักสูตร Pham.D ในยุค AEC 

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิชัย     รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร    
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ         

5515401195 
5515400370 

นางสาวสาวิตรี เจ๊กรวย     
นางสาววิภาพรรณ อานแดง   

17 การสํารวจอาการไม่พึงประสงค์
ในผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับยาริสเปอริโดน 

ดร.ทัดตา ศรีบญุเรือง          ผศ.ดร.สวุรรณา ภทัรเบญจพล
ผศ.ดร.นธิิมา สุทธิพันธุ์   
นางชมพนูุช วีระวัฒนชัย 
นางพิรุณรัตน์  เพ็งจันทร์ 

5515400756 
5515400969 

นายกิตติพัฒน์ อยู่พะเนียด 
นางสาวปนัฎฐา ดอนหว่างไพร 

18 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับ
บริการร้านยา บริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

อาจารย์รจเรศ  เนตรทอง        อาจารย์จีริสุดา คําสเีขียว    5515400682 
5515400563 

นางสาวอรอุมา โกศัลวฒัน ์
นางสาวนุชรินทร์ ศิลาคํา 

19 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยา
ลัอุบลราชธาน ี

อาจารย์รจเรศ  เนตรทอง        อาจารย์จีริสุดา คําสเีขียว    5515400251 
5515401140 

นางสาวพิชาธร กุลพรหม 
นางสาวศตนันท์ ดําริส ุ

20 การประเมินการใช้ยา ASA ตาม
แนวทางการรักษาโรงพยาบาล
บุณฑริก 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
ภก.ลิขิต ผลดี 

5515400653 
5515401281 

นางสาววราลี ลิตา 
นางสาวธนาภรณ์ นาคสมบูรณ์ 

21 การประเมินการใช้ยา Statin 
ตามแนวทางการรักษา 
โรงพยาบาลบุณฑริก 

รศ.ดร.สัมมนา  มูลสาร     ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ     
ภก.ลิขิต ผลดี        

5515401160 
5515400765 

นางสาว ศิริวรรณ วนัหลัง 
นางสาว ชนสิรา  ศรีทาสร้อย 

22 การศึกษาอัตราการเกิด ADRs  
ยากลุ่มที่ 1 จาก ADRs System 
โรงพยาบาลวารินชําราบ 

ผศ.ดร.น้องเล็ก  คุณวราดิศัย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ    
ภญ.รุ่งนภา กงวงศ์         

5515400408 
5515401221 

นางสาวสรญิญา นาคดี 
นางสาวสวุพีร์ มนตรีโพธิ์ 

23 การศึกษาอัตราการเกิด ADRs  
ยากลุ่มที่ 2 จาก ADRs  System 
โรงพยาบาลวารินชําราบ 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ    
 

ผศ.ดร.น้องเล็ก  คุณวราดิศัย 
ภญ.รุ่งนภา กงวงศ์         

5515400699 
5515400880 
5515401302 

นายกิตติธชั จตุรภทัรวงศ์   
นายธรรมปพน ทวันเวช 
นายจตุพล สกุลเตียว    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ให้บริการทางวิชาการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชน ชุมชนและ สังคม ตลอดจนภูมิภาคลุ่มนํ้า
โขงและอาเซียน และสร้างความร่วมมือ กับภาคีวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพบริการทางเภสัชกรรม 

 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : มีงานบริการวิชาการท่ีสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะและยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน

และสังคม 
กลยุทธ์/มาตรการ 
  1.1 มีแผนแม่บทงานบริการวิชาการท่ีสอดคล้องความต้องการของชุมชนและสังคม และส่งเสริมให้มีการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมท่ีสร้างเสริมสุขภาวะและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนในเชตภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขงและอาเซียน  
 1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเภสัชกรรม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน  
 1.3 เสริมศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายทีได้รับการบริการวิชาการ  
 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : มีการนําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ

การวิจัย  
กลยุทธ์/มาตรการ 
 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  
 2.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ครอบคลุม 
เข้าถึงง่าย และมีการประมวลผลท่ีถูกต้องเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับแผนในปต่ีอไป  
 
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีหน่วยบริการวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ด้านสุขภาวะและยกะดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนและสังคม  
กลยุทธ์/มาตรการ  
 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ังหรือพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการวิชาการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนและสังคม ท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 
 
การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร์ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน
ในชุมชน  โดยในปีงบประมาณ 2559  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อจัด
อบรม สัมมนาวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนท่ีสนใจ จํานวน 8 โครงการ  
ประกอบด้วย    

1)  โครงการประชุมวิชาการ Asian Conference on Pharmacoepidemiology ครั้งที่ 9 
2)  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจของเด็กนักเรียน แก่ครูในโรงเรียนในเขต จังหวัด

อุบลราชธานี 
3)  โครงการเผยแพร่ความรู้ดา้นยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
4)  โครงการคุณค่าของชีวิตหมอพื้นบ้านและวัฒนธรรมการเยียวยาพ้ืนบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559 
5)  โครงการหมอยาเคลื่อนที่ ครั้งท่ี 6 
6)  โครงการส่งเสริมการจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จังหวัด

อุบลราชธานี 
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7)  โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งท่ี 4 
8)  โครงการจัดนิทรรศการทางเภสัชศาสตร์ในงานเกษตรอีสานใต้ 
 นอกจากน้ี ยังมีการบริการวิชาการในลักษณะหน่วยบริการเพื่อให้บริการวิชาการในด้านการให้คําแนะนํา 

บริการข้อมูลความรู้ด้านยา บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ประกอบด้วย 
1) การบริการให้คําปรึกษาด้านยา ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
2) การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดื่มและนํ้าแข็ง 
3) การบริการตอบคําถามเกี่ยวกับการใช้ยา ณ หน่วยข้อมลูยาและสขุภาพ  
4) หน่วยผลติยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
5) โครงการจัดตั้งศูนย์รับซ้ือและจําหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 

 
 
 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2559 

ท่ี กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งเงิน ผลการดําเนินงาน/
จํานวนผู้เข้าร่วม

1 การประชุมวิชาการ Asian Conference 
on Pharmacoepidemiology ครัง้ที่ 9 
(วันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ 
โรงแรมโกลเด้นทวิลิป ซูเวอรินจ์ 
กรุงเทพมหานคร) 

400,000 งบประมาณแผ่นดนิ 225 คน 

2 การส่งเสรมิประสทิธิภาพเรื่องการดูแล
สุขภาพกายและใจของเดก็นักเรียน  
แก่ครูในโรงเรียนในเขต  
จังหวัดอุบลราชธานี  
(วันที่ 5 กมุภาพันธ์ 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี 

59, 700 งบประมาณแผ่นดนิ ร้อยละ 96.49

3 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรยีน 
ลือคําหาญวารินชําราบ โรงเรียน 
เบ็ญจะมะมหาราช และโรงเรียนนารีนุกูล)

120,000 งบประมาณแผ่นดนิ 717 คน 

4 คุณค่าของชีวิตหมอพื้นบ้านและ
วัฒนธรรมการเยียวยาพ้ืนบ้านในจังหวัด
อุบลราชธานี (ณ ห้องประชุมPH 304 
ชั้น 3 คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี)  

150,000 งบประมาณแผ่นดนิ อยู่ในระหว่างประสาน
วิทยากรเพื่อจัด
โครงการคร้ังที ่2 

5 โครงการหมอยาเคลื่อนที่ คร้ังที่ 6  
- ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ 
ห้องวโรบล โรงแรมพรหมพิมาน  
จังหวัดศรีสะเกษ 
- ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ 
ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ตึกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช
เดชอุดม อําเภอเดชอุดม  
จังหวัดอุบลราชธานี  
- ครั้งที่ 3 ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
2559 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ 
โรงพยาบาลวารินชําราบ โรงพยาบาล
สรรพสทิธิประสงค์ และโรงพยาบาล
มะเรง็ จงัหวัดอุบลราชธานี  

150,000 งบประมาณแผ่นดนิ <179 คน 
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ท่ี กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งเงิน ผลการดําเนินงาน/
จํานวนผู้เข้าร่วม

6 โครงการส่งเสรมิการจัดการระบบบริหาร
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
- ครั้งที่ 1 วันที่ 4-6 มีนาคม 2559 
- ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2559 
(ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) 

100,000 งบประมาณแผ่นดนิ < 150 คน 

7 ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และ
สาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 4 (วันที่  
8-9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมลาย
ทอง จังหวัดอุบลราชธานี) 

100,000 งบประมาณแผ่นดนิ 180 คน 

8 โครงการจัดนทิรรศการทางเภสัชศาสตร์
ในงานเกษตรอีสานใต้ 

10,000 เงินรายได้คณะเภสัช
ศาสตร์

>200 คน 

รวมงบประมาณ 1,089,700 บาท
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข้อมูล ณ เดิอนกันยายน 2559) 
 
แผนภูมิท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดนิท่ีได้รบัการจัดสรรโครงการบรกิารวิชาการ ปีงบประมาณ 2557-2559 

 
 
 
 

(บา
ท) 
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หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง 
 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากจะมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์  
การค้นคว้าวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่แล้ว คณะเภสัชศาสตร์ยังได้ให้ความสําคัญในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย 
ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์มีความพร้อมในระดับหนึ่ง ท้ังด้านจํานวนบุคลากร เครื่องมือท่ีทันสมัย รวมท้ังห้องปฏิบัติการ
ท่ีเป็นสัดส่วนสามารถดําเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดื่มได้ กอปรกับได้รับความร่วมมืออันดีจากกลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ประกอบการน้ําดื่มในจังหวัดอุบลราชธานี   
คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้ริเริ่มจัดตั้งหน่วยวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดื่มและนํ้าแข็ง เพื่อบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดื่ม
ท้ังด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา พร้อมท้ังให้ความรู้และคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําดื่ม เพื่อ
ควบคุมให้คุณภาพน้ําดื่มให้ได้ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้บริการการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําให้แก่ผู้ประกอบการผลิตน้ําดื่ม/น้ําแข็ง และหน่วยงานราชการ เช่น  โรงพยาบาลต่างๆ ท้ังในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี และใกล้เคียง 
   
ผลการดําเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าด่ืมต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้ 
 
อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า 
1. ตรวจวิเคราะห์ทุกด้าน                                     
               อัตราค่าบริการราคาปกติ          4,000         บาท    
2. ตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านจุลชีววิทยา               
               อัตราค่าบริการ                         1,750         บาท 
3. ตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านกายภาพและเคมี                  
               อัตราค่าบริการราคาปกติ          2,250         บาท 
    
    กรณีแยกตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและเคมี  เฉพาะแต่ละรายการ 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง   ตัวอย่างละ          200         บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างท้ังหมด ตัวอย่างละ        250 บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งท้ังหมด     ตัวอย่างละ 250 บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต ตัวอย่างละ 250 บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟต ตัวอย่างละ 250 บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ ตัวอย่างละ 250 บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ตัวอย่างละ 400 บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว ตัวอย่างละ 400 บาท
4. ค่าบริการเพิ่ม กรณีต้องการผลตรวจวิเคราะห์เร่งด่วน             ตัวอย่างละ    1,000 บาท
      
สรุปการใช้จ่าย 
 
1. รายรับ                
 1.1 ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําด่ืม   จํานวน   104    ตัวอย่าง     308,650.00  บาท 
 1.2 ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําแข็ง      จํานวน    27     ตัวอย่าง     115,450.00    บาท 
 1.3 ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําดิบ      จํานวน   107    ตัวอย่าง     260,250.00  บาท 
 1.4 ค่าตรวจวิเคราะห์ค้างชําระ     จํานวน    18     ตัวอย่าง (3 ราย)            42,500.00   บาท 
 รวมตัวอย่างวิเคราะห์ท้ังหมด        จํานวน  238     ตัวอย่าง     
      รวมรายรับ ปี 2559 ทั้งส้ิน               684,350.00  บาท 
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2. รายจ่าย  
2.1 ค่าจ้าง 526,440.00 บาท
 - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  434,640.00 บาท
 - ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  127,800.00 บาท  
2.2 ค่าตอบแทน  3,840.00 บาท
 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  3,840.00 บาท
2.3 ค่าใช้สอย               52,670.85  บาท
 - ค่าสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย                    18,000.00  บาท
 - ค่าสมทบประกันสังคมลูกจ้างช่ัวคราว   6,900.00 บาท
 - จัดสรรและเบิกจ่ายการดําเนินโครงการ

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประจําปี 2558 
ให้มหาวิทยาลัย 

 22,270.85  บาท

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  5,500.00 บาท
2.4 ค่าจ้างเหมา  75,375.00 บาท
 - จ้างเหมาล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 7,500.00 บาท
 - จ้างเหมาเคล่ือนย้ายตู้ปลอดเช้ือและตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองอุปกรณ์
 11,700.00 บาท

 - จ้างเหมาเคล่ือนย้ายตู้เย็นสามประตู  3,210.00 บาท
 - จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ปลอดเช้ือ  52,965.00 บาท

 
 

2.5 ค่าวัสดุ     9,215.00 บาท
 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,420.00 บาท
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  2,795.00 บาท

รวมรายจ่ายในปี 2559 ทั้งส้ิน  703,540.85 บาท
คงเหลือ -19,190.85 บาท

(-หนึ่งหม่ืนเก้าพนัหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์-)  
                                 
 
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้ จัดตั้ งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2)                  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 เป็นหน่วยที่มีการบริหารด้านงบประมาณงบการเงินและการ
บัญชีให้แยกออกจากคณะเภสัชศาสตร์ ปัจจุบันสถานปฏิบัติการมี 2 สาขาคือ 

สาขา 1 ตั้งบริเวณตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 น. – 20.30 น. 

สาขา 2 ตั้งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชานี  เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ วันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 น. – 20.30 น. ปิดเฉพาะวันอาทิตย์ 

 
วัตถุประสงค์ของสถานปฏบิัติการเภสัชกรรมชุมชน 
1. สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานด้านการบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
2. บริการจําหน่ายเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเน้นความประหยัดและความสมเหตุสมผล

ในการ  ใช้ยาเป็นสําคัญ 
3. เป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล 
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4. พัฒนาส่งเสริมหน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้อยู่             
ในมาตรฐานสากล 

5. แนะนําและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
6. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการ 
จากวัตถุประสงค์ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนดังกล่าวข้างต้น การดําเนินงานของสถานปฏิบัติการ        

เภสัชกรรมชุมชน จึงพัฒนาไปในด้านการฝึกสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ การให้บริบาลเภสัชกรรมในด้านการบริการยา
และเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ การให้คําแนะนําปรึกษาด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน การพัฒนาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน และเภสัชกรสู่มาตรฐานสากล 

 
รายงานผลการดําเนินงาน 
1. ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติงานการบริการและบรบิาลทางเภสัชกรรมแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นแหล่งฝึกสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของสถาน

ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โดยเป็นแหล่งฝึกแก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1.1 การดูงานและฝึกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตาม
รายวิชาในหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์  

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดให้
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้ออกดูงานและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพื่อให้นักศึกษามี
ความคุ้นเคยกับลักษณะการทํางาน และมีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการ
ปลูกฝังการให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยท่ีถูกต้อง เน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง  โดยมีรายวิชาท่ีกําหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จํานวน 2 รายวิชา 
ดังนี้ 

1.1.1 วิชาเภสัชบําบัด 1 สําหรับนักศึกษาปีท่ี 4 โดยนักศึกษาจะออกดูงานการให้บริบาลเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คนละ 6 ช่ัวโมง รูปแบบการเรียนนักศึกษาจะสังเกตการณ์ให้บริบาลของ
เภสัชกร และทําการอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกับเภสัชกร 

1.1.2 วิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 โดยนักศึกษาจะออก
ฝึกงาน ณ แหล่งฝึกต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 6 แห่ง ซ่ึงนักศึกษาจะออกฝึกงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3 คน รวมจํานวน 9 สัปดาห์ จํานวน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

1.2 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่ชั้นปีที่ 4 – 6  
นักศึกษาจะได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติในด้านการให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชน ท้ังการซักประวัติ 

การจัดจ่ายยา การให้คําแนะนําปรึกษา การคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการออกเย่ียมบ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการ
มอบหมายให้นักศึกษาจัดทําสื่อสุขภาพสําหรับประชาชน การให้ความรู้แก่เภสัชกรและเจ้าหน้าท่ีในสถานปฏิบัติการ  

โดยปีงบประมาณ 2559 มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จํานวน 32 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 
5 จํานวน 2 คน (ฝึกปฏิบัติงาน 240 ช่ัวโมง/คน) และนักศึกษา ปีท่ี 6 จํานวน 30 คน (ฝึกปฏิบัติงาน 240 ชั่วโมง/คน) 
จากสถาบันต่างๆ คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 17 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 คน และมหาวิทยาลัยพะเยา 5 
คน 
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ตารางท่ี 12 แสดงแหล่งฝึกปฏิบัติงานการบรกิารและบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ์
จํานวน การดําเนินงานหัวข้อ 

3 รายวิชา รับนักศกึษาฝกึงาน รายวิชาในหลักสตูร 

การเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน  32 คน รับนักศกึษาฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพ 

3 สถาบัน จํานวนสถาบันที่ส่งนักศกึษาฝกึงาน 
 

 2. ด้านการบริการจําหน่วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน รวมท้ังการให้บริบาลเภสัชกรรม
แก่ประชาชน แนะนําและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน เป็นสถานบริการเภสัชกรรม
ชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล พัฒนาส่งเสริมหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
เภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

2.1 ด้านการบริการจําหน่วยเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ท้ัง 2 สาขา  ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นร้านยา

คุณภาพ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์สําหรับจําหน่ายในร้านยา เน้นการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีได้รับการรับรองว่า
ผ่านมาตรฐาน GMP เท่านั้น รวมถึงไม่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะการใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเช้ือทางเดิน
หายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงและแผลสด เพ่ือลดการเกิดการดื้อยา 

 
2.2 ด้านการบริบาลเภสัชกรรม 

2.2.1 ให้บริบาลในการจัด จ่ายยา และให้คําแนะนําท่ีเหมาะสมแก่ผู้ป่วยโดยเภสัชกรซึ่งยึดหลักการ
บริบาลเภสัชกรรมท่ีดี ท้ังด้านการให้การรักษาด้วยยา การเก็บประวัติการรักษาของผู้ป่วย การให้คําแนะนําปรึกษา
เรื่องยาและสุขภาพ รวมถึงการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยทางโทรศัพท์  

2.2.2 การติดตามอาการไมพ่ึงประสงค์จากการใช้ยาทางโทรศัพท์ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
ได้ให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยได้
ดําเนินการติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ ท้ังด้านผลการรักษาและอาการไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น  
  2.2.3 การบริการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้นได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน 
ภาวะเมแทบอลิคซินโดรม และโรคซึมเศร้า โดยจัดให้มีการบริการสําหรับผู้ท่ีมารับบริการท่ีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน และมีการจัดกิจกรรมออกให้บริการ ณ สถานท่ีใกล้เคียงได้แก่ วัดแจ้ง วัดสารพัฒนึก ซ่ึงผู้ท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อโรค
ต่าง ๆ จะได้รับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม และส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยตอ่ไป  

2.2.4 การประเมินความเสี่ยงเบ้ืองต้นต่อโรคหลอดเลือดสมอง 
22.5 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาสูบโดยเภสัชกรรมชุมชน 

2.3 แนะนําและเพ่ิมพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
   สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ได้ดําเนินงานด้านการให้คําแนะนําและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้
ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน ดังนี้ 
  2.3.1 จัดทําเอกสารแนบแนะนําการใช้ยาเทคนิคพิเศษ และยาท่ีมีวิธีการใช้พิเศษ เช่น ยาตา ยาพ่น      
ยาเหน็บ   ยาคุมฉุกเฉิน ยารักษาไมเกรน เป็นต้น เพ่ือแจกให้แก่ผู้รับบริการทุกรายท่ีจําเป็นต้องได้รับยาดังกล่าว  
  2.3.2  จัดทําโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องโรคเร้ือรังและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมแก่ประชาชน 
  2.3.3  มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติการ จัดทําสื่อโทรทัศน์ เพื่อให้
ความรู้ด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน โดยร่วมสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ในการจัดทําและเผยแพร่สื่อดังกล่าว  
  2.3.4 จัดทํา facebook เพ่ือเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
จากสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ชื่อ “ร้านยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการดําเนินงานด้านการบริบาลเภสัชกรรมของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 

จํานวนการดําเนินงานจํานวน 
94/30 *จํานวนผู้เข้ารับบริการเฉล่ียต่อวัน

การให้บริการแก่ผู้ป่วย 

260 คน จํานวนผู้ป่วยท่ีได้รับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์
 

86 
86 
86 
99  

ให้คําแนะนําปรึกษาเร่ืองยาและสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น  
- เบาหวาน 
- ความดัน 
- โรคอ้วน 
- โรคหืดและโรคปอดอุดกั้น

86 การประเมินความเส่ียงเบื้องต้นต่อโรคหลอดเลือดสมอง
3 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาสูบโดย

เภสัชกรรมชุมชน
8 เร่ืองแผ่นพับให้ความรู้แจกจ่ายแก่ประชาชน

การบริการทางวิชาการ 
2 เร่ืองจัดทําบอร์ดให้ความรู้แก่ประชาชน

การส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผล

การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

4 เร่ืองการให้ความรู้สู่ประชาชน ผ่านรายการ สาระยา
 

หมายเหตุ   * หมายถึง ค่าเฉลี่ยวัน 
 

2.4 สถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล พัฒนา
ส่งเสริมหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
  2.4.1 การให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชนกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อพัฒนาเครือข่ายร้านยาคุณภาพ และ
บทบาทของเภสัชกรรมชมชนต่อประชาชน โดยการจัดทําโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยา
คุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพท่ี 10 ปี 2559  (จังหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ และมุกดาหาร) เภสัชกรร้านยา เป็นบุคคลากรสาธารณสุข ท่ีอยู่ใกล้ชิดชุมชนมากท่ีสุด 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ถือเป็นหน่วยสุขภาพท่ีตอบสนองต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยเรื้อรัง รวมถึงการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหา
ความเสี่ยงโรคเรื้อรังด้วย ซ่ึงการตรวจ    คัดกรองเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ประชาชนเห็นถึงความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถนําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วมากขึ้น และยังสามารถช่วยเฝ้าระวังและให้คําแนะนําในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงได้ ส่งผลให้สามารถลดอุบัติการณ์ของการเป็นโรคดังกล่าวได้ และกรณีผู้ป่วยท่ีขาดการรักษาต่อเนื่อง     
เภสัชกรร้านยา ยังสามารถช่วยให้ความรู้ผู้ป่วยให้ตระหนักถึงความสําคัญ  ของการไปติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง เข้าถึง
ยาได้อย่างต่อเนื่อง ลดปัจจัยเสี่ยงจากการใช้ยา ลดอุบัติการณ์ของโรคแทรกซ้อน และลดการพึ่งพิงผู้อื่น และจะเห็นว่าเภสัชกร
ร้านยาเป็นหน่วยสําคัญเป็นหน้าด่าน เป็นกําลังเสริม เป็นกําลังหนุน ท่ีสามารถทําให้การดูแลสุขภาพองค์รวมและ
ครอบครัวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน มีความตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทเภสัชกรดังกล่าว จึงจัดทําโครงการเภสัชกรประจําครอบครัวและการ
คัดกรองผู้ป่วยเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และต่อเนื่องด้วย โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ        
เขตสุขภาพท่ี 10 ปี 2559  ซ่ึงจะช่วยให้สร้างความตอกยํ้าในบทบาทของเภสัชกรร้านยาให้เป็นเภสัชกรครอบครัว
เพื่อให้บริการงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพสืบเนื่องต่อไป 
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ตารางที่ 14 แสดงการดําเนินงานด้านการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน สสจ.และ สปสช.เขต 10 
 

Smoking cessation 

คัดกรอง

ร้านท่ีเข้าร่วมโครงการ จังหวัด เบาหวาน
ความดัน 
โรคอ้วน

ปอด หลอดเลือดสมอง

3 86 99 86 
สถานปฏิบัติการ 
คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อุบลราชธานี 
 655639107เยาวภาลักษณ์เภสัช 
2 3631627สัจจะเภสัช 
 81229เมืองทองเภสัช 
 251สมศกัดิ์เภสัช 
 2019มิสเตอร์เภสัช 
 2ยาเภสัชกร 
 2สุภาพเภสัช มุกดาหาร 
 387ไพศาลฟาร์มาซี ศรสีะเกษ   7กฤษดาเภสัช 
5 1,626905248รวม 

 
2.4.2 การให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชนท่ีบ้าน ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี         

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเครือข่ายร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการ
เยี่ยมบ้านโดยทีมเภสัชกรปฐมภูมิ ซึ่งประกอบด้วย เภสัชกรชุมชนจากร้านยาคุณภาพ คณาจารย์และนักศึกษา       
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการส่งต่อข้อมูล
จากโรงพยาบาลวารินชําราบและหน่วยงานในสังกัดฯ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเปิดบทบาทความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน โดยโรงพยาบาลวารินชําราบและหน่วยงาน
ในสังกัดฯ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จะคัดรายช่ือผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์ตามท่ีกําหนดส่งให้ ทีมเภสัชกรจากร้านยา
คุณภาพที่ออกเยี่ยมบ้าน และประสานงานร่วมกันเมื่อพบปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้ป่วย โดยสถานปฏิบัติการฯ เป็นหนึ่งใน
ร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการ และมีการจัดให้นักศึกษาฝึกงาน อาจารย์เภสัชกร และเภสัชกรปฏิบัติงานร่วมกันใน
การออกเย่ียมผู้ป่วยท่ีบ้าน เพ่ือค้นหาปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้ยาของผู้ป่วย และดําเนินการแก้ไขต่อไป 

 
3. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสชัศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สนับสนุนการวิจัยทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและ
ประชาชนผู้มารับบริการ ในปีงบประมาณ 2559 มีงานวิจัยที่ทําการศึกษาในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จํานวน 
1 งานวิจัย คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการร้านยา สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

4. ด้านผลประกอบการ 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มุ่งหวังกําไรเป็นหลัก เป็นเพียงพ้ืนฐานในการหา

รายได้เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามระเบียบในปี พ.ศ. 2555 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โดยแหล่งท่ีมา
ของรายได้ ได้แก่ รายได้จําหน่ายเวชภัณฑ์และบริการ ดอกเบ้ียเงินฝาก และเงินบริจาครายได้อื่นๆ  
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ตารางที่ 15 แสดงรายได้ของสถานปฏิบัตกิารเภสชักรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีจากแตล่ะแหล่ง 
 

ปีงบประมาณ 2559 แหล่งท่ีมาของรายได้  
6,180,906.00  รายได้ขายยา/เวชภัณฑ์  

(สรุป 31 ธันวาคม 2559)  ดอกเบ้ียรับ  
21,000.00  ค่าตอบแทนแหล่งฝึก  

(สรุป 31 ธันวาคม 2559)  เงินส่วนลด  
13,800.00 เงินค่าตอบแทนกจิกรรม 

6,215,706.00  รวม  
 

ในปี 2558 จากการเปิดดําเนินการ ของ สาขา 2 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลให้ใน
ปีงบประมาณ 2559 รายได้จากการจําหน่ายเวชภัณฑ์และบริการ ของสถานปฏิบัติการ เพิ่มขึ้น เป็น  6,180,906.00 บาท 
มีผลกําไรจากการจําหน่ายเวชภัณฑ์และบริการ เป็น 1,566,227.81 บาท และ มีอัตราการเติบโตมากขึ้นถึง ร้อยละ 11  

 

ตารางท่ี 16 แสดงรายได้จากการจําหน่ายสินค้า สาขา 2  

จํานวนลูกค้า/เดือน กําไร/เดือน ยอดขาย/เดือน เดือน 
567 7,712.89 23,954.00 พ.ย. 58 
254 14,528.93 47,845.00 ธ.ค. 58 
803 21,313.18 73,221.00 ม.ค. 59 
949 21,951.54 71,679.00 ก.พ. 59 
990 23,242.48 81,446.00 มี.ค. 59 
801 17,905.22 78,220.00 เม.ย. 59 
708 14,878.35 53,893.00 พ.ค. 59 
657 14,202.30 57,995.00 มิ.ย. 59 
738 16,744.66 67,738.00 ก.ค. 59 
985 21,499.56 76,162.00 ส.ค. 59 
923 21,485.61 69,801.00 ก.ย. 59 

8,375 195,464.72 701,954.00 ยอดรวม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 9 แสดงรายได้จากการจําหน่ายสินค้า สาขา 2 ประจําปีงบประมาณ 2559 ( พ.ย. 2558 – ก.ย. 2559) 
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ตารางที่ 17 ยอดขายรวมท้ัง 2 สาขา ประจําเดือน พฤศจิกายน 2558 - กันยายน 2559 

ปีงบประมาณ 2559เดือน อัตราการเติบโต กําไรต่อเดือนยอดขายต่อเดือน
15 141,415.19 564,721.00 ต.ค. 58  
16 135,299.80 517,459.00 พ.ย. 58  
18 132,096.81 504,052.00 ธ.ค. 58  
30 142,727.83 580,785.00 ม.ค. 59  
19 150,068.58 549,012.00 ก.พ. 59  
5 140,525.96 531,799.00 มี.ค. 59  
44 118,314.64 528,891.00 เม.ย. 59  
8 111,842.87 441,204.00 พ.ค. 59  
2 109,720.02 444,399.00 มิ.ย. 59  

- 10 127,374.16 509,826.00 ก.ค. 59   
4 128,048.84 507,801.00 ส.ค. 59 
0 128,793.11 500,957.00 ก.ย. 59 
11 1,566,227.81 6,180,906.00 ยอดรวมท้ังปีงบประมาณ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 10 แสดงยอดขายรวมท้ัง 2 สาขา จากการจําหน่ายสินค้า ในแตล่ะเดือน ประจําปีงบประมาณ 2557-2559 
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แนวทางการดําเนินการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. 2560 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีแนวทางในการดําเนินการในปี 2560 โดยมุ่งเน้นด้านการสอนและฝึกหัด

ปฏิบัติงานด้านการบริการและบริการงานเภสัชกรรมชุมชน แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นอันดับแรก ตามวัตถุประสงค์
ในการจัดต้ังสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เแนวทางการดําเนินการให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชน เช่น ด้านการคัดกรอง
โรคเรื้อรังเบื้องต้น และการให้คําแนะนําปรึกษาการเลิกบุหรี่ รวมถึงการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกับ
เภสัชกรท้ัง 2 สาขา เพื่อให้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นท่ีพึ่งให้แก่ประชาชน และเป็นการเผยแพร่บทบาท
ของเภสัชกรชุมชน เพื่อให้สามารถนําร้านยาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยดําเนินงานให้
มีการร่วมกันพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนร่วมกับเครือข่ายร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี เครือข่ายร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 
 นอกจากนี้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และคณะเภสัชศาสตร์ มีแผนในการบริหารจัดการในการลดการ
ขาดทุนสะสม เช่น การสร้างกลยทุธ์เพิ่มยอดขายโดยการพัฒนาการบริการเชื่อมโยงกับผลงานการศึกษาเรื่อง  ปัจจัยท่ี
มีผลต่อการเลือกรับบริการร้านยา สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นอกจากนี้มีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 1 เพื่อให้มีสถานที่เหมาะสมสําหรับให้บริการแก่ประชาชน และ
เหมาะสมสําหรับการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา มีความสามารถในการแข่งขันกับร้านยาอื่นๆในบริเวณข้างเคียง และเน้น
ภาพลักษณ์ในการเป็นสถานปฏิบัติการตัวอย่างในการบริบาลเภสัชกรรมอีกด้วย อีกทั้งการปรับปรุงสถานปฏิบัติการฯ 
สาขา 2 ลดการที่ยาสมัผัสกับแสงแดดโดยการติดฟิล์มกรองแสงบริเวณหน้าร้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ คร้ังท่ี 4 โรคติดเช้ือ 
     

 
 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการการดูแลสุชภาพกายและใจของนักเรียนสําหรับครูประจําโรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สืบสาน เผยแผ่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญา พ้ืนบ้านอีสานใต้เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจน ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

เป้าประสงค์ท่ี 1 : สร้างความตระหนักในคุณค่า เกิดจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ให้กับนักศึกษา และบุคลากร  

กลยุทธ์/มาตรการ  
 1.1 จัดให้มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญา พ้ืนบ้านอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร  
 1.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ท้องถิ่นลุ่มน้ําโขงและ
อาเซียน ในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา  
 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : มีการศึกษา วิจัยและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้  
กลยุทธ์/มาตรการ  
 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการศึกษา วิจัยและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
อีสานใต้ท้องถิ่น ลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน  
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
 2.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ  
 
เป้าประสงค์ท่ี 3 : เผยแผ่และมีแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้  
กลยุทธ์/มาตรการ  
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรและตํารับยาพื้นบ้าน  
 3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและประเทศ 
ตลอดจนภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน  
 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่การจัดทําสื่อสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทําสื่อ หนังสือ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
 
 
การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์  สืบสานเผยแผ่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย   
 โครงการพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมพรรณไม้และองค์ความรู้ด้าน
สมุนไพรและข้อมูลทางยาท่ีมีความหลากหลาย โดยมีการดําเนินงานในบริเวณของคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมกันน้ีได้
จัดทําเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลพรรณไม้จํานวน 150 ชนิด ปรากฏในเว็บไซต์ www.phargarden.com โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งฐานข้อมูล
ดังกล่าวประกอบด้วย รายการพรรณไม้ในป่าอีสาน ท้ังป่าอนุรักษ์ภายในมหาวิทยาลัย และพรรณไม้ในเขตป่าดั้งเดิม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง นอกจากน้ียังมีข้อมูลเก่ียวกับการใช้
ประโยชน์ทางยา ข้อมูลการวิจัย ภาพของพรรณไม้สดและแห้ง ตลอดจนข้อมูลอ้างอิง มาจัดทําเป็นระบบฐานข้อมูลท่ี
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และเช่ือถือได้ จะทําให้เกิดประโยชน์อย่างย่ิง ท้ังต่อนักวิจัย ผู้ท่ีสนใจ ประชาชนท่ัวไป 
เนื่องจากเป็นแหล่งตรวจสอบพรรณไม้ สามารถนําข้อมูลไปใช้ต่อยอดงานวิจัยเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ผู้สนใจ อีกท้ังยังเป็นแหล่งท่ีใช้ตรวจสอบความถูกต้องของพรรณไม้ อันจะส่งผลให้เกิดการนําสมุนไพรไปใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และไม่สูญหาย ซ่ึงนอกจากจะทําให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังเป็นการเผยแพร่และ
สร้างช่ือเสียงให้กับทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยสู่บุคคลภายนอกได้อีกทางหน่ึง 
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 โครงการพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาพิพิธภัณฑ์สมุนไพรอีสานใต้ เพื่อเป็น
แหล่งศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพรในเขตอีสานใต้ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
ด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในการใช้เป็นยา จัดแสดงตัวอย่างเครื่องยาพืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ อุปกรณ์ในการปรุงยาและ
การรักษาโรคตามแพทย์แผนไทย และห้องจัดแสดงโปสเตอร์พรรณไม้ พรรณไม้สมุนไพร พรรณไม้ท้องถิ่นหรือพรรณไม้หายาก และ
ส่งเสริมให้มีการนําสมุนไพรมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการ แปรรูปสมุนไพร 
 โครงการเก็บข้อมูลสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นของพืชสมุนไพรพื้นบ้านท่ีมีฤทธิ์ต้านมะเร็งในนําไป
พัฒนายาต่อไปในอนาคตและเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พืชสมุนไพรพ้ืนบ้านท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 
 โครงการสํารวจและศึกษาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านจังหวัดอุบลราชธานีท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ จัดทําขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้านสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานี จัดทําตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงท่ี
แสดงฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ของพืชสมุนไพร และเพ่ือศึกษาฤทธิ์ยับย้ังไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
 โครงการถนนวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน และสืบตํานานวิถีไทย จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่
สามารถศึกษาสร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความตระหนักใน
คุณค่า สํานึกในการอนุรักษ์และพร้อมท่ีจะสืบสานและสร้างศิลปวัฒนธรรมของตนให้แก่ชุมชนและสังคม และเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือและสร้างภาคีองค์กรเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรมสุขภาพ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในสถาบันการศึกษา 

โครงการงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิน่ด้านสขุภาพและสมุนไพรอีสานใต้ ประจําปี 2559 จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ในรูปการประชุม การแสดงนิทรรศการ และสินค้าสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของหน่วยงานในเขตสาธารณสุขที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ และมุกดาหาร เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุน การเผยแพร่ความรู้ด้าน สมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านให้เป็นทางเลือกในการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชน 

โครงการบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ประจําปี 2559 จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์   อันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับหน่วยงานภายนอก 
 โครงการไหว้ครูหรือรําลึกพระคุณครู จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาแสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวที มีความรําลึก ตระหนัก และซาบซึ้งในพระคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนการสืบสานประเพณีอันดีงามไว้ให้
คงอยู่และสืบทอดต่อไป 

โครงการสมโภชหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เพื่อเปิดให้เป็นสถานท่ีสักระบูชาและประกอบพิธีทาง
ศาสนา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมทําบุญและสร้างความเป็นสิริมงคล 
รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม  

 
 

กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสรมิเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบปงีบประมาณ 2559 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ จํานวนผู้เข้าร่วม (คน) 
1 โครงการพิพิธภัณฑส์มุนไพรไทยเขตอสีานใต้ 

(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 
200,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ ตัวอย่างสมุนไพร 65 รายการ

ตัวอย่างเครื่องยา 15 ตัวอย่าง 
จัดโปสเตอร์แสดง 3 ที่

2 โครงการเก็บข้อมูลสมุนไพรทีม่ีฤทธ์ิต้าน
มะเรง็ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  
(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน 

3 โครงการสํารวจและศึกษาพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธ์ิยับย้ัง
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ มีผลงาน 1 ผลงาน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ จํานวนผู้เข้าร่วม (คน) 
4 โครงการถนนวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน 

และสืบตํานานวิถีไทย  
(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

240,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ 1,800 คน

5 โครงการงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด้านสุขภาพและสมุนไพรอีสานใต้  
(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

150,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน 

6 โครงการบุญสงกรานต์สืบสานประเพณี
ไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และเทศบาลนครอุบลราชธานี  
(วันที่ 8,11 เมษายน 2559) 

40,000 งบประมาณแผ่นดนิ มากกว่า 100 คน

7 โครงการไหว้ครู 
(วันที่ 25 สิงหาคม 2559) 

19,100 เงินรายได้
คณะเภสชัศาสตร์

400 คน 

8 โครงการสมโภชหอพระไภสัชคุรุไวฑรูย
ประภาตถาคต เพ่ือเปิดให้เป็นสถานท่ี 
สักระบูชาและประกอบพิธีทางศาสนา 
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559) 

188,000 เงินรายได้
คณะเภสชัศาสตร์ 

มากกว่า 100 คน

รวมงบประมาณ 1,037,100 บาท
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ กันยายน 2559 
 
แผนภูมิท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2557-2559 

      
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ พัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 1 : มีแผนการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามวสิัยทัศน์และ พนัธกิจของคณะ 
กลยุทธ์/มาตรการ  
 1.1 จัดทําแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล้องและมุ่งผลสัมฤทธ์กับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ถ่ายทอด และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผนเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติและสร้างระบบและกลไกในการติดตามประเมินผล
และทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง  
 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธภิาพ โดยยึดหลักธรรมาภบิาล  
กลยุทธ์/มาตรการ   
 2.1 มีการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรับปรุงระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีสําคัญให้สอดคล้อง
กับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและไม่ขัดต่อระเบียบของทางราชการ  
 2.2 มีกลไกการพัฒนาระบบบริหาร กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มอบอํานาจในการตัดสินใจตามความ
เหมาะสม  
 2.3 จัดเวทีหรือช่องทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องสําคัญ   
 2.4 เปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของคณะในระดับท่ีเหมาะสม  
 2.5 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2.6 มีการกําหนดกระบวนงานท่ีสําคัญตามพันธกิจขององค์กร กําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จ ของกระบวนงาน และมี
ประเมินผลกระบวนการทํางาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง  
 2.7 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโดยปรับลดขั้นตอนการทํางาน 
 2.8 นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหาร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพ  
 2.9 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรการเงิน การหารายได้ การจัดสรร การตรวจสอบ การเงินและ
งบประมาณ เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามพันธกิจ  
 2.10 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ีครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในด้านการจัดหา 
จัดสรร และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.11 ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
 
เป้าประสงค์ท่ี 3 : มีการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพเพื่อการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ  
กลยุทธ์/มาตรการ   
 1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ี เป็นเลิศ (EdPEx)  
 1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA/EQA) เป็น เครื่องมือในการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพ  
 
เป้าประสงค์ท่ี 4 : มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์/มาตรการ   
 4.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ปัจจุบันและเป็นสากล เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
อย่างครบถ้วน และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  
 4.2 พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลท่ีสําคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  
 4.3 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  
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เป้าประสงค์ท่ี 5 : มีช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีปรากฏแก่สังคม  
กลยุทธ์/มาตรการ   
 5.1 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ผลงานและสร้างเครือข่ายในระดับชาติและ
นานาชาติ  
 5.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่ เวทีแข่งขันเพื่อรับรางวัลคุณภาพใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
การพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร  

คณะเภสัชศาสตร์มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน  มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระยะ 5 ปี       
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานให้สอดรับกับพันธกิจและภารกิจหลักท่ีกําหนด  
 
กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร 
 
 ในปีงบประมาณ 2559  คณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาองค์กรและ
ระบบบริหาร  โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารแก่ผู้บริหาร
ของคณะเภสัชศาสตร์  โดยมีผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารเรื่อง AUN QA ในระหว่างวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2559 และ 22-23 เมษายน 2559 จํานวน 3 คน  และ EdPEx ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2559 
จํานวน 3 คน 

2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4 ครั้ง และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้  

2.1  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้ดําเนินการตรวจประเมินเสร็จสิ้น
แล้วจํานวนท้ังสิ้น 6 หลักสูตร ดังนี้     
1. หลักสูตร วท.ม.สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  (3.25 คะแนน) 
2. หลักสูตร วท.ม. สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 (1.87 คะแนน)  
3. หลักสูตร วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 (3.09 คะแนน) 
4. หลักสูตร ปร.ด. สาขาเภสัชศาสตร์ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 (3.45 คะแนน)   
5. หลักสูตร ภบ. สาขาเภสัชศาสตร์ วันท่ี 29 กรกฎาคม 259 (3.70 คะแนน)   
6. หลักสูตร วท.ม.สาขาบริหารบริการสุขภาพ วันท่ี 23 สิงหาคม 2559 (3.20 คะแนน)  

2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ กําหนดตรวจประเมินในวันท่ี 10-11 ตุลาคม 2559      
มีคะแนนประเมินเท่ากับ 4.36 ซึ่งในภาพรวมของทุกองค์ประกอบอยู่ใน “ระดับดี” โดยมี
องค์ประกอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีจํานวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ท่ี 2 การวิจัย  องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ส่วนองค์ประกอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ “ดี” มีจํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต และเม่ือจําแนกตาม
ประเภทตัวบ่งช้ี ด้านปัจจัยนําเข้ามีการดําเนินการระดับ “ดี” ด้านกระบวนการมีการดําเนินการระดับ 
“ดีมาก” และด้านผลลัพธ์มีการดําเนินการระดับ “ดี 
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3)    โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
การดําเนินการในปีงบประมาณ 2559 นี้ เป้าหมายกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน โดยทําการจัดอบรม     
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม Excel ได้แก่ 1. เทคนิคการใช้
โปรแกรม Excel 2. สูตรและการคํานวณโดยใช้โปรแกรม Excel มีผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย
ท้ังสิ้น 12 คน จากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 44 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 

4) โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ว่าด้วยยุทธศาสตร์การ
ทํางานบุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์สถาบัน
ต่างๆและบุคลากรมีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในงานบริหารสํานักงานสามารถ
นําความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนางาน ซ่ึงจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานนําเสนอในท่ีประชุมเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 
จํานวน 5 ผลงานโดยมีผลงานไปนําเสนอในท่ีประชุมจํานวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย การนําเสนอแบบ 
Oral Presentation จํานวน 4 ผลงาน  และการนําเสนอแบบ Poster Presentation จํานวน 1 ผลงาน ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 ผลงาน คือ  ผลงาน "ระบบบริหารจัดการการประชุมวิชาการนําเสนอผลงาน" 
รางวัลชนะเลิศ The Best Practice การนําเสนอผลงานแบบ Oral Presentation เป็นการนําเสนอแบบ Oral 
Presentation ซ่ึงเป็นผลงานของ นางสาวสาวิตรี  สาริกา และนายฐิติเดช ลือตระกูล  และรางวัลชมเชย 2 
ผลงาน คือ ผลงาน "การศึกษาประสิทธิภาพ ควมคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-
PhenylenediamineDihydrochoride สําหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ Pseudomonas aeruginosa"  เป็นการ
นําเสนอแบบ Oral Presentation ซึ่งเป็นผลงานของนางกรชนก แก่นคํา   และผลงาน "การจัดการระบบ
บริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี"  เป็นการนําเสนอ
แบบ Poster Presentation  ซ่ึงผู้นําเสนอคือ นางวิรัตน์  จันทร์ตรี 

5) โครงการพัฒนาบุคลากร องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จเพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและ
เห็นความสําคัญของการทํางานเป็นทีมสามารถเสริมสร้างทีมงานให้มีคุณภาพในอันท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและบุคลากรได้เรียนรู้หลักการและจิตวิทยา
การทํางานร่วมกับผู้อื่นในทีม เสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ของทีมงานท่ีประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับ ทุกสาย
งานในองค์กรตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 ได้มีการดําเนินงานภายใต้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะเภสัศาสตรื ใน
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มีการจัดประชุมระดมสมอง จํานวน 3 ครั้ง มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยทั้งใน
ระดับคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์จํานวนรวมท้ังสิ้น 5 ครั้ง และมีการประชุมคณะทํางานกลุ่มย่อย 
จํานวน 7 กลุ่ม มีการประชุมเพื่อประชาพิจารณ์วิสัยทัศน์ และประชุมเพ่ือประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในวันที่ 21กันยายน 2559 

6) โครงการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2559  เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกสายงาน  ซ่ึงจัดระหว่าง
วันท่ี 25 ธันวาคม 2558 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 68 คน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
เท่ากับ 4.38 คะแนน 

7) โครงการตรวจสุขภาพประจําปีบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีบุคลากรได้รับ
การสืบค้น หรือค้นหาความบกพร่อง และความผิดปกติของร่างกาย หากพบความผิดปกติจะสามารถรักษาได้
ทันท่วงทีตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและสร้างเสริมสุขภาพ 
เพื่อป้องกันโรคท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ซ่ึงจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 16 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร
ผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 49 คน จากจํานวนบุคลากร
ท้ังสิ้น 110 คน จํานวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 44.54 เนื่องจากส่วนหนึ่งได้มีการใช้สิทธิ์ค่า
รักษาพยาบาลซ่ึงได้มีการตรวจสุขภาพไปก่อนท่ีจะจัดโครงการแล้ว  
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8) โครงการรับรองแขกคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรับรองผู้มาเยี่ยมชมคณะซ่ึงประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญและผู้มี
ประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพท่ีได้เดินทางมาให้คําแนะนําปรึกษาแก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  
เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ตามภารกิจหลักของคณะฯ  โดยในปี 2559 มีผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานและผู้เชี่ยวชาญท่ีเดินทางมา
คณะฯ จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา  

9) โครงการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 มีการจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 6 ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 73 คน 
และมีการถอดบทเรียน/แนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม ท่ีได้จากการดําเนินกิจกรรม ทุกกิจกรรมตามแผน 
เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์  ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรม Moodle/Google Classroom 2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผน การเงินและงบประมาณ 
(PharPAB System) 3) การพัฒนาระบบคลังเอกสารบนเว็บไซต์คณะและรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของคณะ 4) การจัดระบบแฟ้มเอกสารเพ่ือเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการ
สืบค้น 5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนการเงินและงบประมาณ และ 6) การสนับสนุนการเป็น
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

10) โครงการส่งเสริมการกํากับและติดตามการบริหารคณะเภสัชศาสตร์  เพ่ือจัดการประชุมในการกํากับ 
ติดตามและรายงานผลการบริหารงานตามภารกิจและพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์  ซ่ึงในปี 2559 
จํานวนผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 98 และมีการประชุมจํานวน 23 ครั้งต่อปี 

11) โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด  ดําเนินการใน
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ครบทุกไตรมาส และมีการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณและกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี 
จํานวน 6 ครั้ง 

12) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์  เพื่อให้
คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ได้รับทราบทิศทาง นโยบายของคณะและนําไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดําเนินการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
ได้จัดการประชุมจํานวน 12 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ผลการดําเนินงานโครงการสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ คือ คณาจารย์ได้รับทราบทิศทาง นโยบายและกิจกรรมต่างๆ ของคณะเพื่อนําไปปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มวิชาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบมีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการเรียน
การสอนคณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

13) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
เพื่อให้คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมได้รับทราบทิศทางนโยบายของคณะ และนําไป
พิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดําเนินการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 
2559 – 30 กันยายน 2559มีการประชุมจํานวน 10 คร้ัง  เพื่อให้มีการประชุม หารือ กระจายนโยบาย
ผู้บริหารลงมายังผู้ปฏิบัติ อภิปรายตกลงกันในเรื่องท่ีหาข้อสรุปไม่ได้ ตอบสนองตัวชี้วัดของผู้บริหารคณะและ
มหาวิทยาลัย แก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที 

14) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เพ่ือให้
คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติได้รับทราบทิศทาง นโยบายของคณะและนําไปพิจารณาปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งดําเนินการระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559  
โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  รวมจํานวน 12 ครั้ง เพ่ือให้มีการประชุม หารือ กระจายนโยบาย
ผู้บริหารลงมายังผู้ปฏิบัติ อภิปรายตกลงกันในเรื่องท่ีหาข้อสรุปไม่ได้ ตอบสนองตัวชี้วัดของผู้บริหารคณะและ
มหาวิทยาลัย แก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที 
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15) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
โดยมีการจัดการประชุมเพ่ือวางแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามผลการดําเนินงานและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน จํานวน 2 ครั้ง    

16) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อดําเนินการจัดทํา TOR สําหรับบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ รองรับการประเมินภาระงานให้สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง และเป็นไปใน
ทิศทางของวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของคณะฯ ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
มีแผนพัฒนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ และมีข้อตกลงการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนให้
องค์กรบรรลุพันธกิจครบถ้วนทุกสายงาน โดยมีผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 

17) โครงการบริหารจัดการพัสดุเพื่อให้การดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเน่ือง  ซึ่งดําเนินการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 มีการดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุครบถ้วนและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 

18) โครงการเชิดชูเกียรติอาจารย์ บุคลากร และงานบริการดีเด่น  ประจําปีงบประมาณ 2559  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะเภสัชศาสตร์ มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ    
รวมท้ังสิ้น   3 คน ประกอบด้วย บุคลากรดีเด่นด้านประเภทวิชาการแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการ จํานวน 1 คน 
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะและท่ัวไป กลุ่มพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน 

19) โครงการพัฒนาระบบ 5 ส.เพ่ือทําความสะอาด ปรับระบบการจัดเก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นระบบ 
ระเบียบ และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยในปี 2559 มีกิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายจากงาน
ปฏิบัติการ การคัดแยกหนังสือราชการเพื่อรอเสนอขอทําลาย การทําความสะอาดจัดระบบแฟ้มเอกสาร 

20) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทํางานเป็นทีมและพัฒนาบุคลากรงานปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบเพ่ือประชุมหารือและกําหนดแผนงานประจําปี โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของคณะและภาระงานของงานปฏิบัติการ  ซ่ึงดําเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559    
มีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและทัศนคติ โดยประกอบด้วย การประชุม
คณะกรรมการบริหารงานปฏิบัติการ จํานวน 4 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 81.25 
ส่วนการประชุมบุคลากรห้องปฏิบัติการ จํานวน 5 ครั้ง มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.66 

21) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งดําเนินการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 
2558 – 30 กันยายน 2559 มีการจัดประชุมจํานวน 3 ครั้ง 

22) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทํางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อให้บุคลากร
สายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน 
และนําไปสู่การพัฒนางานสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงดําเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
โดยมีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและทัศนคติ จํานวน 7 ครั้ง และจํานวนบุคลากร
ท่ีเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 90 

23) โครงการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือประชุมหารือและกําหนด
แผนงานประจําปี โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซ่ึงดําเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559       
มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการหรือคณะทํางานในงานบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ห้องปฏิบัติการ และหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จํานวน 4 ครั้ง และมีผล
การสํารวจความต้องการของชุมชน และโครงการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนในปีถัดไป  

24) โครงการดําเนินงานตามแผนของคณะกรรมการด้านวิชาการ  เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนของ
คณะกรรมการด้านวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ สําหรับนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงดําเนินการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559  
โดยมีการประชุมคณะกรรมการวิชาการ จํานวน 8 ครั้งการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จํานวน   
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6 ครั้งการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรจัดประชุม 
จํานวนรวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 5 ครั้ง 

25) โครงการจัดนิทรรศการในงานเกษตรอีสานใต้  เพ่ือจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ 
และผลผลิตท่ีเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และให้ความรู้ทาง
วิชาการแก่ประชาชนในชุมชนและเขตพ้ืนท่ีอีสานใต้ท่ีมาร่วมงาน โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันท่ี 5-14 
กุมภาพันธ์ 2559จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของคณะเภสัชศาสตร์  ได้แก่ การจําหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและสินค้าท่ีผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์ การคัดกรองโรคเบาหวาน การ
ตรวจวัดความดันโลหิตสูง 

26) โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน เพ่ือให้นักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการที่จําเป็นสําหรับวิชาชีพเภสัชกร    
ในอนาคตนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในบริบท
ของวิชาชีพและการเข้าสู่ประตูอาเซียนและตระหนักถึงบทบาทของเภสัชกรในทัศนะของประชาคม
อาเซียน  ซ่ึงคณะกําหนดจัดกิจกรรมดังนี้ 
 - โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ ท่ีใช้ในอาเซียน ให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2559 โดยมีนักศึกษาที่ส่งแบบทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 18  คน  มีความรู้เพ่ิมขึ้น
หลังอบรมภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 100 และนักศึกษาท่ีส่งแบบทดสอบภาษาญี่ปุ่น จํานวน 8 คน      
มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังอบรมภาษาญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ100 

  - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพ่ือฝึกปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงานด้านบริบาลเภสัชกรรมและระบบสุขภาพในอาเซียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559 มีนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดูงานด้านระบบ
สุขภาพยา ณ University of Sains Malaysia ในระหว่างวันที่ 7 - 21 มิถุนายน 2559 จํานวน 2 คน  และมี
นักศึกษาช้ันปีท่ี 5 ท่ีจะไปฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินิก ณ Monash University Malaysia ในระหว่าง
เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559  จํานวน 3 คน 

27) โครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่อาจารย์และบุคลากรได้ดําเนินการจัด
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 โดยมีอาจารย์ท่ีบรรจุใหม่เข้าร่วมโครงการ 
2 คน ส่วนอาจารย์ท่ีกลับเข้าปฏิบัติราชการจํานวน 1 คนไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากมีภารกิจไปราชการ จึงมี
ผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 66.67  
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การบริหารความเสี่ยงภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีการประเมินการควบคุมภายในสําหรับปีงบประมาณ 2559 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2559 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงาน
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติรัฐมนตรี และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 จากผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สําหรับ
ปีงบประมาณ 2559ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
 โดยได้มีการจัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มีการประเมินตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา ระบุสาเหตุของความเสี่ยง งวด
เวลาท่ีพบจุดอ่อน ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ ผลการของควบคุมท่ีมีอยู่   และได้รายงานการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยฯ  ท้ังน้ี ได้มีการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจําปี 2559 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนดังนี้ 
 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเภสัชศาสตร์ 
 

การบริหารความเส่ียง แผนการบริหารความเส่ียง ผลการดําเนินงาน 
1. ความเส่ียงด้านทรัพยากร 

(การเงินงบประมาณระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)     
1.1 งบประมาณไม่เพียงพอ

ในการดําเนินงาน 
- ห น่ ว ย ผ ลิ ต ย า แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังหา
รายได้ ไม่ เพี ยงพอกับ
ค่าใช้ จ่ ายและยังไม่ มี
ศักยภาพในการพึ่ งพา
ตนเองได้   

 
 

 
 

1. เปิดเป็นศูนย์ทดสอบสมุนไพรในปี  2559 
เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายภาระงาน  

2. ขยายการสร้างเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
กระจายผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่ายกว้างข้ึน  

3. ขยายกิจกรรมการสร้างรายได้ เฃ่น การจัด
อบรมเพื่อหารายได้  

4 . ปรับกลยุท ธ์ทางการตลาดเพ่ือพิจารณา
ช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 

1 . อ ยู่ ในระหว่างการเต รียมขอต่ ออายุ 
ISO17025 เพ่ือเตรียมขยายงานบริการ
ทดสอบต่างๆ คาดว่าจะดําเนินการเสร็จ
ในช่วงปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมขอบข่าย
งานจาก 3 ขอบข่ายเป็น 10 ขอบข่าย ซ่ึง
คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มจากการเพ่ิมขอบข่าย
น้ี ซ่ึงคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จในปี 
2560 

2. มีการสร้างเครือข่าย  โดยได้ประสานกับ 
สสจ .อุ บ ลราชธานี  ด้ าน ผลิ ต ภัณ ฑ์
สมุ น ไพ ร ไ ว้ แ ล้ ว  แล ะ เต รี ย ม ส ร้ า ง
เครือข่ ายกับ โรงพยาบาลใน จังห วัด
อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง  

3. เตรียมกําหนดแผนการจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือ
หารายได้เพ่ิมของหน่วยบริการ 

4 . อ ยู่ ใน ระห ว่ า งดํ า เนิ น ก าร  โด ย จ ะ
ดําเนินการต่อในปีงบประมาณ 2560 

ทั้งนี้ ผลประกอบการในภาพรวมเร่ิมมีงาน
วิเคราะห์เพิ่มข้ึน 
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การบริหารความเส่ียง แผนการบริหารความเส่ียง ผลการดําเนินงาน 
2. ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น ค ว า ม

ป ล อ ด ภั ย ใน ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

  

2.1 ปัญหานกพิราบเข้ามา
อาศัยในอาคาร ทําให้
เกิ ด ค วาม ส กป รก  มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของ
บุคลากร 

เตรียมหาแนวทางการจัดการปัญหาเรื่องนกเข้า
มาในอาคาร ดังน้ี 
1. เตรียมติดธง หรืออุปกรณ์ที่สามารถขับไล่นก

ได้ (เปิดเสียงตามสายเป็นระยะ)  
2. เตรียมสํารวจความเห็นเพ่ือเป็นแนวทาง 

พิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกเข้ามาอาศัย
ภายในอาคาร 

1. มีการดําเนินการติดตั้งตาข่ายบริเวณด้านข้าง
อาคารเพื่อป้องกันนกเข้ามาในอาคาร จํานวน
นกเข้ามาในอาคารมีจํานวนที่ลดลง 

2. เตรียมแผนการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกเพิ่มเติม
ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการประสานงาน
ให้ช่างมาตรวจสอบสภาพอาคารเพื่อหาแนว
ทางการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกเพิ่มเติม   

 
2. ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์ 

2.1 การปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีดําเนินการต่อเน่ืองจากปี 2558 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 
ด้านการเรียนการสอน  
1. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

การเรียนและการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา 
- นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จ
การศึกษาได้ตามเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร นักศึกษา
บางส่วนมีผลการเรียนต่ํา เกิด
จากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหา
ภาวะความ เครียด ปัญหา
การวางแผนการเรียน/การ
ปรับตัว 

1 ) เตรียมให้มี ระบบการคัดกรองนัก ศึกษา
ความเครียด  ซ่ึ ง เตรียมทํ าแบบประเมิน
ความเครียดของนักศึกษา 

2)  มีระบบการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญกรณีคัดกรอง
แล้วพบว่านักศึกษามีระดับความเครียดสูง 

3) คณะกรรมการให้คําปรึกษาและวาง 
    แผนการเรียนให้นักศึกษา มีกิจกรรมอาจารย์

ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษา มีการดําเนินการ
อย่างต่อเน่ือง 

4) งานกิจการนักศึกษาร่วมกับงานวิชาการและ
คณะกรรมการให้คําปรึกษาฯ พิจารณาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาความเครียดให้แก่นักศึกษาที่เริ่ม
มีจํานวนมากข้ึน  ทั้งน้ี ขอให้อาจารย์ที่รับทราบ
ปัญหามีระบบส่งต่อให้งานกิจการนักศึกษาได้รับ
ทราบและ เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือ  

5) ดําเนินการซักซ้อมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การช่วยเหลือ นัก ศึกษา โดยงานกิจการ
นักศึกษากําหนดกระบวนงานจัดทําเป็นคู่มือ
แจ้งนักศึกษาทราบ เช่น กรณีนักศึกษามีข้อ
ร้องเรียน 

1. ในเรื่องระบบการคัดกรองนักศึกษา ได้
ปรึกษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธ์ิ ซ่ึงแพทย์มีความเห็นว่าการ  คัดกรอง
ความเครียดอาจไม่สามารถ  คัดกรองได้
ทุกคน จึงจะมีการพิจารณาทบทวนใน
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาอีกครั้ง
เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป 

2. ระบบคัดกรอง  มีการปรับเปลี่ยนเป็นการ
ส่งนักศึกษาที่พบว่ามีปัญหาเพื่อให้แพทย์
เป็นผู้พิจารณา 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้คําปรึกษาและวาง
แผนการเรียนให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2558 
ซ่ึงมีนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนมาขอรับ
คําปรึกษา จํานวน 1 ราย 

4. งานวิชาการได้ส่งรายงานผลการเรียนที่
นั ก ศึกษามีผลการเรียนต่ํ าแต่ละภาค
การศึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว มี
การจัดทําคู่มือให้อาจารย์ที่ปรึกษาและจัด
อบรมให้อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว อยู่ใน
ระหว่างการติดตามผลการเรียน ซ่ึงจะมี
การดําเนินการต่อเน่ืองในปี 2560   

2. ความเสี่ยงที่พบจากการ
ประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย 
- การที่บุคลากรบางส่วนยังไม่

ทราบและไม่เข้าใจ อาจจะ
ไม่เห็นความสําคัญและไม่
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่
คณะฯ กําหนด อาจเกิด

มอบหมายหัวหน้ากลุ่มวิชา/รองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีชี้แจงให้อาจารย์และบุคลากรให้รับทราบ
เกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
และทราบถึงผลเสียหายของการไม่ปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีได้มีการกําหนดในการ
ประชุมย่อยของแต่ละกลุ่ม 

ดําเนินการ  โดยมีการแจ้งแล้วดังน้ี 
1. ก ลุ่ ม วิ ช าทั้ ง  3 ก ลุ่ ม วิ ช า ได้ แ จ้ ง ใ ห้
คณาจารย์ในกลุ่มวิชาได้รับทราบแล้ว 
2. ในส่วนบุคลากรสายสนับสนุน แจ้งในที่
ประชุมบุคลากรรับทราบแล้ว 
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การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคหรือความ
ผิดพลาดในระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้ 

 
2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายในประเด็นใหม่ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 
ด้านการเรียนการสอน   
งานบัณฑิตศึกษา   
1. การรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผน 
- ปัจจุบันทุกหลักสตูรยังไม่
สามารถเปิดรับนักศึกษาได้
ตามแผน 

1. เตรียมประชาสมัพันธ์เชิงรุก คณะและอาจารย์
ประจําหลักสูตรเตรียมพิจารณาหาทนุ
สนับสนุนการเรียน เพ่ือจูงใจผู้เรียน 

2. เตรียมพิจารณาปรับการเปิดการเรียนการสอน
ให้มีช่วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน 

1. ได้มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยัง
กลุ่มเป้าหมายแล้ว 

2. ได้มีการปรับเวลาเรียนให้เหมาะสมมากข้ึน 
(หลักสูตร วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ) และ
มีการเพิ่มสาขาวิชาเอกให้สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ เรียนมากข้ึนในหลักสูตร ระดับ
ปริญญาเอก 

3. คณะได้สนับสนุนทุนในการทําวิทยานิพนธ์ การ
คันคว้าอิสระ และการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ แต่ยังขาดการสนับสนุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาแก่นักศึกษา  

4. มีการพิจารณามาตรการปิดหลักสูตร ที่จํานวน
อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์และนักศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านการวิจยั  
2. การดําเนินงานวิจัยมีความ

ล่าช้า การดําเนินงานยังไม่
สําเร็จตามแผนที่กาํหนด 
- เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น 
เครื่องมือสําหรับการวิจัยไม่
พร้อมรองรับการใช้งาน 
เครื่องมือชํารุดและรอการ
ซ่อมแซม ระยะเวลาที่กําหนด 
- นักวิจัยไม่ทราบสถานะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย 

1. มีแผนการซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจําปี และ
ดําเนินการซ่อมแซมตามลําดับความ สําคัญ  

2. มีแผนสํารองฉกุเฉินรองรับกรณีเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ชํารุดกะทันหันที่ไม่อยู่ในแผน   

3. เตรียมเสนอให้มีระบบสํารองไฟสําหรับอาคาร
เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าของครุภัณฑ์ที่สําคัญ 

1. มีการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยมีโครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 
ซ่ึ งได้ มี การดํ าเนิ นการตามแผนแล้ว  โดย
ซ่อมแซม ร้อยละ100 ของแผนท่ีกําหนด 

2. มีแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชํ ารุ ดกระทั นหั น โดยการยื มเครื่ องมื อ
วิทยาศาสตร์จากคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพมาใช้ก่อน 

3. ได้จัดซ้ือเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าไว้รองรับการผลิต
กระแสไฟฟ้าสํารองกรณี ไฟดับแล้ว เพ่ือลด
ปัญหาไฟกระชากและอาจจะทําให้ครุภัณฑ์ชํา
รุงเสียหายได้  ซ่ึงซ้ือเครื่องสํารองไฟแล้ว 

ปัญหาที่พบคือไฟฟ้าดับบ่อยของมหาวิทยาลัย ทํา
ให้ เครื่ องมื อชํ ารุดเสี ยหายมาก ขอเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่ือง
กระแสไฟฟ้าตกหรือดับ 

ด้านงานปฏิบตัิการ   
3. ปัญหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใน

ห้องปฏิบัติการสูญหาย 
- การที่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

สูญหาย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
เครื่องมือส่วนบุคคลที่จดัซ้ือ
ด้วยงบวิจัย ทําให้เกิดปัญหา

1.เตรียมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องปฏิบัติการ  
2. เตรียมกําหนดแนวทางการป้องปราม ส่งเสริม

จรรยาบรรณ จิตสํานึก วินัย และพิจารณา
ลงโทษกรณีพบผู้กระทําผิด 

1. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือติดตั้งกล้อง
วงจรปิดบริเวณห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
เรียบร้อยแล้ว และมีการเพ่ิมจุดติดตั้ง
ระบบสแกนลายนิ้วมิอ 

2. กําหนดแนวทางการตรวจสอบป้องปราม
ในระดับคณะแล้ว  ซ่ึงเตรียมจัดทําร่าง
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การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 
ในการดําเนินงาน รวมทั้ง
สูญเสียค่าใช้จ่าย 

แนวปฏิบัติโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร
จัดทําประกาศแจ้งทั้งคณะ 

ด้านงานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

  

4. การชํารุดเสียหายของ
คอมพิวเตอร์และServer จาก
กรณีกระแสไฟฟ้าตกหรือดับ 
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือ

ดับบ่อย จะมีผลกระทบและ
เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ในด้านการชํารุดเสียหาย
ของคอมพิวเตอรแ์ละ 
Server จากกรณี
กระแสไฟฟ้าตกหรือดับ 

1. เตรียมวางแผนรองรับการสํารองกระแสไฟจาก
ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับ 

2. เตรียมเพ่ิมระบบสํารองข้อมูลไว้ที่ส่วนกลางของ
คณะฯ  

3. เตรียมเสนอมหาวิทยาลัยให้จัดให้ระบบสํารอง
ข้อมูลไว้ที่ส่วนกลางในระดับมหาวิทยาลัยด้วย 

1. ได้ดําเนินการจัดซ้ือเครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า
ขนาดใหญ่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2559 
จํานวน 1 เครื่องเรียบร้อยแล้ว 

2. มีการจัดทําระบบสํารองข้อมูลบางส่วน
แล้ว ได้แก่ รูปภาพกิจกรรมที่สําคัญ ไว้ 
Cloud Drive เรียบร้อยแล้ว โดยมีการ
สํ ารอ งฐาน ข้อมู ลทุ ก เดื อน  และได้
ประสานไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอสํารอง
ไว้ที่สํานักคอมพิวเตอร์อีกทาง 

 3. ได้มีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยใน
การเตรียมกําหนดระบบสํารองข้อมูลไว้ที่
ส่วนกลางเรียบร้อยแล้วในส่วนระบบสํารอง
ไฟรองรับถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน ควรมีระบบ
สํารองไฟให้กับงานที่จําเป็นเพ่ิมเติมในปี 
2560 แล้ว 

ด้านงานบริหาร   
5. ความเสี่ยงที่พบจากอาคาร

ชํารุดและเสื่อมสภาพ อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
หรือผู้ที่อยู่ในอาคาร 
- อาคารท่ีชํารุดเสื่อม สภาพ มี
โอกาสเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการทีม่ี
มูลค่าสูง เช่น ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ วัสดุ/อุปกรณ์
ทางการศึกษาต่างๆ  รวมท้ัง
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูท้ี่อยู่
ในอาคาร 

กําหนดให้มีแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อย่างต่อเนื่องและมีงบรองรับกรณีจําเป็นต้อง
ซ่อมแซมแบบเร่งด่วน 

มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอย่างต่อเน่ือง 
โดยในปีงบประมาณ  2559 ได้ดําเนินการ
ซ่อมแซมอาคารที่ ชํารุดในส่วนที่ จําเป็น
เร่งด่วนครบถ้วน  และได้บรรจุ โครงการ
ปรับปรุงอาคารไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
2560   

 
2.3 การปรับปรุงการควบคุมภายในจากการลดระดับจากการบริหารความเส่ียงมาเป็นการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 
ด้านงานนโยบายและแผน   
6. ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 

- ปัจจุบันมีรายจ่ายสูงกว่า
รายรับ มีความเสี่ยงที่ไมมี่งบ 
ประมาณรองรับการ
ดําเนินงาน ส่งผลให้ไม่
สามารถจัดทํากิจกรรมที่ตัง้
ในแผนได้ครบถ้วน   

โดยเสนอขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย 
สะสม จํานวนเงิน 1,800,000 บาท  จากสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือ  ให้มีงบประมาณเพียงพอ
รองรับการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2559 

ดําเนินการขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว 

ด้านงานบริหาร   
7. เน่ืองจากอาคารคณะเภสัชศาสตร์มี

อายุการใช้งานมานานมีความ
เสื่อมสภาพในด้านอุปกรณ์/

เฝ้าระวังและซักซ้อมการจัดการกรณีเกิดปัญหา
อัคคีภัยอย่างต่อเน่ือง 

ได้มีการซักซ้อมการจัดการกรณีเกิดปัญหา
อัคคีภัยในปี 2559 แล้ว มีการตรวจสอบและ
เปลี่ ยน อุปกรณ์ ดับ เพลิ งที่ ปลอดภัยต่อ
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การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
รวมท้ังเครื่องมือ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์บางประเภทมกีาร
ทํางานด้วยไฟฟ้า จึงมีความ
เสี่ยงทีจ่ะเกิดเหตกุารณ์ไฟฟ้า
ลัดวงจร 

สิ่งแวดล้อมและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
มากย่ิงขึ้นเรียบร้อยแล้ว 

 
 
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 
 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของคณะ      
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
โดยมีการดําเนินการในระดับหลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 6 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 
หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 หลักสูตร (หลักสูตรปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร ปริญญาเอก 
จํานวน 1 หลักสูตร)  ซ่ึงประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี โดยในปีการศึกษา 2558 คณะได้ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ของการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพท่ี
กําหนดไว้ ท้ังนี้คณะได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ในเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม 2559 และได้นําผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
ซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงมีผล
การตรวจประเมินดังน้ี 

1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ประเมิน 13 ตัวบ่งช้ี 3.70 ระดับดี
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ ประเมิน 10 ตัวบ่งช้ี 3.20 ระดับดี 
3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมี 

 และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ประเมิน 13 ตัวบ่งช้ี 3.25 ระดับมาก 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
    (ยังไม่มีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร) 

ประเมิน 11 ตัวบ่งช้ี 1.87 ระดับน้อย 
  

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเคร่ืองสําอาง
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ประเมิน 11 ตัวบ่งช้ี 3.09 ระดับดี 

6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ประเมิน 12 ตัวบ่งช้ี 3.45 ระดับดี 
 

 



รายงานประจำาปี 2559 คณะเภสัชศาสตร์

78

 

77 

 

 
 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 
 

แผนภูมิที่ 12 แสดงข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 
 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้สรุปจุดแข็งโดยรวมของคณะ ดังนี้ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 
 หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลายระดับตามช่วงชั้นการเข้าศึกษาได้ดี  
 มีองค์ประกอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมาจากทุกกลุ่มวิชาและมีผู้ท่ีดํารงตําแหน่งบริหารระดับคณะ  
 มีระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนหลายช่องทาง และนําผลการประเมินท่ีได้มาใช้

ปรับปรุงได้จริง 
หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
 บัณฑิตมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
 นักศึกษามีความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนในหลักสูตร 
 นักศึกษามีเป้าหมายที่ชัดเจนของงานในอนาคต 

 หลักสตูรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติครบตรงตามเกณฑ์ และมีความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการหลักสูตร

ถึงแม้ยังไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 และมีการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพต่อไป 

 มีการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมการขอตําแหน่งทางวิชาการ และการ
เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสขุภาพ 
 มีการวางแผนอัตรากําลังทดแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีต่อเนื่อง 
 มีระบบและกลไกในการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตร และเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพในการ

พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 เป็นหลักสูตรท่ีมีแนวโน้มในการพัฒนาท่ีดี และอยู่ในกระแสนิยมของโลกปัจจุบัน 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร ์
 อาจารย์มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและแก้ไขประเด็นความไม่พึงพอใจอย่างต่อเนื่อง 
 มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอ และมีงบประมาณสนับสนุนในการวิจัย 
 มีฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ด้านวิชาการเฉพาะทาง เช่น Up to Date, Science Direct 

 

 

ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557-2558 ระดับหลักสูตร  
 
 

หลักสูตร  
ภบ. สาขาเภสัช

ศาสตร์ 

หลักสูตร  
วท.ม.บริหารบริการ

สุขภาพ 

หลักสูตร  
วท.ม.เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

หลักสูตร  
วท.ม.เภสัชเศาสตร์

ชีวภาพ 

หลักสุตร  
วท.ม.ศาสตร์แห่งเครือง
สําอางผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

หลักสูตร  
ปร.ด. สาขาเภสัชศาสตร ์

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

3.54 3.70 3.07 3.20 2.93 3.25 1.52 1.87 - 3.09 3.41 3.45 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557-2558 ระดับหลักสูตร 

หมายเหตุ หลักสตูร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลติภัณฑ์สุขภาพ หลกัสตูรใหม่ ปีการศกึษา 2558  
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ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของคณะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีเน้นระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งคณะได้
พยายามบูรณาการตัวบ่งช้ีเหล่าน้ีเข้าสู่งานประจําอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2558 คณะได้ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ของการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีคุณภาพท่ีกําหนดไว้ และ
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 เพื่อนํา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้น โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นําโดย 
รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ นันทานิช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานคณะกรรมการ ได้ทําการประเมินตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ จํานวนท้ังสิ้น 13 ตัวบ่งชี้  มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. (13 ตัวบ่งช้ี) 
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.36 ซ่ึงอยู่ในระดับดี รายละเอียดดัง
แผนภาพและตาราง  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559 
 

 
 

แผนภูมิที่ 14 แสดงข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ 
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ตารางท่ี 19 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉล่ีย 

0.00 – 1.50  การดาํเนนิงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51 – 2.50  การดาํเนนิงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดาํเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การดาํเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การดาํเนนิงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 2.86 5.00  3.09* 3.61 ดี 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ 
                     และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 13 3.40 5.00 4.05 4.36 ดี 

* องค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1) เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร (6 หลักสูตร) 
 
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ได้สรุปจุดแข็งโดยรวมของคณะ ดังนี้ 
 คณะมีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเอื้อให้อาจารย์สามารถติดตามและให้คําปรึกษา ท้ังด้านวิชาการและการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดและท่ัวถึง 
 คณะมีกิจกรรมหลากหลายในการเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมถึง

การให้ความรู้และพบปะนักศึกษาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
 คณะมีอาจารย์ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพจํานวนมาก ทําให้มีความ

พร้อมในการปฏิบัติภารกิจของอาจารย์ในทุกๆ ด้าน 
 คณะมีผลงานทางวิชาการท่ีสามารถตอบโจทย์พันธกิจของคณะ 
 คณะมีโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถตอบพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยได้ 
 มีการนําความรู้และความเชี่ยวชาญวิชาชีพในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรซ่ึง

สามารถสร้างเป็นเอกลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ 
 คณะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทุกระยะ 5 ปี โดยประชาคมมีส่วนร่วม มีการถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานย่อย

ทุกระดับ และมกีารกํากับตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
 คณะมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับอาเซียน บัณฑิตของ

คณะมีองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเข้มแข็งเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิต  
 คณะมีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 20 ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2557-2558 ระดับคณะ 
 

องค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 5 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 

2.89 3.61 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 15 แสดงข้อมูลการเปรยีบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปกีารศึกษา 2557-2558 ระดับคณะ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
 
 

คะ
แน

น 
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งบประมาณ   
 
1) งบประมาณแผ่นดิน 2559 
งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรจําแนกตามหมวดรายจ่าย 

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร 38,873,081.96
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,215,400.00
3 ค่าสาธารณูปโภค -
4 เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 4,875,300.00
  งบลงทุน 
1 ครุภัณฑ์ 1,200,000.00
2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -
  รวมทั้งส้ิน 49,163,781.96

งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรจําแนกตามแผนงาน 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 49,163,781.96
  (งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
2 แผนงานวิจัย 1,499,200.00
3 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 1,074,000.00
4 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 830,000.00
  รวมทั้งส้ิน 52,566,981.96

 
2) งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร 

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
1 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2,092,795.32
2 เงินรายได้บัณฑิตศึกษา 456,500.00
3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 2,980,250.00
    
  รวมทั้งส้ิน 5,529,545.32
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รายจ่าย 
1) งบประมาณแผ่นดิน 2559 

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
  งบดําเนินการ  
1 งบบุคลากร 38,873,081.96
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,215,400.00
3 ค่าสาธารณูปโภค -
4 เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 4,875,300.00
  งบลงทุน 
1 ครุภัณฑ์ 1,030,000.00
2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
  รวมทั้งส้ิน 48,993,781.96

2) รายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2559 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร 3,395,230.00
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,073,079.96
3 ค่าสาธารณูปโภค -
  งบลงทุน 
4 ครุภัณฑ์ 1,288,366.00
  รวมทั้งส้ิน 7,756,676.96

3) รายจ่ายเงินรายได้บัณฑิตศึกษา 2559 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร 223,860.00
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 319,860.00
3 ค่าสาธารณูปโภค -
  งบลงทุน 
4 ครุภัณฑ์ -
  รวมทั้งส้ิน 543,720.00
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4) รายจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 2559 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร 459,360.00
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,876,977.73
3 ค่าสาธารณูปโภค 1,636,437.78
  งบลงทุน 
4 ครุภัณฑ์ -
  รวมทั้งส้ิน 4,972,775.21

ค่าใช้จ่ายสําหรับใช้ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2559 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1 งบประมาณแผ่นดิน   
  -งบบุคลากร 38,873,081.96
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,215,400.00
  -ค่าสาธารณูปโภค -
  -เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 4,875,300.00
  -ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ -
  -ค่าเส่ือมราคาส่ิงก่อสร้าง -
  รวมรายจ่ายงบประมาณ 47,963,781.96
2 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 
  -งบบุคลากร 3,395,230.00
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,073,079.96
  -ค่าสาธารณูปโภค -
  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 6,468,309.96
3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 
  -งบบุคลากร 459,360.00
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,876,977.73
  -ค่าสาธารณูปโภค 1,636,437.78
  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ 4,972,775.21
  รวมงบค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานทั้งส้ิน 59,404,867.13

ข้อมูลท่ีใช้คํานวณ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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เงินเหลือจ่ายปงีบประมาณ 2559 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1 รายรับ   
  1) งบประมาณแผ่นดิน 
  -งบบุคลากร 38,873,081.96
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,215,400.00
  -ค่าสาธารณูปโภค -
  -เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 4,875,300.00
  -ครุภัณฑ์ 1,200,000.00
  -ส่ิงก่อสร้าง -
  รวมรายรับงบประมาณ 49,163,781.96
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2,092,795.32
  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา 456,500.00
  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 2,980,250.00
  รวมรายรับเงินรายได้ 5,529,545.32
  รวมรายรับท้ังส้ิน 
2 รายจ่ายจริง 
  1) งบประมาณแผ่นดิน 
  -งบบุคลากร 38,873,081.96
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,215,400.00
  -ค่าสาธารณูปโภค -
  -เงินอุดหนุน 4,875,300.00
  รวมรายจ่ายงบประมาณ 47,963,781.96
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 
  -งบบุคลากร 3,395,230.00
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,073,079.96
  -ค่าสาธารณูปโภค 6,468,309.96
  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 
  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา 
  -งบบุคลากร 223,860.00
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 319,860.00
  -ค่าสาธารณูปโภค -
  รวมรายจ่ายเงินรายได้บัณฑิตศึกษา 543,720.00

 
 
 
 



Annual Report 2016 Faculty of Pharmaceutical Sciences

87

 

86 

 

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ  
  -งบบุคลากร 459,360.00
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,876,977.73
  -ค่าสาธารณูปโภค 1,636,437.78
  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ 4,972,775.21
  รวมงบค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานทั้งส้ิน 59,948,587.13
3 เงินเหลือจ่าย 
  1) งบประมาณแผ่นดิน 1,200,000.00
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ (4,375,514.64)
  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา (87,220.00)
  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ (1,992,525.21)
  รวมเงินเหลือจ่ายท้ังส้ิน (5,255,259.85)
4 งบดําเนินการในปีงบประมาณ 2559 
  1) งบประมาณแผ่นดิน 47,963,781.96
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 11,984,805.17
  3) ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง -
  รวมงบดําเนินการในปีงบประมาณ 2559ทั้งส้ิน 59,948,587.13

                          ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดําเนินงาน เท่ากับ (8.77) (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559) 
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ตารางที่ 21 แสดงการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2559 
 
 
 

  
    

 
 
 

แผนภูมิที่ 16  แสดงการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจําปีงบประมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 16 แสดงการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

ตารางที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557-2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557-2559 
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ตารางที่ 23 แสดงงบประมาณจัดสรร จําแนกตามยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2559   
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 18 แสดงงบประมาณจัดสรร จําแนกตามยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2559 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ด้านบริบาลเภสัชกรรมและเป็น
คณะเภสัชศาสตร์ช้ันนําในอาเซียน 

เป้าประสงคท่ี 1 : อาจารย์ท่ีมีทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพท้ังทางด้านการบริบาล เภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหการ 
 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติงานหรือการวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก อย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าประสงค์ท่ี 2 : มีอาจารย์ท่ีมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  
 
กลยุทธ์/มาตรการ    
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน เภสัชศาสตร์ศึกษา และทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ผลิตสื่อการศึกษา ตํารา และ
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ หรือจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 
เป้าประสงค์ท่ี 3 : มีอาจารย์ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา ท้ังในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
                      จรรยาบรรณนักวิจัย  
กลยุทธ์/มาตรการ  
 3.1 สร้างกลไกในการส่งเสริม กํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา และสามารถเป็นท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ  
 
เป้าประสงค์ท่ี 4 : อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานและมีศักยภาพสูงด้านวิชาการ  
 
กลยุทธ์/มาตรการ  
 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะวิชาชีพในสถาบัน/ องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียน  
 
เป้าประสงค์ท่ี 5 : มีอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อรองรับ
การเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียนและการ พัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
 
กลยุทธ์/มาตรการ  
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศ หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อรองรับการเป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนําในอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษ ท่ี 21  
 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาดูงาน พฒันาทักษะวิชาชีพในสถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 : มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ท่ีมี ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีความสุขในการ ทํางาน  
กลยุทธ์/มาตรการ  
 1.1 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยส่งเสริมและสนับสนนให้มีการพัฒนา
สมรรถนะ ความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนและผู้บริหาร โดยมีสัดส่วนบุคลากรท่ีเหมาะสม  
 1.2 สนับสนุนสวัสดิการและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทํางานอย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความ
ผูกพันต่อองค์กร  
 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : มีการจัดการความรู้มุ่งสู่การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์/มาตรการ  

1.1 มีการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดทําแผนการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการ เรียนรู้พัฒนา
ระบบการรวบรวมการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีเป็นเลิศ 

 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากร 
1. อบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการในประเทศ 
บุคลากรสายวิชาการ 
ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
1 อ.กมลชนก จิตอาร ี ประชุมวิชาการเรื่อง The ISPE 9th 

Asian Conference on 
Pharmacoepidemiology 

17 - 16 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมโกเด้น 
ทิวลิปซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

งบเงินรายได้
โครงการ 

2 ดร.กุสุมา จิตแสง โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ประชุมวิชาการ เรือ่ง The 4th 

Current Drug Development 
International Conference 2016 
(CDD2016) โดยคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

1 - 3 มิถุนายน 2559 โรงแรมภูเกต็ 
เกรซแลนด ์รสีอร์ท
แอนดส์ปา 
จ.ภูเก็ต 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร และ
งบประมาณทุน
วิจัย สกอ. 
ประจําปี 2558 

    อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

  
  

  
  

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลกัสตูรตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา ปี 2557 

20 - 22 มิถุนายน 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินงบประมาณ
คณะเภสัชศาสตร ์
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
ประชุมวิชาการเรื่องประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 - 5 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

3 ดร.จรรยา อินทรหนองไผ ่ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

  
  

 
  

 อบรมหลกัสตูรเชิงปฏิบัติการสําหรับ
เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคปี 2559 โดยสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

22 - 24 มิถุนายน 2559 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
โฮเทล แอน  
คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ์ 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนก์ารเรยีนการสอนภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

30 มิถุนายน 2559 
 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

4 ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA  

22 - 23 เมษายน 2559 โรงแรมเดอะสโุกศล 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

  
  

 
  

 
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

    อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนก์ารเรยีนการสอนภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

30 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

5 ดร.จินตนา นภาพร เข้าร่วมประชุมวิชาการเรือ่ง  
In-Cosmetics Asia 2015 

4 - 5 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค  
บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โครงการอบรมหลกัสูตร "การพัฒนา
เครื่องสําอางสําหรบัผู้สูงอายุ"  

25 - 29 กุมภาพันธ ์2559 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

7 - 8 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

    โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564)

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

    อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
6 อ.จีริสดุา คําสีเขียว ประชุมวิชาการเรื่องถอดบทเรียนงาน

เภสัชกรรมปฐมภูมิ "เภสัชกรรมปฐม
ภูมิจากความร่วมมือสูค่วามสําเร็จ" 
โดยวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
และสุขภาพแห่งประเทศไทย

24 - 25 มีนาคม 2559 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต 
ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
หน่วยงานจัด
ประชุม 

  
  

  
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ครั้งที่ 4 : โรคติดเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

7 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

8 
  

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 
 
  

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
เขียน SAR ระดับหลักสตูร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทัน
เครื่องสําอาง 1 : แนวโน้ม
เครื่องสําอางและเทคโนโลยีอิมัลช่ัน 

13 - 15 มิถุนายน 2559 โรงแรมนารายณ์
และห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาเภสัชกรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

30 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

9 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

7 - 8 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  

    อบรมเรื่อง Basic Knowledge 
related to registration of 
biological products 

7 - 11 มีนาคม 2559 โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์
รัชดาภิเษก  
กรุงทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

    ประชุมวิชาการ เรือ่งการอบรมผู้
ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร ์ครั้งที่ 13 โดยสถาบัน
พัฒนาการดําเนินการตอ่สตัว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

28 - 29 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

    โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564)

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 

    การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
เขียน SAR ระดับหลักสตูร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
  
  

  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 
2559 โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

22 - 24 มิถุนายน 2559 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
โฮเทล แอน  
คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ์ 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 

ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ครั้งที่ 4 : โรคติดเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

10 
  
  

ดร.ฐิติเดช ลือตระกลู 
  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

24 - 25 กุมภาพันธ ์2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

7 - 8 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA  

22 - 23 เมษายน 2559 โรงแรมเดอะสโุกศล 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่
ความสําเร็จในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
เขียน SAR ระดับหลักสตูร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ครั้งที่ 4 : โรคติดเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 
2559 

โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

11 อ.ฑิภาดา สามสีทอง เข้าร่วมประชุมวิชาการเรือ่ง Pharacy 
Revies and Update Series 2016 : 
Pharmacotherapy of 
Neurologies Disorders  

17 - 19 สิงหาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

เข้าร่วมประชุมวิชาการเรือ่ง The 
ISPE 9th Asian Conference on 
Pharmacoepidemiology 

16 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมโกเด้น 
ทิวลิปซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

งบเงินรายได้
โครงการ 

12 อ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ ทําวิจัยระยะสั้นเรื่อง Indirect 
comparison of Antiplatelets 
Therapy in STEMI Patient After 
Reperfusion Therapy with 
Fibrinolytic agent, a Network 
Meta-analysis และindirect 
comparison of Prevention 
strategies of Multi-drug 
Resistant Gram Negative Bacilli 
in Intensive Care Setting,  
a Network Meta-analysis   

15 มิถุนายน - 15 
ธันวาคม 2559 

School of 
Pharmacy, 
Monash 
University 
ประเทศมาเลเซีย 

ศ.ดร.ณธรชัยญา
คุณาพฤกษ์ เป็น
ที่ปรึกษาและ
ผู้สนับสนุนทุน
วิจัย 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เรื่อง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
13 
  
  
  

อ.ณรงค์ชัย จักษุพา 
  
  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

24 - 25 กุมภาพันธ ์2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่
ความสําเร็จในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
เขียน SAR ระดับหลักสตูร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการเรื่อง Advances in 
Pharmacotherpeutics and 
Pharmacy Practices 2016  

22 - 24 มิถุนายน 2559 โรงแรมนารายณ์
และห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาเภสัชกรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ครั้งที่ 4 : โรคติดเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

14 อ.เด่นใจ บัวทุม  เข้าร่วมประชุมวิชาการเรือ่ง The 
ISPE 9th Asian Conference on 
Pharmacoepidemiology 

18 - 16 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมโกเด้น 
ทิวลิปซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

งบเงินรายได้
โครงการ 

15 ดร.ทดัตา ศรีบุญเรอืง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่
ความสําเร็จในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการเรื่อง Systematic 
reviews & Meta-analysis โดยคณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

1 - 3 มิถุนายน 2559 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

    การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
เขียน SAR ระดับหลักสตูร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

    ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ครั้งที่ 4 : โรคติดเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

16 
  
  
  

อ.ทวนธน บุญลอื 
  
  
  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่
ความสําเร็จในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

เข้าร่วมประชุมวิชาการเรือ่ง 
Contemporary Review in 
pharmacotherapy 2016 

22 - 24 มิถุนายน 2559 โรงแรมแอมบาสเดอร ์
สุขุมวิท  
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
เข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง Efficacy 
and Safety of Aripiprazole for 
Maintenance Treatment of 
Methamphetamine 
Dependence Following 
Methamphetamine Psychosis:  
A naturalistic Retrospective 
Study ในงานประชุมวิชาการ The 
International College of 
Neuropsychopharmacology 
(CINP)  

3 – 5 กรกฎาคม 2559 The COEX, 
Convention and 
Exhibition 
Center เมืองโซล 
ประเทศเกาหลี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 

ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

17 
  
  
  

ผศ.ดร.ทวีศกัดิ์ จึงวัฒนตระกลู 
  
  
  

ประชุมวิชาการเรื่อง The 6th 
International Conference on 
Natural Products for Health and 
Beauty (NATPRO6) 

20 - 23 มกราคม 2559 โรงแรมพลูแมน
ราชาออร์คดิ  
จ.ขอนแก่น 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

การอบรม/ดูงานระยะสั้นเรื่อง อบรม
เพ่ือรับใบอนุญาติใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร ์

10 - 12 กุมภาพันธ ์2559 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
จ.พิษณุโลก 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
เขียน SAR ระดับหลักสตูร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

18 
  

อ.ทรงพร จึงม่ันคง 
  

ประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้จําเป็น
สําหรับการคัดเลือกยาด้านคุณภาพ 
(Essential Tools for Selecting 
Quality Drug Products) 

29 กุมภาพันธ์  -       
2 มีนาคม 2559 

โรงแรมพลูแมน
ราชาออร์คดิ  
จ.ขอนแก่น 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

19 
  
  
  
  
  
  

ดร.ธนวด ีปรีเปรม 
 
  

 
  

อบรมปฏิบัติการประชุมวิชาการ และ
นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร ์เรือ่ง 
Exome Sequencing Coverage in 
the Protein Space 

22 - 24 พฤศจิกายน 2558 โรงแรม Chatrium 
Riverside 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

24 - 25 กุมภาพันธ ์2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 



Annual Report 2016 Faculty of Pharmaceutical Sciences

97

 

96 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล เรื่อง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
  
  
  
  

อบรมการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 25 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

7 - 8 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

30 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

20 
  
  
  

อ.ธีรพงษ์ มนต์มธุรพจน์ 
  
  
  

ประชุมวิชาการเรื่อง Infectious 
Disease Ramathibodi Workshop 

10 - 12 กุมภาพันธ ์2559 โรงแรมโกเด้น 
ทิวลิปซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ประชุมวิชาการเรื่อง Advances in 
Pharmacotherapeutics and 
Pharmacy Practice 2016 

22 - 24 มิถุนายน 2559 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ครั้งที่ 4 : โรคติดเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

21 
  

รศ.ดร.นงนิตย์ ธรีะวัฒนสุข 
  

โครงการ การนําวิสยัทัศน์มาสูก่าร
ปฏิบัติจริง 

11 - 13 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ประชุมวิชาการม.อบ.วิจัยครั้งท่ี 10 7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

22 
  

อ.นิต ิวรรรณทอง 
  

อบรมปฐมนิเทศการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร
ใหม่รวมถึงความรู้ดา้นการจัดการ
เรียนการสอนการวัดและประเมินผล
และระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

23 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
อุบลราชานี 
จ.อุบลราชธานี 

  



รายงานประจำาปี 2559 คณะเภสัชศาสตร์

98

 

97 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ครั้งที่ 4 : โรคติดเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

23 ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

24 
  
  

ผศ.ดร.น้องเล็ก  คณุวราดิศัย 
  
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมและดูงานเรื่องจริยธรรมการ
วิจัยในคนสําหรับการวิจัยทางชีว
การแพทย์ 

22 - 24 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา 
จ.นครปฐม 

  

ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ครั้งที่ 4 : โรคติดเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

25 
  
  
  
  
  
  
  

ดร.นตุติยา วรีะวัธนชัย 
  
  
 
  

 
  
  
  
  

เข้าร่วมประชุมวิชาการเรือ่ง The 
Meeting of the Asia Pacific 
Federatiion of Pharmacologists 
(APFP) ครั้งที่ 13 

31 มกราคม - 4 
กุมภาพันธ์ 2559 

โรงแรมเดอะ 
เบอร์เคลีย์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมใบอนุญาตการใช้สัตว์เพ่ือการ
ดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13 

28 - 29 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 
2559 โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

22 - 24 มิถุนายน 2559 โรงแรมสุนีย์แกรนด ์
โฮเทล แอน  
คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ์ 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

30 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการโครงการความกา้วหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 
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98 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
26 
  

ดร.บัญชา ย่ิงงาม 
  

ประชุมวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้ 
Thin-Layer Chromatography 
(TLC) ในการวิเคราะห์คุณภาพ
สมุนไพร 

17 - 18 มีนาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่
ความสําเร็จในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 
2559 

โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

27 
  
  
  
  
  
  
  
  

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 
  
  
  
  
  
  
  
  

ประชุมและนําเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร์เรือ่ง Inhibitory effect of 
Osbeckiastellata ham. Extract 
on CYP3A4 activity-vitro 

21 - 23 มกราคม 2559 โรงแรมพลูแมน
ราชาออร์คดิ  
จ.ขอนแก่น 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรม/ดูงานระยะสั้น เรื่องประชุมเครือข่าย
ระบบนําส่งวัคซีนของไทย 

17 - 18 กุมภาพันธ ์2558 โรงแรมอโมรา่  
จ.เชียงใหม่ 

เบิกจ่ายจากสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

7 - 8 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการ เรือ่งการอบรมผู้
ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร ์ครั้งที่ 13 โดยสถาบัน
พัฒนาการดําเนินการตอ่สตัว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

28 - 29 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมเรื่องประกาศนียบัตรการขึ้น
ทะเบียนยาชีววัตถุ Module 2 : 
Quality control and quality 
assurance  

25 - 30 เมษายน 2559 โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์
รัชดาภิเษก  
กรุงทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

นําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร ์
เรือ่งWater sorption and 
mucoadhesive properties of 
ScaphiummacropodumBeaum. 
(Malva nut) 

1 - 3 มิถุนายน 2559 Phuket 
Graceland 
Resort & Spa  
จ.ภูเก็ต 

งบประมาณทุน
วิจัยและ
งบประมาณ
ส่วนตัว 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเรื่อง การศกึษาทางคลินิค
สําหรับผลติภัณฑ์ชีววัตถุ 

11 - 14 กรกฎาคม 2559 โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์
รัชดาภิเษก  
กรุงทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

28 
  

อ.ประสิทธิชัย พูลผล 
  

ประชุมวิชาการเรื่อง The ISPE 9th 
Asian Conference on 
Pharmacoepidemiology 

15 - 16 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมโกเด้น 
ทิวลิปซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

งบเงินรายได้
โครงการ 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
29 
  

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
  

อบรมเรื่องหลักจริยธรรมในการ
เผยแพร่งานวิจัยในงานมหกรรม
งานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional 
Research Expo) ครั้งท่ี 4 

3 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

30 
  
  
  

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง 
  
  
  

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st 

International Conference on 
Pharmacy Education and 
Research Network of ASEAN 
(ASEAN PharmNET) 

2 - 4 ธันวาคม 2558 โรงแรมแลนมาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

7 - 8 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

31 
  
  
  
  
  

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววฒิุ 
  
  
  
  
  

นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรือ่งการ
ประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัย
อาวุโส สกว. ครั้งที่ 15 

6 - 8 มกราคม 2559 โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
ชะอํา บีช รีสอร์ท  
จ.เพชรบุรี 

งบส่วนตัว 

นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรือ่ง 
The 6th International 
Conference on Natural Products 
for Health and Beauty 
(NATPRO6) 

21 - 23 มกราคม 2559 โรงแรมพลูแมน
ราชาออร์คดิ  
จ.ขอนแก่น 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
แบบโปสเตอร์เรือ่ง The 13th Asia 
Pacific Federation of 
Pharmacologist Meeting "New 
Paradigms in Pharmacology for 
Global Health" 

1 - 3 กมุภาพันธ ์2559 The Berkeley 
Hotel Pratunam, 
Bangkok 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมเรื่องอนุมูลอสิระและสารต้าน
อนุมูลอิสระในร่างกายในการ
ผลติภัณฑ์อาหารจัดโดยสมาคมเพ่ือ
การวิจัยอนุมูลอิสระไทย 

6 - 7 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เรื่อง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
ประชุมวิชาการเรื่อง ประชุมช้ีแจงกรอบ
การวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2560 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 

20 - 22 มิถุนายน 2559 โรงแรมเซ็นทารา
และคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 

32 
  
  
  
  

อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
  
  
  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

24 - 25 กุมภาพันธ ์2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA  

26 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรมอโนมา 
กรุงเทพมหานคร 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA  

22 - 23 เมษายน 2559 โรงแรมเดอะสโุกศล 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ทําวิจัยระยะสั้นเรื่อง Indirect 
comparison of Antiplatelets 
Therapy in STEMI Patient After 
Reperfusion Therapy with 
Fibrinolytic agent, a Network 
Meta-analysis และindirect 
comparison of Prevention 
strategies of Multi-drug 
Resistant Gram Negative Bacilli 
in Intensive Care Setting,  
a Network Meta-analysis   

15 มิถุนายน - 15 
ธันวาคม 2559 

School of 
Pharmacy, 
Monash 
University 
ประเทศมาเลเซีย 

ศ.ดร.ณธรชัยญา
คุณาพฤกษ์ เป็น
ที่ปรึกษาและ
ผู้สนับสนุนทุน
วิจัย 

33 
  
  
  

อ.ไพจิตร ศรีธนานุวฒัน์ 
  
  
  

ประชุมวิชาการ เรือ่งการอบรมผู้
ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร ์ครั้งที่ 13 โดยสถาบัน
พัฒนาการดําเนินการตอ่สตัว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

28 - 29 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการ เรือ่งความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และการสาธารณสุข
การแพทย์ ครั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 

34 
  
  
  

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา 
  
  
  

อบรมใบอนุญาตการใช้สัตว์เพ่ือการ
ดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์ครั้งที ่13 

28 - 29 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

35 
  
  

รศ.ดร.พรรณรตัน ์อกนิษฐาภิชาติ 
  
  

 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

30 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

36 
  
  

อ.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ 
  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมปฐมนิเทศการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลาการ
ใหม่รวมถึงความรู้ดา้นการจัดการ
เรียนการสอนการวัดและประเมินผล
และระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

23 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

37 
  
  
  
  
  
  

อ.มานิตย ์แซ่เตียว 
  
  
  
  
  
  

อบรม/ดูงานระยะสัน้เรื่อง การศึกษา
ผลของความเข้มข้นของยาเคมีบําบัด
ในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช 

1 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

งบประมาณ
โครงการวิจัย
และพัฒนาการ
เรียนการสอน 

อบรม/ดูงานระยะสัน้เรื่อง การศึกษา
ผลของความเข้มข้นของยาเคมีบําบัด
ในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช 

29 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

งบประมาณ
โครงการวิจัย
และพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ประชุมวิชาการ
BiotherapeuticsAdvisoy Board 
Meeting  โดยชมรมเภสัชกร
โรคมะเร็งภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค 
(ประเทศไทย)

17 มีนาคม 2559 โรงแรมอินเตอร ์
คอนติเนทอล 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
สมาคมเภสัชกรฯ 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เรื่อง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
อบรม/ดูงานระยะสัน้เรื่อง การศึกษา
ผลของความเข้มข้นของยาเคมีบําบัด
ในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช 

3 - 4 เมษายน 2559 โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

งบประมาณ
โครงการวิจัย
และพัฒนาการ
เรียนการสอน 

อบรมเรื่อง การศกึษาผลของความ
เข้มข้นของยาเคมีบําบัดในผู้ป่วย
มะเร็งนรีเวช 

15 - 16 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

งบประมาณ
โครงการวิจัย
และพัฒนาการ
เรียนการสอน 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเรื่องการศกึษาผลของความ
เข้มข้นของยาเคมีบําบัดในผู้ป่วย
มะเร็งนรีเวช 

20 มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
จ.นคราชสีมา 

งบประมาณ
โครงการวิจัย
และพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ประชุมวิชาการโครงการความกา้วหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ 

21 กรกฎาคม 2559 โรงแรมแอมบาสเดอร ์ 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 

อบรมเรื่องการศกึษาผลของความ
เข้มข้นของยาเคมีบําบัดในผู้ป่วย
มะเร็งนรีเวช 

4 - 7 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

งบประมาณ
โครงการวิจัย
และพัฒนาการ
เรียนการสอน 

38 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ ์ โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

39 
  
  
  
  
  

อ.รจเรศ เนตรทอง 
  
  
  
  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

7 - 8 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการเรื่องโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ต่อเน่ืองโดยร้านยาคุณภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดย
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน  
(แห่งประเทศไทย) 

20 มีนาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการในโครงการสํารวจ
สถานการณ์การสอนและการทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับการตอ่ต้านยาสูบ
ภายในมหาวิทยาลัยโดยเครือข่าย
วิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ือควบคุมยาสูบ 

10 พฤษภาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ประชุมวิชาการโครงการความกา้วหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

40 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

รศ.ดร.วันด ีรังสีวิจิตรประภา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ประชุมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนาตนเองเรื่อง  
In Cosmetics Asia 2015 

3 - 5 พฤศจกิายน 2558 ศูนย์ประชุม BITEC 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนาตนเองเรื่อง New Paradigm in 
Pharmaceutical Sciences and 
Technology. Innovative Pharmaceutica 
towards Life Wellness  

25 - 27 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์แบบมี 
Full paper  เรื่อง SFRR Asia 2015. 
7th Biennial Meeting of Society 
for free radical research Asia 

28 พฤศจิกายน -   
3 ธันวาคม 2558 

โรงแรม The Empress  
จ.เชียงใหม่ 

งบกองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลติ
บัณฑิต คณะ
เภสัชศาสตร ์

ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
เรื่อง "Anti-aging of niosomes 
containing phytoestrogenic 
extracts: potential and risk" 

21 - 23 มกราคม 2559 โรงแรมพลูแมน
ราชาออร์คดิ  
จ.ขอนแก่น 

คณะเภสัช
ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอ
นแก่น 

ประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์บุคลากรด้านระบบ
นําส่งวัคซีนไทย 

17 - 18 กุมภาพันธ ์2559 โรงแรมอโมร่า  
จ.เชียงใหม่ 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 

อบรมเรื่อง Basic Knowledge 
related to registration of 
biological products 

7 - 11 มีนาคม 2559 โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์
รัชดาภิเษก  
กรุงทพมหานคร 

งบประมาณ
ส่วนตัว 

ประชุมวิชาการ เรือ่งการอบรมผู้
ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร ์ครั้งที่ 13 โดยสถาบัน
พัฒนาการดําเนินการตอ่สตัว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

28 - 29 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมเรื่อง การควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพวัคซีน 

25 - 30 เมษายน 2559 โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์
รัชดาภิเษก  
กรุงทพมหาคร 

งบประมาณ
ส่วนตัว 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

  

 
41 
 

 
ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
 

ประชุมวิชาการเรื่อง The Asian 
Federation for Pharmaceutical 
Sciences (AFPS) 2015 

25 - 27 พฤศจิกายน 2558 โรงแรม Rama Gardens 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมและนําเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร์ เรื่องการศึกษาผลของชนิด
สารเพ่ิมปริมาณและระยะเวลาท่ีเม็ด
ยาสัมผสัความรอ้นจากคลื่นไมโครเวฟ
ต่อคุณลกัษณะของยาเม็ดแตกตัวใน
ช่องปากของยาไดโคลฟีแนคโซเดียม 

8 - 9 กมุภาพันธ ์2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบส่วนตัว 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

42 
  
  
  

รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน 
  
  
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

เข้าร่วมประชุมวิชาการเรือ่ง การ
ประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 12  The 12th Industrial 
Pharmaceutical Technology 
Conference เรือ่ง การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

เข้าร่วมประชุมวิชาการเรือ่ง การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การเตรียมยาเฉพาะคราว 
ครั้งที ่1:  Extemporaneous 
preparations for pediatric patients 

4 - 5 สิงหาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

43 อ.ศักดิ์สกล  ปรัสพันธ์  เข้าร่วมประชุมวิชาการเรือ่ง The 
ISPE 9th Asian Conference on 
Pharmacoepidemiology 

14 - 16 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมโกเดน้ 
ทิวลิปซอฟเฟอรนิ 
กรุงเทพมหานคร 

งบเงินรายได้
โครงการ 

44 
  
  
  

ดร.ศกัดิส์ิทธ์ิ ศรีภา 
  
  
  

ประชุมวิชาการ เรือ่งการอบรมผู้
ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร ์ครั้งที่ 13 โดยสถาบัน
พัฒนาการดําเนินการตอ่สตัว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

28 - 29 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย 

13 - 16 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี/ 
บริษัทนีโอคอสเมด 
จํากัด/โรงงานที่
จังหวัดชลบุรี 
นครนายก จันทบุร ี
และฉะเชิงเทรา 

 

45 
  
  
  
  
  
  

ผศ.ดร.ศริิมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 
  
  
  
  
  
  

ประชุมวิชาการ เรือ่ง The 8th Annual 
Conference of Northeast Pharmacy 
Research 2016 

12 - 14 กุมภาพันธ ์2559 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการ ECO-BIO 2016 
Challenges in Buklding a 
Sustainable Biobased Economy 
และนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร ์
เรื่อง “Improvement of 
production yield of 2,3-
butanediol (BDO) in 
Metabolically Engineered 
Klebsiellaoxytoca in Mineral 
Salts Medium” 

6 - 9 มีนาคม 2559 เมืองรอตเตอร์ดัม 
ประเทศเนเธอร์แลนด ์

งบประมาณ
โครงการวิจัยจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

ประชุมวิชาการ เรือ่ง International 
Conference on Benefitcial 
Microbes-2 (ICOBM-2) และ
นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงาน
ประชุมวิชาการ The 4th Drug 
Development International 
Conference 2016 (CDD2016)  

30 พฤษภาคม -  
3 มิถุนายน 2559 

Duangjitt Resort 
& Spa และ 
Phuket 
Graceland 
Resort & Spa  
จ.ภูเก็ต 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร และ
งบประมาณทุน
วิจัย (วช.)ประจําปี
งบประมาณ 2559 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการโครงการ
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และ
สาธารณสุขการแพทย์ครั้งที่ 4 : โรค
ตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการ เรือ่งการข้ึนทะเบียน
ยาชีววัตถุและกฎหมายท่ีเกี่ยวช้อง 

1 - 4 สิงหาคม 2559 โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์
รัชดาภิเษก 
กรุงทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

46 
  

อ.ศิศริา ดอนสมคัร 
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564)

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
ประชุมวิชาการโครงการ
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และ
สาธารณสุขการแพทย์ครั้งท่ี 4 : โรค
ตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

47 
  
  

รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร 
  
  

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

7 - 8 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

30 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

48 
  
  
  

ดร.สุรีวลัย์ ดวงจิตต ์
  
  
  

ประชุมและนําเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร์เรือ่ง The 4th Current 
Drug Development International 
Conference 2016 (CDD2016) 

25 - 27  พฤศจิกายน 2558 โรงแรม Rama 
Gardens 
กรุงเทพมหานคร 

งบสนับสนุน
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
คณะเภสัชศาสตร ์

ประชุมวิชาการ เรือ่งการอบรมผู้
ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร ์ครั้งที่ 13 โดยสถาบัน
พัฒนาการดําเนินการตอ่สตัว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

28 - 29 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชานี 

 

นําเสนอผลงานแบบบรรยายเร่ือง Design 
and development of optimal 
invasomes for transdermal drug 
delivery using computer program 
และเข้าร่วมอบรมวิชาการในงานประชุม
วิชาการ The 4th Current drug 
development internation 
conference 2016 (CDD2016) 

31 พฤษภาคม -  
3 มิถุนายน 2559 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์
จ.สงขลา 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

49 
  
  

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล 
 
  
  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่
ความสําเร็จในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการเรื่อง Systematic 
reviews & Meta-analysis  
 

1 - 3 มิถุนายน 2559 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
ประชุมวิชาการโครงการความกา้วหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

50 
  
  
  
  
  

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 
  
 
  

 
  
  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

7 - 8 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่
ความสําเร็จในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

30 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

51 ดร.สุรชัย จูมพระบุตร โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

52 ผศ.ดร.สดุารตัน ์หอมหวน อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

53 
  
  

ดร.สุทธาสิน ีสุวรรณกุล 
  
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
เขียน SAR ระดับหลักสตูร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการโครงการความกา้วหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 
2559 

โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

54 
  

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
  

เข้าร่วมประชุมวิชาการเรือ่ง The 1st 
International Conference on 
Pharmacy Education and 
Research Network of ASEAN  

2 - 4 ธันวาคม 2558 โรงแรมแลนมาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เรื่อง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาการเรียนการสอนการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลของวิชาชีพด้าน
สุขภาพพ.ศ.2559 

25 - 26 เมษายน 2559 โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

55 
  
  
  
  
  
  
  

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล 
  
  
  
  
  
  
  

อบรมการใช้เครื่องมือMicroplate 
Reader 

27 ตุลาคม 2558 ห้องปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์อาคาร
ศูนย์เครื่องมือกลางฯ 
กรุงเทพมหานคร 

 

ประชุมวิชาการโครงการพัฒนา
เครือข่ายเภสัชกรและบุคลากรทาง
สาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจําปี 2558 

27 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมหลกัจริยธรรมการวิจัยในคน
หลักสูตรเร่งรดั 

24 ธันวาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมการใช้กล้องจุลทรรศน ์ 11 มกราคม 2559 ห้องปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์อาคาร
ศูนย์เครื่องมือกลางฯ 
กรุงเทพมหานคร 

 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 13th Asia 
Pacific Federation of 
Pharmacologist (APFP) Meeting  

1 - 3 กมุภาพันธ ์2559 โรงแรมเดอะ 
เบอร์เคลีย์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ประชุมวิชาการโครงการความกา้วหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

 

56 
  

ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข 
  

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่
ความสําเร็จในการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ  
5 ปี (2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
เขียน SAR ระดับหลักสตูร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

57 
  
  
  

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 
  
  
  

ประชุมวิชาการเรื่อง "อนาคต
อุดมศกึษาไทย: จะรุ่งหรือจะร่วง?" 

26 - 27 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมแมนดาริน 
แมเนจ บาย  
เซนเตอร์พอยส ์
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
งานสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการเรื่อง มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2559 

17 - 22 สิงหาคม 2559 โรงแรมเซ็นทารา
และคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

58 
  

รศ.ดร.อนันต ์ไชยกลุวัฒนา 
  

สัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตร์และกําหนด
ทิศทางการทํางานปี 2559-2561  

13 - 14 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมแคนทาร ีเบย์  
จ.ระยอง 

  

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตกําลังพล (สสส.กองทัพไทย) 

3 มีนาคม 2559 กองบังคับการ 
กรมทหารราบท่ี 6 
จ.อุบลราชธานี 

  

59 อ.อัญมณี ลาภมาก  เข้าร่วมประชุมวิชาการเรือ่ง The 
ISPE 9th Asian Conference on 
Pharmacoepidemiology 

19 - 16 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมโกเด้นทิวลิป
ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

งบเงินรายได้
โครงการ 

60 
  
  
  
  
  
  

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิร ิ
  
  
  
  
  
  

เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง การ
อารกัขาพืชแห่งชาต ิ

19 - 23 ตลุาคม 2558 โรงแรมดสุติ ไอส์แลนด ์
รีสอร์ท  
จ.เชียงราย 

งบส่วนตัว 

นําเสนอผลงานแบบบรรยายเรื่อง
งานวิจัยผลิตภัณฑ์จากเห็ดเพ่ือ
สุขภาพ 

4 - 6 มกราคม 2559 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
จ.ปุทมธานี 

งบส่วนตัว 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่
ความสําเร็จในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
เขียน SAR ระดับหลักสตูร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

นําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
เรื่อง Full-Interpenetrating 
network of Natural Rubber 
Latex and Starch for 
Angiogenesis Activity โดย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

28 - 30 มิถุนายน 2559 โรงแรมอิมพีเรียล 
จ.เชียงใหม่ 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากทางราชการ 

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย 

13 - 16 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี / 
บริษัทนีโอคอสเมด 
จํากัด/โรงงานที่
จังหวัดชลบุรี 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
นครนายก จันทบุร ี
และฉะเชิงเทรา 

อบรมเรื่องการข้ึนทะเบียนชีววัตถุ 31 กรกฎาคม -  
5 สิงหาคม 2559 

โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์
รัชดาภิเษก  
กรุงทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

61 
  
  
  

อ.อุไรวรรณ อกนิตย์ 
  
  
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมในโครงการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสตูรตาม
เกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา ปี 2557 

20 - 22 มิถุนายน 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินงบประมาณ
คณะเภสัช
ศาสตร ์

ประชุมวิชาการโครงการความกา้วหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทยค์รั้งที่ 4 : โรคตดิเช้ือ 

7 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

  

62 
  
  
  
  
  

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล 
  
  
  
  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

7 - 8 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการ เรือ่งการอบรมผู้
ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร ์ครั้งที่ 13 โดยสถาบัน
พัฒนาการดําเนินการตอ่สตัว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

28 - 29 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการ เรือ่ง การข้ึนทะเบียน
ยาชีววัตถุโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) โดยคณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

25 - 30 เมษายน 2559 โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์
รัชดาภิเษก  
กรุงทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

25 - 26 พฤษภาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ประชุมวิชาการ เรือ่ง การข้ึนทะเบียน
ยาชีววัตถุโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) โดยคณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11 - 15 กรกฎาคม 2559 โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์
รัชดาภิเษก  
กรุงทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
ท่ี ช่ือ-สกุล เรื่อง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
1 
  
  

นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง 
  
  

ประชุมสัมมนาวิชาการโครงการสัมมนา
วิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่าย
บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยประจําปี 2558 

18 - 20 พฤศจิกายน 2558 คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
คณะฯ 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรือ่ง
การใช้งาน Google Apps สําหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

7 กรกฎาคม 2559 สํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

2 
  

นางกฤตติญารตัน ์พิมพ์พงษ์ 
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย 

13 - 16 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี/ 
บริษัทนีโอคอสเมด 
จํากัด/โรงงานท่ี
จังหวัดชลบุรี 
นครนายก จันทบุร ี
และฉะเชิงเทรา 

  

3 
  
  

นางกรชนก แก่นคํา 
  
  

ประชุมสัมมนาวิชาการโครงการสัมมนา
วิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่าย
บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยประจําปี 2558 

18 - 20 พฤศจิกายน 2558 คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จ.อุบลราชธานี 

งบประมาณจาก
คณะฯ 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย 

13 - 16 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี/ 
บริษัทนีโอคอสเมด 
จํากัด/โรงงานท่ี
จังหวัดชลบุรี 
นครนายก จันทบุร ี
และฉะเชิงเทรา 

  

4 นางสาวจิรัสยา สมลา โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

5 นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้ ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย

13 - 16 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี/ 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เรื่อง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
บริษัทนีโอคอสเมด 
จํากัด/โรงงานท่ี
จังหวัดชลบุรี 
นครนายก จันทบุร ี
และฉะเชิงเทรา 

6 
  

นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง 
  

ประชุมสัมมนาวิชาการโครงการสัมมนา
วิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่าย
บุคลากรสายสนับสนนุคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยประจําปี 2558 

18 - 20 พฤศจิกายน 2558 คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
คณะฯ 

อบรมเสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลงัและการบัญชี
ภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

30 มิถุนายน -  
1 กรกฎาคม 2559 

โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

7 
  
  

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต ์
  
  

ประชุมสัมมนาวิชาการโครงการสัมมนา
วิชาการศูนย์ประสานงานเครอืข่าย
บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัช
ศาสตร์แห่งประเทศไทยประจําปี 2558 

18 - 20 พฤศจิกายน 2558 คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
คณะฯ 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย 

13 - 16 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี/ 
บริษัทนีโอคอสเมด 
จํากัด/โรงงานท่ี
จังหวัดชลบุรี 
นครนายก จันทบุร ี
และฉะเชิงเทรา 

  

8 
  

นายทยากร วริทธานนท์ 
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรูก้องทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาประจําปีงบประมาณ 2559 
ครั้งที่ 3/2559 นอกสถานท่ี 

27 - 30 มนีาคม 2559 ช่ืนวารินรีสอร์ท  
จ.ระยอง 

งบประมาณจาก
สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา 

9 
  
  

นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ 
  
  

ฝึกอบรม เรื่อง ฝกึอบรมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคุม
สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการ
ใช้จุลินทรีย์ที่กอ่ให้เกิดโรค รุ่นที่ 2 

22 - 26 ธันวาคม 
2558 

คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบหน่วยวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย 

13 - 16 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี/ 
บริษัทนีโอคอสเมด 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เรื่อง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
จํากัด/โรงงานท่ี
จังหวัดชลบุรี 
นครนายก จันทบุร ี
และฉะเชิงเทรา 

10 นางธนาพา เชียงแสน โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

11 
  

นายธนพัต วสิาพล 
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย 

13 - 16 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี/ 
บริษัทนีโอคอสเมด 
จํากัด/โรงงานท่ี
จังหวัดชลบุรี 
นครนายก จันทบุร ี
และฉะเชิงเทรา 

  

12 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กลุภรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

13 
  
  
  

นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ 
  
  
  

ประชุมสัมมนาวิชาการโครงการสัมมนา
วิชาการศูนย์ประสานงานเครอืข่าย
บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยประจําปี 2558 

18 - 20 พฤศจิกายน 2558 คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
คณะฯ 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย 
(Facilitator) เพ่ือพฒันาการจัดการ
ความรู ้

30 - 31 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

อบรมเสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลงัและการบัญชี
ภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

30 มิถุนายน - 1 
กรกฎาคม 2559 

โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

14 นางสาวประไพจิตร สาตะรกัษ์ โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564)

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

15 นางนารี แก้ววงษา โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564)

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เรื่อง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
16 นางสาวนิภาดา พวงผะกา อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 

SAR ระดับหลักสูตร 
7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

17 
  

นางนิธินันท์ สุยะลา 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรือ่ง
การใช้งาน Google Apps สําหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

7 กรกฎาคม 2559 สํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

18 
  
  

นางนีลนารา ศรีสําราญ 
  
  

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
โครงการสัมมนาวิชาการศูนย์
ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยประจําปี 2558 

18 - 20 พฤศจิกายน 2558 คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
คณะฯ 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

19 นายนรเศรษฐ์ ทองคํา โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564)

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

20 นางสาวภัณฑิรา กัลยา โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564)

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

21 
  

นางเย็นฤดี แม่นมั่น 
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย 

13 - 16 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี/ 
บริษัทนีโอคอสเมด 
จํากัด/โรงงานท่ี
จังหวัดชลบุรี 
นครนายก จันทบุร ี
และฉะเชิงเทรา 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เรื่อง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
22 
  

นางวรรณา พุ่มพฤกษา 
  

ประชุมสัมมนาวิชาการโครงการสัมมนา
วิชาการศูนย์ประสานงานเครอืข่าย
บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยประจําปี 2558 

18 - 20 พฤศจิกายน 2558 คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
คณะฯ 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

23 
  

นางวิรัตน์ จันทรต์ร ี
  

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
โครงการสัมมนาวิชาการศูนย์
ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยประจําปี 2558 

18 - 20 พฤศจิกายน 2558 คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
คณะฯ 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. 
ประจําปี 2559 เรื่อง "เดินหน้า
อุดมศกึษาไทย" 

25 - 26 กุมภาพันธ ์2559 โรงแรมดวงตะวัน 
เชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ 

งบประมาณของ
สภาอาจารย ์

ศกึษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภยั 

13 - 16 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี/ 
บริษัทนีโอคอสเมด 
จํากัด/โรงงานท่ี
จังหวัดชลบุรี 
นครนายก จันทบุร ี
และฉะเชิงเทรา 

  

24 นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

25 นายวีระวุท กะชา โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

26 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
เขียน SAR ระดับหลักสตูร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

27 นางแวว ถนอมวงค์ ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย 

13 - 16 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี/ 
บริษัทนีโอคอสเมด 
จํากัด/โรงงานท่ี
จังหวัดชลบุรี 
นครนายก จันทบุร ี
และฉะเชิงเทรา 

  

28 
  

นางสลวยเกศ บุดดาลี  
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เรื่อง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
อบรมเสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลงัและการบัญชี
ภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

30 มิถุนายน -  
1 กรกฎาคม 2559 

โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

29 นายสมัย กิ่งคํา โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

30 
  
  
  

นางสาวิตร ีสอนพงษ์ 
  
  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสตูรสร้าง
เว็บไซต์ E-Learining ด้วย Moodle 
รุ่นที่ 28"  

30 - 31 กรกฎาคม 2559 โรงแรม CMYK My 
Hotel Ratchada
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
คณะฯ 

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตรสร้าง
เว็บไซต์ E-leariningด้วย Moodle 
รุ่นที่ 28 

30 - 31 กรกฎาคม 2559 โรงแรม CMYK My 
Hotel Ratchada
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
คณะฯ 

ประชุมสัมมนาวิชาการโครงการสัมมนา
วิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่าย
บุคลากรสายสนับสนนุคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยประจําปี 2558 

18 - 20 พฤศจิกายน 2558 คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
คณะฯ 

31 
  
  

นางสาวสุขุมา พวงมะลิ  
  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดบับัณฑิตศึกษา 

7 - 8 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

32 
  

นางสาวสุดารตัน ์ทาํนุ 
  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564)

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
เขียน SAR ระดับหลักสตูร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เรื่อง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
33 นางสาวสุภาวดี ศรภีักด ี โครงการพัฒนาบุคลากรองค์กรและ

ระบบงานร่วมกนัมุ่งม่ันสูค่วามสําเร็จ 
เรื่องการจัดทําแผนยทุธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

34 
  
  
  
  

นางสาวสดใส ตะรนิันท์ 
  
  
  
  

ประชุมสัมมนาวิชาการโครงการสัมมนา
วิชาการศูนย์ประสานงานเครอืข่าย
บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยประจําปี 2558 

18 - 20 พฤศจิกายน 2558 คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
คณะฯ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดบัปริญญาตร ี

24 - 25 กุมภาพันธ ์2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรระดบับัณฑิตศึกษา 

7 - 8 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย 
(Facilitator) เพ่ือพฒันาการจัดการ
ความรู ้

30 - 31 มนีาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 

7 - 8 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

35 นางสมคิด สุพันทะมาด ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย 

13 - 16 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี/ 
บริษัทนีโอคอสเมด 
จํากัด/โรงงานท่ี
จังหวัดชลบุรี 
นครนายก จันทบุร ี
และฉะเชิงเทรา 

  

36 นางสาวอนุพร โคตรเมือง โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ร และ
ระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรค์ณะฯ ระยะ 5 ปี 
(2560-2564) 

12 - 13 มีนาคม 2559 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

 
 
 
 
 



Annual Report 2016 Faculty of Pharmaceutical Sciences

119

 

118 

 

การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 
 

ช่ือ-สกุล ประเภท
บุคลากร 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

ระดับ 
การ 

ศึกษาต่อ 
แหล่งทุนการศึกษา สถาบันท่ี 

ศึกษาต่อ 

ประเทศของ
สถาบันท่ี 
ศึกษาต่อ 

นางสาววันนิศา  ดงใต้ พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 

University of 
Maryland at 
Baltimore 

สหรัฐอเมริกา 

นางนิภาพร  เมืองจันทร ์ พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

นายศักดิ์สกล  ปรสัพันธ์ พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 
นางธีราพร  ชนะกิจ ข้าราชการ ป.โท ป.เอก ทุนกระทรวง 

วิทยาศาสตร์ 
The University of 
Nottingham 

อังกฤษ 

นางสาวเด่นใจ  บัวทุม พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบําบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

นางสาวอัญมณี  ลาภมาก พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบําบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

นางสาวกมลชนก จิตอาร ี พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบําบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

นางสาวพิชญ์จิรา  
สงวนบุญญพงษ์ 

พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบําบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 
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รางวัลแห่งเกียรติยศ  
 

คณาจารย์ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ช่ือรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีท่ีได้รับ สถาบัน/หน่วยงานท่ีมอบ 

1 ดร.บัญชา ย่ิงงาม รางวัลระดับดีมาก ประเภท Oral 
Presentation สาขา Pharmaceutical 
Sciences 

13 กุมภาพันธ์ 
2559 ถึง 14 
กุมภาพันธ์ 2559 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

 
บุคลากรสายสนับสนุน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ สถาบัน/หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวสาวิตรี สาริกา รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงาน
ประเภทวาจาช่ือผลงาน "ระบบบริหาร
จัดการการประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงาน" 

19-20 
พฤศจิกายน 2558 

ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุน 
คณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.) 

2 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี รางวัลชมเชย การนําเสนอลผงานประ
เภทโปสเตอร์ช่ือผลงาน "การจัดการ
ระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานี"

19-20 
พฤศจิกายน 2558 

ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุน 
คณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.)

3 นางกรชนก แก่นคํา รางวัลชมเชย การนําเสนอผลงานประเภท
วาจา ช่ือผลงาน "การศึกษาประสิทธิภาพ 
ควมคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย 
Tetramethyl-p-Phenylenediamine 
Dihydrochoride สําหรับพิสูจน์
เอกลักษณ์ Pseudomonas aeruginosa"

19-20 
พฤศจิกายน 2558 

ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุน 
คณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.) 

 
นักศึกษาปริญญาตรี 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีท่ีได้รับ สถาบัน/หน่วยงานที่มอบ 

1 นายภานุพงศ์ บัวแก้ว 
นายศิวัสม์ สาระ 

รางวัลระดับดีเย่ียม ประเภท Poster 
Presentation สาขา 
Pharmaceutical Sciences 

13-14  
กุมภาพันธ์ 2559 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีท่ีได้รับ สถาบัน/หน่วยงานที่มอบ 

2 นายธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล 
นางสาวธมลวรรณ นันทา  
นายวีระ ดุลย์ชูประภา 

รางวัลระดับดีมาก ประเภท Poster 
Presentation สาขา Phamacy 
Practice 

13-14  
กุมภาพันธ์ 2559 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

3 นางสาวเบญจมาภรณ์ เกษามา รางวัลระดับดีมาก ประเภท Oral 
Presentation สาขา Pharmacy 
Practice) 

13-14  
กุมภาพันธ์ 2559 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

4 นางสาวศุภิสรา เพชรประภัสสร รางวัลระดับดี ประเภท Oral 
Presentation สาขา 
Pharmaceutical Sciences 

13-14  
กุมภาพันธ์ 2559 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

5 นางสาววีรยา ศรีสุริยชัย รางวัลระดับดีมาก ประเภท Poster 
Presentation สาขา 
Pharmaceutical Sciences 

13-14  
กุมภาพันธ์ 2559 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

6 นางสาววิกานดา สีแพนบาล รางวัลระดับดีมาก ประเภท Oral 
Presentation สาขา 
Pharmaceutical Sciences 

13-14  
กุมภาพันธ์ 2559 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

7 นางสาวกัญณรินทร์ พิริยานนท์ 
นางสาวณิชาลฏา แก้วกันหา 

รางวัลระดับดีมาก ประเภท Poster 
Presentation สาขา 
Pharmaceutical Sciences 

13-14  
กุมภาพันธ์ 2559 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีท่ีได้รับ สถาบัน/หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวชมพูนุท เวชชากุล รางวัลระดับดี ประเภท Poster 
Presentation สาขา 
Pharmaceutical Sciences 

13-14  
กุมภาพันธ์ 2559 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
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สารสนเทศ 
ของคณะเภสชัศาสตร 
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คณาจารย์และบุคลากร 
 

คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 
 ชื่อ   คุณวุฒิ  ตําแหน่ง   ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ 
        ลาศึกษาต่อ 
1. นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข Ph.D.  รองศาสตราจารย์   
2. นางชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. นางสุภารัตน์ จันทรเ์หลือง     ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. นายสมชาย สินชัยสุข Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5. นางปาจารีย์  ทองงอก   Ph.D.               ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6. นางนิภาพร เมืองจันทร ์ วท.ม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1    ลาศกึษาต่อเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2554  
7. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา  ปร.ด.  อาจารย์  
8. นางสาวนุตติยา วีระวัธนชัย  วท.ด.  อาจารย์  
9. นายฐิติเดช  ลอืตระกูล Ph.D.  อาจารย์  
10. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ปร.ด.  อาจารย์  
11. นางศิริมา สุวรรณกฎู จันต๊ะมา  ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12. นายณรงค์ชัย จักษุพา ภ.ม.  อาจารย์ 
13. นายสมหวัง  จรรยาขันติกลุ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1 
14. นางสาวพรทิพย์  ไววุฒิ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1     
15. นางสาวธนวดี  ปรีเปรม Ph.D.  อาจารย1์      
16. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ภ.บ.  อาจารย์1         
17. นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ ภ.บ.  อาจารย1์     
     
คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
  ชื่อ     คุณวุฒิ ตําแหน่ง   ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ 

        ลาศึกษาต่อ 
1. นางสาวพรรณรัตน ์อกนิษฐาภิชาติ Ph.D.  รองศาสตราจารย์   
2. นางสาววิภาวี เสาหิน Ph.D.  รองศาสตราจารย์ 
3. นางวันดี รังสีวิจิตรประภา Dr.rer.nat รองศาสตราจารย์ 
4. นางสาวระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ปร.ด.   รองศาสตราจารย์  
5. นางจารุวรรณ  ธนวริุฬห์           Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6. นายปรีชา บุญจูง  ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7. นางสาววริษฎา ศิลาอ่อน  ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8. นางสาวเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9. นางสุดารตัน์  หอมหวล ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
10. นางสาวนิธิมา   สุทธิพันธุ์ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
11. นายทวีศักดิ ์ จึงวัฒนตระกูล Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1  
12. นายสุรชัย จูมพระบุตร Ph.D.  อาจารย์  
13. นางสาวจินตนา  นภาพร  Ph.D.  อาจารย์       
14. นางสาวจรรยา  อินทรหนองไผ ่ ปร.ด.  อาจารย์  
15. นางสาวอรนุช  ธนเขตไพศาล Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
16. นายทรงพร  จึงม่ันคง วท.ม.  อาจารย์1 
17. นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1 
18. นางสาวกุสุมา  จติแสง   Ph.D.  อาจารย์    
19. นางสาวอุษณา  พัวเพ่ิมพูลศิริ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
20. นายบัญชา ยิ่งงาม ปร.ด.  อาจารย์1   
21. นางสาวสุรีวัลย ์ดวงจิตต ์ ภ.ด.   อาจารย1์   
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คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏบิัติ 
  ชื่อ     คุณวุฒิ ตําแหน่ง   ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ 

        ลาศึกษาต่อ 
1. นายสัมมนา มูลสาร  Ph.D.  รองศาสตราจารย์ 
2. นายอนันต ์ ไชยกุลวัฒนา Ph.D.  รองศาสตราจารย์  
3. นางธีราพร  ชนะกิจ ภ.ม.   รองศาสตราจารย์  ลาศกึษาต่อเม่ือ 17 กันยายน 2555 
4. นางสาวน้องเล็ก  คณุวราดิศัย Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
5. นายแสวง  วัชระธนกิจ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6. นางสาวสุวรรณา ภทัรเบญจพล Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7. นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ปร.ด.  อาจารย์ 
8. นางสาวสุทธาสินี สวุรรณกลุ Ph.D.  อาจารย์ 
9. นางสาวทัดตา ศรีบุญเรือง Ph.D.  อาจารย1์  
10. นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1  
11. นายศักดิ์สกล  ปรสัพันธ์ ภ.บ.  อาจารย1์   ลาศกึษาต่อเม่ือ 1 มิถุนายน 2555 
12. นางจีริสุดา คําสีเขียว ภ.ม.  อาจารย์ 1  
13. นายประสิทธิชัย พูลผล  ภ.ม.  อาจารย์1    
14. นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ อนุมัติบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1   
15. นางสาวอไุรวรรณ อกนิตย ์ วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1   
16. นางศิศิรา ดอนสมัคร ภ.ม.  อาจารย ์ 1    
17. นางสาววันนิศา  ดงใต้ ภ.บ.  อาจารย ์1   ลาศกึษาต่อเม่ือ 13 สิงหาคม 2554 
18. นายธีระพงษ์  มนตม์ธุรพจน์ ภ.ม.  อาจารย1์    
19. นายมานิตย์  แซ่เตียว วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1    
20. นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา  Ph.D.  อาจารย์    
21. นางสาวฑิภาดา สามสีทอง ภ.บ.  อาจารย์1    
22. นายทวนธน บุญลือ  วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1    
23. นางสาวเด่นใจ  บัวทุม ภ.บ.  อาจารย1์   ลาศกึษาต่อเม่ือ 1 มิถุนายน 2556 
24. นางสาวอัญมณี  ลาภมาก ภ.บ.  อาจารย1์   ลาศกึษาต่อเม่ือ 1 มิถุนายน 2556 
25. นางสาวกมลชนก  จิตอาร ี ภ.บ.  อาจารย1์   ลาศกึษาต่อเม่ือ 1 มิถุนายน 2557 
26. นางสาวรจเรศ เนตรทอง บธ.ม.  อาจารย1์ 
27. นางสาวพิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ ภ.บ.  อาจารย์1   ลาศกึษาต่อเม่ือ 1 มิถุนายน 2559 
28. นายนิติ  วรรณทอง ภ.บ.  อาจารย์ 1 

 
หมายเหตุ  1หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 24  แสดงจํานวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาตอ่และปฏิบัติงานจริงจําแนกตามกลุ่มวิชา 

กลุ่มชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มเภสัชเคมีฯ กลุ่มเภสัชกรรมปฏับัต ิ รวม 
ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ่ ปฏิบัติงานจริง ลาศกึษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศกึษาตอ่ ปฏิบัติงานจริง ลาศกึษาตอ่ 

16 1 21 0 21 8 58 8 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 19 แสดงจํานวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อและปฏิบัติงานจริงจําแนกตามกลุ่มวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(คน
) 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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ตารางท่ี 25 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการปีการศึกษา 2554-2558 
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ปฏิบัติงานจริง ลาศกึษา ปฏิบัติงานจริง ลาศกึษา ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษา ปฏิบัติ'านจริง ลาศกึษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศกึษา

52.5 9 54 10 53 12 55 11 58 9 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการปกีารศึกษา 2554-2558 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 21 แสดงอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริงจําแนกตามคุณวฒิุการศึกษา 
 

(คน
) 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะเภสัชศาสตร์  
 

 ชื่อ   คุณวุฒิ    ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน                
1.  ภก.ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย  ภบ. (เภสัชศาสตร์)   1 ตลุาคม 2557 – ปัจจุบัน 
2.  ภก.วิพิน กาญจนการุณ  ภบ. (เภสัชศาสตร์)   1 ตลุาคม 2558 – ปัจจุบัน 
3.  นพ.ศิรโิรจน์ กติติสารพงษ์  อนุมัติบัตร (เวชศาสตร์ครอบครัว)  1 ตลุาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
บุคลากรกลุ่มงานปฏิบัติการ  

 

ชื่อ   คุณวุฒิ              ตําแหน่ง 
ข้าราชการ 
1. นางวิรัตน์ จันทรต์ร ี  วท.บ. (เคมี)   นักวิทยาศาสตร ์ชํานาญการพิเศษ  
2. นางกรชนก  แก่นคาํ  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  นักวิทยาศาสตร ์ชํานาญการพิเศษ 
3.   นายธนพัต วิสาพล   ปวท. (ไฟฟ้า)   ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ์ชํานาญงาน  
 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นายวีระวุท กะชา  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)   นักวิทยาศาสตร ์  

2. นางณัฐภรณ์  จันทร์จรัสจิตต์    วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  นักวิทยาศาสตร ์
3. นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่  วท.บ. (จุลชีววิทยา)   นักวิทยาศาสตร ์
4. นางแวว  ถนอมวงค์   วท.บ. (เกษตรศาสตร์)   นักวิทยาศาสตร ์
5. นางกฤตติญารตัน์ พิมพ์พงษ์  วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) นักวิทยาศาสตร ์
 
ลูกจ้างประจํา 
1. นางสมคิด สุพันทะมาด     ค.บ. (การศกึษาประถม)  พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3   
 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
1. นางเย็นฤดี แม่นม่ัน   ปวส. (บริหารการตลาด)  พนักงานธุรการ 
2. นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้  ม.6    ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ์
 
 
บุคลากรสํานักงานเลขานุการ 
 

ชื่อ   คุณวุฒิ              ตําแหน่ง 
ข้าราชการ 
1. นางสาวเบญจภัค ม่ิงขวัญ   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง      บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)   นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์    ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)   นักวิชาการศกึษาชํานาญการพิเศษ 
4. นางวิไล วรรณคาํ*   ค.บ.(บริหารการศึกษา)   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 

(ช่วยราชการสํานักงานอธิการบด ีตั้งแต่วันที ่4 
ตุลาคม 2553) 

5. นางช่ืนจิต  ภู่ทอง   ศศ.บ.(การจัดการ)   นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 
6. นายทยากร  วรทิธานนท์  รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)  นักวิชาการศกึษา ชํานาญการ 
 

 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นางนิธินันท์   สยุะลา  บธ.บ.(การจัดการธรุกิจบรกิาร)    บุคลากร   
2. นางสาวิตร ีสอนพงษ์  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
3. นางวรรณา  พุ่มพฤกษา     ศศ.บ.(บัญชี)   นักวิชาการศกึษา  
4. นายสิทธิพงศ์  ยิง่ยง   บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
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5. นายวุฒิพงศ์  จันทร์พันธ์  ปวส.(คอมพิวเตอร์ธรุกิจ)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
6. นางธนาพา  เชียงแสน  บธ.บ. (บัญชี)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
7. นางสาวประไพจิตร  สาตะรกัษ์  ปวส. (คหกรรม)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
8. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตกลุภรณ์ อนุปริญญา(คอมพิวเตอร์)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร      
9. นางสาวปนิดา  มุขมณี  บธ.บ. (การบัญชี)   นักวิชาการพัสดุ   
10. นายนรเศรษฐ์  ทองคํา  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
11. นางสลวยเกศ  บุดดาล ี  บธ.บ. (การบัญชี)   นักวิชาการเงินและบัญชี 
12. นางกฤษดาภรณ์  เคนประคอง  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
13. นางสาวสดใส  ตะรินันท ์  วท.บ. (คอมพิวเตอร์)   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
14. นางสาวสุขุมา  พวงมะลิ    วท.บ. (เคมี)   นักวิชาการศกึษา  
15. นางสาวอนุพร โคตรเมือง  บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
16. นางสาวดารุณี  นามห่อ  ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
17. นางสาวสุดารตัน์ ทํานุ   บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
18. นายนเรศน์ กําลังด ี  ปวส. (เครื่องยนต์)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
ลูกจ้างประจํา 
1. นายสมัย กิ่งคํา   ปวท. (เกษตร)   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1 
2. นายจิรัฏฐ์  ภูมิสวาสดิ ์     ปวส.(บัญชี)   พนักงานสถานท่ี ระดับ 1  
3. นางนารี  แก้ววงษา  วท.บ.(การบัญชี)   พนักงานประจําห้องทดลอง ระดับ 1  
 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
1. นางสาวภัณฑิรา  กัลยา  ม.6    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
2. นางสาวจิรัสยา  สมลา  ปวส. (การออกแบบพาณิชยศิลป์)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
3. นายศักดิ์ชัย  รัศมี   ปวส. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ช่างไฟฟ้า 
 
จ้างเหมาบริการ 
1. นางสาวสุภาวดี ศรีภกัด ี  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
2. นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน   บธ.บ. (การจัดการอตุสาหกรรมบรกิาร เจ้าหน้าที่ธุรการ 
3. นางสาวนิภาดา พวงผะกา  ศศ.บ. (ภาษาไทยและการสือ่สาร)  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
 
ตารางท่ี 26  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการปกีารศึกษา 2554-2558 

ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

9 35 9 35 10 29 11 29 11 32
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แผนภูมิที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการปีการศึกษา 2554-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(คน
) 
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นักศึกษา 
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 

1 (รหัส 58) 100 30 130 
2 (รหัส 57) 88 24 112 
3 (รหัส 56) 80 24 104 
4 (รหัส 55) 84 23 107 
5 (รหัส 54) 91 - 91 
6 (รหัส 53) 86 - 86 

นศ.ตกค้าง (รหัสก่อน 53) 1 - 1 
รวม 530 101 631 

 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ลําดับ หลักสูตร ระดับ รวม (คน) 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ ปริญญาโท 18
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลติภัณฑ์ธรรมชาติ ปริญญาโท 1
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรชี์วภาพ ปริญญาโท 0
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและ

ผลิตภัณฑส์ุขภาพ 
ปริญญาโท 3 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์ ปริญญาเอก 2 
 รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  24 

 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student) ประจําปกีารศึกษา 2558 

 รายละเอียด ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 
(โท-เอก) 

FTES 
รวม 

FTES (ปีการศึกษา 2558) 556.61 6.00 562.61 
FTES (ปีงบประมาณ 2559) 585.72 6.00 591.72 
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ภาพกิจกรรมเดนในรอบป 2559 
 
 

กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

นักศึกษาและอาจารย์จาก College of Pharmacy & Health Sciences, Long Island University, USA เยี่ยมชมคณะ
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ นักศึกษาและ ผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ "โครงการ
รับนักศึกษาและเชิญผู้เช่ียวชาญต่างประเทศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560 ระยะท่ี 1" โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมกับเพ่ือนนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับชาวต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2559 โดยมีนักศึกษาและอาจารย์จาก College of 
Pharmacy & Health Sciences, Long Island University, USA ได้ แ ก่  Associate Prof.Dr.Suzanna Gim, Mr.Nubriel Jose 
Hernandez, Ms.Nadine Fahim Dandan, Ms.Julie Nargis Samuel, Ms.Rachelle Louis มาร่วมเสวนาแลกเปล่ียนความรู้ในครั้งน้ี 

 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับ Prof.Richard Segal จาก University of Florida USA 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากร ร่วมต้อนรับ Professor Richard Segal จาก University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา  ใน "โครงการรับนักศึกษาและเชิญ
ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560 ระยะท่ี 2 " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ฝึกฝน
ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมกับเพ่ือนนักศึกษาต่างชาติ อาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาศแลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้เช่ียวชาญ
ต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับชาวต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 13 - 16 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผ่านมา 
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กิจกรรมความรว่มมือกับเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี 
 

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจําปี 2559 “เสริมทักษะการบริการชุมชน ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข” 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่าย
เภสัชกรอุบลราชธานี จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี "สัปดาห์เภสัชกรรม ประจําปี 2559 “เสริมทักษะการบริการชุมชน ดูแล  
ผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข" ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภู ริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซ่ึงในงานมีกิจกรรม อาทิ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้เร่ืองยา     
ลดปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร เป็นต้น ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีผ่านมา  

 
 
 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันาคณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ครั้งที่ 1 
 เมื่อวันท่ี 12-13 มีนาคม 2559 ท่ีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร องค์กรและ
ระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ เร่ือง "การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี คร้ังท่ี 1" โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ สามารถเสริมสร้างทีมงาน   
ให้มีคุณภาพในอันท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ และบุคลากรได้เรียนรู้
หลักการและจิตวิทยาการทํางานร่วมกับผู้อื่นในทีม เสริมสร้างพันธภาพท่ีดีของทีมงานท่ีประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับทุกสายงานใน
องค์กร โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภาเภสัชกรรมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
วิทยากรในการบรรยายและให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ครั้งที่ 2 
 เมื่อวันท่ี 25-26 พฤษภาคม 2559 ท่ีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนา
บุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ เร่ือง "การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี ครั้งท่ี 2" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ 
สามารถเสริมสร้างทีมงานให้มีคุณภาพในอันท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์สู่ความ
เป็นเลิศ และบุคลากรได้เรียนรู้หลักการและจิตวิทยาการทํางานร่วมกับผู้อื่นในทีม เสริมสร้างพันธภาพท่ีดีของทีมงานที่
ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับทุกสายงานในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พ.ต.ท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
และให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
 

  
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1. โครงการพัฒนาแนวคิดชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม 
 กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์
กับวิชาชีพเภสัชกรรม สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ช้ันปีท่ี 2 เพื่อพัฒนาแนวคิดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ให้เข้าใจถึง
ความสําคัญและบทบาทของรายวิชาชีวเภสัชศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต เพื่อพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา รวมทั้งอบรมให้นักศึกษามีวิธี  
คิดท่ีเป็นระบบก่อนการทําปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีจําเป็นต้องการพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการพัฒนา
ผู้สอน จึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงสุด ณ ห้องบรรยาย PH 301,302 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 ท่ีผ่านมา 
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2. โครงการพัฒนาแกนนํานักศึกษาและทักษะการประกันคุณภาพ 
 เมื่อวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 ท่ีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาแกนนํา
นักศึกษาและทักษะการประกันคุณภาพ โดยงานกิจการนักศึกษา เพ่ือให้แกนนํานักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็น
ผู้นําและรู้จักการทํางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถเข้าใจในระบบการทํางานเป็นทีม การประสานงานกับ
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และวางแผนงานกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา ณ ห้องบรรยาย 301 คณะเภสัชศาสตร์  

 
 
3. พิธีกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรมและพิธีรับมอบเส้ือกาวน์ 
 เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2559 ท่ีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณตนของ
นักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรมและพิธีรับมอบเส้ือกาวน์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสําคัญของการให้คําสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษา และได้รับเกียรติ
จาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกรหญิ งอาภรณ์  จัตุรภัทรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชําราบ                     
จ.อุบลราชธานี กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา เพื่อตระหนักและยึดมั่นในคําสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมท้ังกล่าวให้ข้อคิดกับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีจะเข้ารับมอบเส้ือกาวน์เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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กิจกรรมบริการวิชาการ 
 
1. ความก้าวหนา้ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 4 : โรคตดิเชื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเร่ืองการดูแลสุขภาพกายและใจของเด็กนักเรยีน แก่ครูในโรงเรยีนในเขตจังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annual Report 2016 Faculty of Pharmaceutical Sciences

137

 

136 

 

3. อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสําหรับนักศึกษาเภสัซศาสตร ์ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


