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บทสรุปผูบริหาร 
 
 

 

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   
ผลิตบัณฑิตรับใช้ประเทศจนถึงปัจจุบัน จํานวน 18 รุ่น ทําให้มีการกระจายตัวของเภสัชกรในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพ่ิมข้ึนอย่างเด่นชัด นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2559 คณะมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร ทําให้เกิดพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 คณะได้ดําเนินการพัฒนางานวิจัยและได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเป็นประจําทุกปี 
ท้ังในรูปแบบชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยเด่ียว โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติจํานวน 27 เรื่อง และระดับนานาชาติจํานวน 15 เร่ือง  นอกจากน้ียังได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัย การจัดประชุม
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านงานวิจัย เช่น โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเภสัชศาสตร์ การส่งเสริมให้มี
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานาชาติ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย การเข้าร่วมประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันมาอย่างต่อเนื่อง 
 สําหรับพันธกิจด้านการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะได้ดําเนินการจัดอบรม สัมมนา
เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจท่ัวไป รวมทั้ง
ได้จัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หน่วยวิเคราะห์
คุณภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง และหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ) หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทย
เขตอีสานใต้ และโครงการจัดต้ังศูนย์รับซ้ือและจําหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพ่ือเป็น
หน่วยงานให้บริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านสุขภาพ ทํานุบํารุง
และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านยาและสมุนไพรท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และ
หน่วยงานต่างๆ 
 รายงานประจําปีฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ตามพันธกิจหลักท่ีกล่าวมา         
ในปีงบประมาณ 2560 และปีการศึกษา 2559 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานประจําปีฉบับน้ีจักเป็นประโยชน์
แก่ผู้สนใจในกิจการและการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ประวัติความเปนมาของคณะเภสัชศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลําดับท่ี 8 และเป็นคณะวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นคณะเภสัชศาสตร์     
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนท่ี 
21 ก. เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ได้รับความเห็นชอบจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และสํานักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2536  ในปี 2551 ได้ดําเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนท่ีกําหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และเร่ิม
เปิดรับนักศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา  มีบัณฑิต
เภสัชศาสตร์สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปีแล้ว 15 รุ่น รวมท้ังส้ิน 1,104 คน โดยปีการศึกษา 2557 
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นท่ี 16 ซ่ึงเป็นรุ่นแรกท่ีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี สําเร็จ
การศึกษา ท้ังน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2559 คณะเภสัชศาสตร์มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ท้ัง
หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 6 ปี รวมท้ังส้ิน 18 รุ่น จํานวน 1,349 คน 
 ปีการศึกษา 2544 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ี
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์  มีมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 142 คน และในปีการศึกษา 2544 มีมหาบัณฑิต     
ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน   

ปีการศึกษา 2549 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่ม 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 ครั้งในแต่ละปีการศึกษา   
คร้ังละ 2-3 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมท้ังส้ิน 6 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี ซ่ึงในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 37 คน และได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรแล้วในปีการศึกษา 2555 

ปีการศึกษา 2553 คณะเภสัชศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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.) เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
และคณะฯ ได้เสนอขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึง
ได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือการประชุมคร้ังท่ี 6/2557 วันท่ี 21 มิถุนายน 2557  

ปีการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร์ได้ดําเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่          
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ถึงปัจจุบัน 
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วิสัยทัศน  

พันธกิจ สมรรถนะหลักของคณะเภสัชศาสตร     
 
 

วิสัยทัศน 
เป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนําในอาเซียน ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  สร้างสรรค์
งานวิจัยในระดับสากล 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  สามารถแข่งขัน

ได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมนําความรู้ ดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นท่ียอมรับในระดับสากล  สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และสร้างเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง  เพื่อพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
4. อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพ่ือธํารงไว้

ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 
5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มี คุณภาพมาตรฐาน เพื่อการดําเนินงาน              

ท่ีเป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข 
 

สมรรถนะหลัก 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อสร้างความเช่ียวชาญระดับสูง 
โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร 

พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

ยกระดับบัณฑิตสูความเปนเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม 

สรางองคความรูในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  

สรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพ

การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคมอยางย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค 

ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะ
วิชาชีพ มีความโดดเด่นด้านการบริบาลเภสัชกรรม 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช 
 

 

วัตถุประสงค 

สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือ
ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

 

วัตถุประสงค 

สร้างสรรค์งานบริการวิชาการและนวัตกรรม ที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน ชุมชน
และสังคม ในเขตอีสานใต้และอาเซียน อย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเน้นการบริบาล
ทางเภสัชกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ผู้ป่วยสูงวัย และร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
วิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

สืบสานและสรางองคความรูในการทํา

นําบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  

บริหารจัดการองคกรใหมีช่ือเสียง 

ขับเคลื่อนสูความเปนเลิศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 

พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสูความ

เปนเลิศ 

 

 

วัตถุประสงค 

สืบสาน เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
สมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถ่ิน ประเทศและ
อาเซียน 
 

 

วัตถุประสงค 

สร้างภาพลักษณ์และช่ือเสียง (branding and 
Recognition) และพัฒนาระบบบริหารงาน
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่
ความเป็นเลิศ 
 

 

วัตถุประสงค 

สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
สามารถทํางานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ มี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและขับเคลื่อนสู่ความ
เป็นเลิศ และทํางานอย่างมีความสุข โดยมี
ความผูกพันกับองค์กร เพ่ือธํารงไว้ซ่ึงบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 

ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล 

 

 

วัตถุประสงค 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการตัดสินใจ เพ่ือ
ขับเคล่ือนสู่ความเป็นเลิศ 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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- งานบริหารและธุรการ     - งานบริหารบุคคล 

- งานคลังและพัสดุ 

- งานแผนและงบประมาณ - 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 

- งานปฏิบัติการ  

- งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร 

- กลุมวิชาภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

- กลุมวิชาเภสัชรรมปฏิบัติ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน  สาขา 1 และ 2 

- งานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

หัวหนาหนวยทดสอบ

คุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

หนวยทดสอบคุณภาพและ

มาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพ 
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คณะผูบริหาร 
 

 
 
 

 
 

รศ.ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 

 

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 
 

ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีภา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

 

ดร.จินตนา นภาพร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 

 

 
รศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
วิเทศสัมพันธ์ 

 

 

ดร.ธนวดี ปรีเปรม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

 

ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล 
รองคณบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ 

 

 

 
นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
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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.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน 
ดร.จินตนา นภาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ   1 ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน 
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 
ดร.ธนวดี ปรีเปรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน 
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ   16 เม.ย. 2558 – 15 เม.ย. 2560 
อ.ทวนธน บุญลือ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ   16 เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 16 พ.ค. 2559 – 30 เม.ย. 2560 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน 
อ.ณรงค์ชัย จักษุพา หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์   15 ก.ย. 2559 – 14 ก.ย. 2560 
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์   15 ก.ย.2560 – ปัจจุบัน 
นางสาวเบญจภัค  ม่ิงขวัญ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  16 พ.ย.2542 – ปัจจุบัน 
   

รายนามคณะกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ 
 

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

เทคโนโลยีเภสัชกรรม
กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ
7. นายทวนธน บุญลือ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธ์ุ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
10. นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
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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  ม่ิงขวัญ 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 

    

คณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร ์
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  ม่ิงขวัญ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวสดใส ตะรินันท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ 
1.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์   กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์วริษฎา  ศิลาอ่อน    กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจารีย์  ทองงอก   กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง    กรรมการ 
6.  นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา     กรรมการ 
7.  นางสาวสุทธาสินี  สุวรรณกุล    กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
9.  นายวุฒิพงศ์   จันทร์พันธ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางวิรัตน์  จันทร์ตรี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางณัฐภรณ์  จันทร์จรัสจิตต์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางกรชนก  แก่นคํา     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะเภสัชศาสตร์ 

1.   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     ท่ีปรึกษา 
2.   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   ท่ีปรึกษา 
3.   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  หอมหวล   กรรมการ 
5.   นางสาวสุทธาสินี  สุวรรณกุล    กรรมการ 
6.   นายณรงค์ชัย   จักษุพา     กรรมการ 
7.   นางสาวดารุณี  นามห่อ     เลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ธีราพร ชนะกิจ    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องเล็ก คุณวราดิศัย   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง  จรรยาขันติกุล   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีวัลย์  ดวงจิตต์   กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา นภาพร     กรรมการ 
8. นายณรงค์ชัย จักษุพา     กรรมการ 
9. นายทรงพร จึงม่ันคง     กรรมการ 
10. นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์    กรรมการ 
11. นายประสิทธิชัย พูลผล     กรรมการ 
12. นายมานิตย์ แซ่เตียว     กรรมการ 
13. นางจีริสุดา คําสีเขียว     กรรมการ 
14. นายทวนธน บุญลือ     กรรมการ 
15. นางสาวฑิภาดา สามสีทอง    กรรมการ 
16. นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์    กรรมการและเลขานุการ 
17. นางวรรณา พุ่มพฤกษา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางธนาพา  เชียงแสน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง จรรยาขันติกุล   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพร จึงม่ันคง   กรรมการ 
5. นายศักดิ์สิทธ์ิ  ศรีภา     กรรมการ 
6. นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย    กรรมการ 
7. นายมานิตย์ แซ่เตียว     กรรมการ 
8. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์    กรรมการ 
9. นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์    กรรมการ 
10. นางสาวสุรีวัลย์ ดวงจิตต์     กรรมการ 
11. นายประสิทธิชัย พูลผล     กรรมการ 
12. นางสาววันนิศา ดงใต้     กรรมการ 
13. นายทยากร วริทธานนท์     กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
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 

 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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 
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10. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. บุคลากร      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลคณะเภสัชศาสตร์ 
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 

 

คณะกรรมการดําเนินงานหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   ท่ีปรึกษา 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณกูฎ จันตะมา  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ    กรรมการ 
7. นายทรงพร จึงมั่นคง     กรรมการ 
8. นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง    กรรมการ 
9. นางกรชนก  แก่นคํา     กรรมการ 
10. นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่    กรรมการ 
11. นางณัฐภรณ์  จันทร์จรัสจิตต์    กรรมการ 
12. นางกฤตติญารัตน์  พิมพ์พงษ์    กรรมการ 
13. นางแวว  ถนอมวงค์     กรรมการและเลขานุการ 
14. นางเย็นฤดี  แม่นม่ัน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะเภสัชศาสตร 

จําแนกตามพันธกิจ 

ปงบประมาณ 2560 
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ผลการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ จําแนกตามพันธกิจปีงบประมาณ 2560 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
 คณะเภสัชศาสตร์ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร และ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร 
 จํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 รวมทุกหลักสูตรมีจํานวนท้ังสิ้น 135 จําแนกเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 116 คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 19 คน  
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีผู้สําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 88 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 79 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 9 คน  
 

 
ด้านการวิจัย 

คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความสําคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากร
ทําการศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในสาขาวิชาย่อยแขนงต่างๆ  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนทางด้านการดําเนินงานวิจัยจากหลายแหล่ง  จํานวน
ท้ังสิ้น 18 โครงการ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 4,582,460 บาท จําแนกตามแหล่งเงินได้ดังนี้ 

ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ เงิน 

1 งบประมาณแผ่นดิน 2 โครงการ 600,000 บาท

2 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 6 โครงการ 300,000 บาท

3 เงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 10 โครงการ 3,682,460 บาท

รวมท้ังส้ิน 18 โครงการ 4,582,460 บาท
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ด้านการบริการวิชาการ 
 คณะเภสัชศาสตร์ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน
ในชุมชน  โดยในปีงบประมาณ 2560  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือ
จัดอบรม สัมมนาวิชาการ เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ จํานวน 23 
โครงการ โดยเป็นโครงการท่ีจัดได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 17 โครงการ รวมเป็น
เงิน 2,524,800 บาท โครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแหล่งอ่ืนและจากหน่วยบริการ จํานวน 6 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 1,874,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 4,398,800 บาท 
 

ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ งบประมาณ 

1 งบประมาณแผ่นดิน 17 โครงการ 2,524,800 บาท
2 งบประมาณแผ่นดิน  

(ภายใต้โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) 
1 โครงการ 700,000 บาท

3 งบประมาณเงินรายได้จากแหล่งอื่น 1 โครงการ 175,000 บาท

4 งบประมาณเงินรายได้จากหน่วยบริการ 4 โครงการ 999,000 บาท

รวมท้ังส้ิน 23 โครงการ 4,398,800 บาท
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ สืบสานเผยแผ่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ 2560 
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจํานวนท้ังสิ้น 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 513,400 บาท ดังน้ี 
 

ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ เงิน 

1 งบประมาณแผ่นดิน 8 โครงการ 513,400 บาท

รวมทั้งส้ิน 8 โครงการ 513,400 บาท
 

 
 
 

ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  และ
จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับต่างประเทศ รายการการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับต่างประเทศ
และกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจําปี 2560 ดังน้ี 
 
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding  (MOU)  

วันท่ี 
ลงนามข้อตกลง 

วันท่ีหมดอายุ
ข้อตกลง 

หน่วยงานที่ให้ 
ความร่วมมือ

ประเทศ ทวีป เป้าประสงค์ 

16 มิถุนายน 2551 15 มิถุนายน 2565 Schools and Colleges of 
Pharmacy 

สหรัฐอเมริกา อเมริกา แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัยของอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

14 เมษายน 2556  
 

13 เมษายน 2561 Hue University  เวียดนาม เอเชีย - 

สิงหาคม 2556  สิงหาคม 2561 Thai Nguyen University of 
Medicine and Pharmacy  

เวียดนาม เอเชีย - 

20 พฤศจิกายน 
2557  

19 พฤศจิกายน 
2562 

University of Danang เวียดนาม เอเชีย - 

5 กันยายน 2559  4 กันยายน 2564 Monash University  มาเลเซีย เอเชีย แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียน
การสอนและการวิจัย รวมไปถึงการ
หารือเกี่ยวกับการแลกเปล่ียน
นักศึกษาในอนาคต  
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วันท่ี 
ลงนามข้อตกลง 

วันท่ีหมดอายุ
ข้อตกลง 

หน่วยงานที่ให้ 
ความร่วมมือ

ประเทศ ทวีป เป้าประสงค์ 

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

ญ่ีปุ่น เอเชีย แลกเปล่ียนประสบการณ์การด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย รวม
ไปถึงการหารือเก่ียวกับการ
แลกเปล่ียนนักศึกษาในอนาคต 

29 มิถุนายน 2560 28 มิถุนายน 2565 Asean Faculties of 
Prarmacy 

กลุ่มอาเซียน เอเชีย แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

13 พฤศจิกายน 
2560 

12 พฤศจิกายน 
2565 

The Faculty of Natural 
Sciences, University of 
Graz 

ยุโรป สาธารณรัฐ
ออสเตรีย 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย
โดยเฉพาะด้านสมุนไพร 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

College of Pharmacy & 
Health Sciences Long 
Island University 

ยุโรป สหรัฐอเมริกา แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
โดยเฉพาะด้านเภสัชกรรมปฏิบัติการ
หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
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ผลการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 

2560 
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ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560 
 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ 2560-
2564 มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ จําแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 
 
เป้าประสงค์ท่ี 1 :  บัณฑิตมีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพท่ีสูงข้ึน และมีความเป็นเลิศด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง   
    โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช เภสัชกรรม ปฐมภูมิ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 
กลยุทธ์/มาตรการ 
 1.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา และสามารถบูรณาการเพ่ือสนับสนุนสมรรถนะ
หลักของคณะเภสัชศาสตร์ 
 1.2 พัฒนาอาจารย์ให้มีเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบเน้นการเรียนเชิงรุก (Active learning)  

1.3 พัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีโดดเด่นตามท่ีกําหนด มีการบูรณาการองค์ความรู้
และเน้นผลลัพธ์ของบัณฑิต (Outcome) 
 1.4 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 1.5 พัฒนาปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพ่ือตอบสนองการพัฒนาสมรรถนะหลักของคณะและทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษา 
  
 
เป้าประสงค์ท่ี 2 :  บัณฑิตท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีแนวคิดการทํางานในเชิงรุก    

   รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถทํางานเป็นทีมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร               
 บนพ้ืนฐานของคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดี 
  

 
กลยุทธ์/มาตรการ 
 1.1 ปลูกฝัง สร้างทัศนคติ และพัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามเป้าประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒนา
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
 1.2 ฝึกทักษะการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องตามเป้าประสงค์ 
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การผลิตบัณฑิต 
ในปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร ช่ือปริญญา 
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 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
(Master of Science Program in 
Biopharmaceutical Sciences) (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 
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
(Master of Science Program in Cosmetic 
Sciences and Health Products) (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
ระดับปริญญ าตรี
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า 
หน่วยกิตรวมท่ีต้อง
ศึกษาไม่ น้อยก ว่า 



 

20 

 

ชื่อหลักสูตร ช่ือปริญญา 
จํานวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต 

- ผู้ สําเร็จการศึกษา
ระดับป ริญญ าโท
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  
หน่วยกิตรวมท่ีต้อง
ศึกษาไม่ น้อยก ว่า 
48 หน่วยกิต 

 
 

 

นักศึกษา 
 1. ระดับปริญญาตรี  
  1.1 วิธีการรับนักศึกษา 
          การรับนักศึกษาได้กําหนดวิธีในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 วิธี ได้แก่  
          1. วิธีรับตรง (โควตา) ร้อยละ 68 โดยในสัดส่วนรับตรงแบ่งเป็นวิธีรับตามพ้ืนท่ี ร้อยละ 58  และ
วิธีรับตรง ร้อยละ 26 (โควตากลุ่มความสามารถพิเศษ โควตากลุ่มความร่วมมือจากภายนอก และโควตากลุ่มรับตรงท่ัวไป) 

          2. วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admission) โดยกําหนดสัดส่วนร้อยละ 32  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 
 
  1.2 นักศึกษารับเข้า  
          ในปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ รวมท้ังส้ิน 130 คน           
มีนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 จํานวน 116 คน ท้ังน้ีในปีการศึกษา 2558     
มีแผนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ จํานวน 136 คน มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 130 คน  
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือก 
  

ข้อมูล 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม-ลด 
2558 2559 

แผนการรับนักศึกษา 136 คน 130 คน ลดลง 6 คน
จํานวนนักศึกษาท่ีรับคัดเลือก 130 คน 116 คน ลดลง 14 คน 
ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา ร้อยละ 95.59 ร้อยละ 89.23 ลดลงร้อยละ 6.36
  
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับคัดเลือก 
 
 

  1.3 ผู้สําเร็จการศึกษา  
        ในปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 79 คน 
และมีผู้สอบผ่านการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (การสอบครั้งท่ี 1/2559) 
จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 92.40  
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการสอบคร้ังแรก 
 

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
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บัณฑิตท่ี
สําเร็จ      

ปีการศึกษา 

จํานวนบัณฑิต 
ท้ังหมด 

จํานวนบัณฑิต 
ท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ 

จํานวนบัณฑิตท่ีผ่านการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

2551 99 99 74 74.75 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2552

2552 111 106 87 85.00 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2553

2553 109 109 88 82.08 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2554

2554 96 96 69 75.00 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2555

2555 97 97 81 83.50 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2556

2557 82 82 78 95.12 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2557

2558 83 83 72 86.75 ข้อมูลถึงการสอบ
ครั้งท่ี 1/2558

2559 79 79 73 92.40 ข้อมูลถึงการสอบ
ครั้งท่ี 1/2559

หมายเหตุ คณะเภสัชศาสตร์ไม่มีนักศึกษาจบการศึกษาปีการศึกษา 2556 เน่ืองจากเป็นนักศึกษาท่ีอยู่ในระหว่าง
  การศึกษาช้ันปีท่ี 6 (หลักสูตร 6 ปี) 
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
                     (ในการสอบคร้ังแรก) ปีการศึกษา 2554-2559 
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การสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ จากโครงการศึกษาติดตามผลบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสํารวจข้อมูลของบัณฑิตปีการศึกษา 2559 ได้ดังน้ี 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  4.52 
2. ด้านความรู้วิชาการและวิชาชีพ 4.19 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.25 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.28 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.30 
6. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน   4.04 
7. ด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : “สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม”  4.44 

เฉล่ีย 4.29 
 
หมายเหตุ  1. ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 

2. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวน 79 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 62.02  
    จากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559  

 
การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต   
 รายงานผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)  จากโครงการศึกษาติดตามผล
บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํารวจจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559  ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 สรุปผลได้ดังน้ี 

 

สาขา จํานวนบัณฑิตท่ี
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนบัณฑิตท่ี
ตอบแบบ 
สอบถาม 

จํานวนบัณฑิตท่ี 
ได้งานทําหรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
หรือศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

เภสัชศาสตร์ 79 79 75 94.94 

 

หมายเหตุ    1. ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 (สํารวจจากบัณฑิตปีการศึกษา 2559)  
  2. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 79 คน และบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 79 คน   

3. บัณฑิตท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี 75 คน (ร้อยละ 94.94) 
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2. ระดับบัณฑิตศึกษา  
  2.1 วิธีการรับนักศึกษา 
         การรับนักศึกษาได้กําหนดวิธีในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยการสอบ
คัดเลือก ด้วยกระบวนการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
  2.2  นักศึกษารับเข้า  
         ในปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
รวมท้ังส้ิน 35 คน มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 จํานวน 20 คน  
 
ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดแผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2559 
 

หลักสูตร 
แผนการรับ 

(คน)
จํานวนผู้สอบผ่าน 
การคัดเลือก (คน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ 10 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
(ปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2560) 

- - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 5 5 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเคร่ืองสําอางและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 15 6 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 5 7 

รวมท้ังส้ิน 35 20 
 

หมายเหตุ  หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 
 

 

 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงรายละเอียดแผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2559 
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  2.3 ผู้สําเร็จการศึกษา  
          ในปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 คน  
   
ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร จํานวนสําเร็จการศึกษา (คน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ 9 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 0 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 0 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 0 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 0 

รวมทั้งส้ิน 9 
หมายเหตุ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ เปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 และมี 

         นักศึกษาเข้าศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2559 

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เปิดหลักสูตรใน 
    ปีการศึกษา 2558 และมีนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2558 

 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสําหรับการจัดการเรียนการสอน) 

ลําดับ หมายเลขห้อง ชั้น ประเภทห้อง พ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) ความจุตามเกณฑ์

1 - 2 ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย (ส่วนท่ี 1) ด้านหน้า/ 
ห้องบรรยาย

264 180 ท่ีน่ัง 

2 - 2 ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย (ส่วนท่ี 2) ด้านหลัง/ 
ห้องบรรยาย 

192 180 ท่ีน่ัง 

3 PH 201 2 ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ (ห้องแปดเหล่ียม)/
ห้องบรรยาย 

120 60 ท่ีนั่ง 

4 PH 301 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 144 120 ท่ีน่ัง 

5 PH 302 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 144 125 ท่ีน่ัง 

6 PH 304 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 120 108 ท่ีน่ัง 

7 PH 305 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 120 108 ท่ีน่ัง 

8 PH 306 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 168 126 ท่ีน่ัง 

9 PH 402 4 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 24 15 ท่ีนั่ง 

10 PH 403 4 ห้องประชุม/ห้องบรรยาย 12 17 ท่ีนั่ง 

11 PH 407 4 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 160 25 ท่ีนั่ง 

12 PH 501 5 ห้องประชุม/ห้องเรียน 96 30 ท่ีนั่ง 

13 PH 502 5 ห้องประชุม/ห้องเรียน 96 16 ท่ีนั่ง 

14 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 1   12 ท่ีนั่ง 

15 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 2   10 ท่ีนั่ง 
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ลําดับ หมายเลขห้อง ชั้น ประเภทห้อง พ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) ความจุตามเกณฑ์

16 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 3   10 ท่ีนั่ง 

17 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 4   10 ท่ีนั่ง 

18 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 5   10 ท่ีนั่ง 

19 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 6   12 ท่ีนั่ง 

20 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 7   12 ท่ีนั่ง 

21 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 8   12 ท่ีนั่ง 

22 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 9   12 ท่ีนั่ง 

23 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 10   12 ท่ีนั่ง 

24 PH 214 2 ห้องปฏิบัติการ 1-5 672 - 

25 PH 314 3 ห้องปฏิบัติการ 6-10 672 - 

26 PH 414 4 ห้องปฏิบัติการ 8-10 336 - 

27 - 1 โรงงานผลิตยาและสมุนไพร 1008 - 

 
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพ่ือ
รองรับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต จํานวน
ช่ัวโมง
เรียนต่อ
ภาค 

จํานวน
ช่ัวโมงท่ี
จัดการ
เรียนการ

สอน
รูปแบบ
ใหม่ 

ร้อยละ
ช่ัวโมงที่
จัดการ
เรียนการ

สอน
รูปแบบ
ใหม่ 

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบ
บรรยายตาม
แนวทาง 

UBU Active 
Learning 

21 

การสอน
เป็นภาษา 
อังกฤษ 

ใช้ 
Moodle 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course
Ville 

1501 100 นิเทศเภสัชศาสตร์ 1(1-0-2) 15 2 13% /         

1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย 3(3-0-6) 45 3 7%     /     

1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1  3(3-0-6) 45 17 38% /   /     

1502 224 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1  

4(4-0-8) 60 60 100%     /     

1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีว
เภสัชภัณฑ์  

2(2-0-4) 30 2 7%   /       

1502 509 เภสัชพันธุศาสตร์และ
วิทยาการจีโนมทาง
เภสัชศาสตร์ 

3(3-0-6) 45 21 47% /         

1502 811  จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม 3(3-0-6) 45 34 76%     /     

1503 102 สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
และความงาม 

3(3-0-6) 45 6 13%       /   

1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์  3(3-0-6) 45 1 2%   /       

1504 320 รูปแบบยาเตรียม 1 4(3-3-6) 90 4 4% /         

1504 612 เภสัชภัณฑ์และระบบ
การนําส่งยาแบบใหม่ 

3(3-0-6) 45 9 20%       /   
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต จํานวน
ช่ัวโมง
เรียนต่อ
ภาค 

จํานวน
ช่ัวโมงท่ี
จัดการ
เรียนการ

สอน
รูปแบบ
ใหม่ 

ร้อยละ
ช่ัวโมงที่
จัดการ
เรียนการ

สอน
รูปแบบ
ใหม่ 

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบ
บรรยายตาม
แนวทาง 

UBU Active 
Learning 

21 

การสอน
เป็นภาษา 
อังกฤษ 

ใช้ 
Moodle 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course
Ville 

1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล 
(Hospital Pharmacy) 

3(3-0-6) 45 3 7% /         

1506 514 เภสัชบําบัด 3  5(4-3-8) 105 12 11%         / 

1506 533 การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย  

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

1507 402 เภสัชกรรมชุมชน 2(2-0-4) 30 4 13% /         

1507 527 การให้คําปรึกษาด้านยา
ด้วยภาษาอังกฤษ  

3(2-3-4) 75 75 100%   /       

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ 
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การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
ในปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ             

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเฉล่ียของอาจารย์ทุกคน) ในแต่ละหลักสูตรสรุปผลได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5  แสดงการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ปีการศึกษา 2559 
 

 
หลักสูตร 

เฉล่ีย 

ภาคเรียนที่ 
1/2559 

ภาคเรียนท่ี 
2/2559

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 4.49 4.53

2. หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ (ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) 4.60 4.74

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
(ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) 

4.81 4.72

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) 4.47 4.65

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) 

4.73 4.83

6. หลักสูตรปรับญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์  (ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) 4.47 4.53
ค่าเฉล่ียรวม (5 หลักสูตร) 4.59 4.67

 

 

การพัฒนานักศึกษา  
 คณะเภสัชศาสตร์  สนับสนุนให้มีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม ปลูกฝังจริยธรรม มีศีลธรรม
อันดีงาม ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์เพ่ือให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ท้ังด้าน
วิชาชีพและวิชาการ  โดยประกอบด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษาต่างๆ มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนให้แก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเงิน  
เพ่ือให้สามารถเรียนตามหลักสูตรท่ีกําหนดได้  มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษา มีการจัดบริการส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ ห้องสมุด สถานท่ีอ่านหนังสือ คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ สโมสรนักศึกษา มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 
และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นประจําทุกปี 
 

 

ตารางท่ี 6  แสดงกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา 
 

ท่ี รายชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
วันเวลาท่ีจัด สถานท่ี 

จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1 เข้าร่วมประชุมสหพันธ์นิสิต

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย 

สโมสรนักศึกษา 
 

15,500 ก.ค.2559 –        
เม.ย.2560 

นอกสถานที่ 2 

2 โครงการกีฬาภายใน มหาวิทยาลยั สโมสรนักศึกษา  30,000 5-29 ต.ค.2559 
10-28 ม.ค.2560 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 119 

3 ค่าย Pharmcamp UBU 2016 
“เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร” 

สโมสรนักศึกษา 70,300 11-13 พ.ย.2559 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

255 
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ท่ี รายชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
วันเวลาท่ีจัด สถานท่ี 

จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
4 แสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นท่ี 17 สโมสรนักศึกษา 155,000 9,13 ธ.ค.2559  คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
467 

5 แสดงความยินดีกับบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต 

งานกิจการ
นักศึกษา 

17,835 13 ธ.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

350 

6 ค่ายหมอยารวมใจอาสาส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

สโมสรนักศึกษา 
 

14,000 16-20 ธ.ค.2559 บ้านหนองแก้ว  
ต.หนองแก้ว จ.ศรีสะเกษ 

64 

7 ค่ายเม็ดทรายสานสัมพันธ์สู่ฝัน สโมสรนักศึกษา  งบมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

13-15 ม.ค.2560 
 

โรงเรียนหนองบัวฮี
วิทยาคม อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี 

140 

8 พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษา 
เภสัชศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4  

สโมสรนักศึกษา 1,720 15 ก.พ.2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

224 

9 เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ
ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์  
 

สโมสรนักศึกษา  1,000 1 มี.ค.-20 เม.ย.2560 
 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

110 

10 กีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สโมสรนักศึกษา 8,550 24-26 มี.ค.2560 ศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์ 

242 

11 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 
งานสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

สโมสรนักศึกษา 
 

- 28 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

300 

12 อําลาว่าท่ีบัณฑิตเขียวมะกอก  
ม.ทราย รุ่นท่ี 18 

สโมสรนักศึกษา 10,525 2 เม.ย.2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

414 

13 สัมมนาสรุปงานสโมสรนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา 2559 

สโมสรนักศึกษา - 26 เม.ย.2560
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

55 

14 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม งานกิจการ
นักศึกษา 

9,040 28 เม.ย.2560 คณะเภสัขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

250 

15 ปัจฉิมนิเทศเพ่ีอเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสู่วิชาชีพ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

107,090 27-30 เม.ย.2560 
 

คณะเภสัชศาสตร์ และ
อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม 
จ.อุบลราชธานี 

3100 

16 มัชฌิมนิเทศนักศึกษาและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ 

งานกิจการ
นักศึกษา 

110,070 24-26 พ.ค.2560 
 

วัดคําประมง ต.สว่าง 
จ.สกลนคร 

80 

17 พัฒนาแกนนํานักศึกษา 
 

สโมสรนักศึกษา 
งานกิจการ
นักศึกษา 

22,230 27-31 พ.ค.2560 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

54 

18 ปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษา และ
ผู้ปกครองเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ต้นกลา้เขียวมะกอกคุณภาพ  

งานกิจการ
นักศึกษา 

5,650 31 พ.ค.2560 
และ 3 ส.ค.2560 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

167 

19 แรกพบน้องพ่ีเขียวมะกอกมอทราย สโมสรนักศึกษา 
 

1,000 22-23 ก.ค.2560 หอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

120 

20 แรกพบ สนภท. 
 

สโมสรนักศึกษา 
 

9,000 29 ก.ค.2560 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
จ.นครปฐม 

8 
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ท่ี รายชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
วันเวลาท่ีจัด สถานท่ี 

จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
21 ราตรีเขียวมะกอก  สโมสรนักศึกษา 10,000 20 ส.ค.2560 

26 ส.ค.2560 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

500 

22 ต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียว
มะกอก 

สโมสรนักศึกษา  20,000 7-11 ส.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

200 

23 ไหว้ครู 
 

งานกิจการ
นักศึกษา 

16,450 24 ส.ค.2560 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

360 

24 รําลึกพระคุณครู สโมสรนักศึกษา ใช้งบประมาณ
ร่วมกับโครงการ

ไหว้ครู 

24 ส.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

360 

25 ทําบุญเล้ียงพระ เพ่ือเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนและ
การทํางาน 

งานกิจการ
นักศึกษา 

14,000 31 ส.ค.2560 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

360 

26 ส่งเสริมทักษะนักศึกษาในการ
นําเสนอผลงานและการแข่งขัน
ทางวิชาการสําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ 

งานกิจการ
นักศึกษา 

33,986 24-27 ม.ค. 2560 โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ 

8 

27 พัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ
และภาษาอังกฤษ  

งานกิจการ
นักศึกษา 

19,750 21-22 ม.ค.
2560 และ 
25 มี.ค.2560 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
จ.ปทุมธานี 

82 

 
 

ทุนการศึกษาและรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ประจําปีการศึกษา 2559 
1. ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล  จํานวน 12 ทุน  

  - ทุนต่อเน่ือง 3 ปี จํานวน  2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท 
   1. นายอนุวัฒน์  กุลไธสง   รหัส 5815400805 
   2. นางสาวสิริพร  เถิงฝั้น   รหัส 59150040721 
  - ทุนท่ัวไป  จํานวน  10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท 
   1. นางสาวเพ็ญพิชญา พรมแม้น  รหัส 59150040514 
   2. นางสาวธัญญลักษณ์  โพธิสาร  รหัส 59150040293 
   3. นางสาวมินตรา มนฑาทิพย์  รหัส 59150040532 
   4. นายอานนท์ วิจารย์ชัยศรี  รหัส 59150040826 
   5. นางสาวทิพย์สุดารัตน์ เคนพรม  รหัส 59150040257 
   6. นางสาวธนาภรณ์ ภาคมฤค  รหัส 59150040268 
   7. นายวรากร วงษ์ขันธ์   รหัส 59150040569 
   8. นางสาวทิตยาพร ครองยุทธ  รหัส 59150040248 
   9. นางสาวศิวพร เมหิ   รหัส 5715400080 
   10. นายอดิศักด์ิ รัตนสงคราม  รหัส 5415400331 
  2. ทุนบริษัทแจ่นเซน ซีแลก จํากัด จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 

  นางสาววิมลสิริ บุตรเงิน     รหัส 5515401115 
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 3. ทุนมูลนิธิโอสถสภา จํานวน 1 ทุน  (ต่อเนื่อง) ทุนละ 40,000 บาท 
  นางสาวสายใจ  ปัญญาเฉียบ  รหัส 5615400313   

 4. ทุนพระมนตรีพจนกิจ จํานวน 1 ทุน ทุนละ 18,000 บาท/ปี 
นางสาวศิวพร  เพณี    รหัส 59150040633 

 5. ทุนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
นายกฤษฎา  วิเศษดี    รหัส 5615400027 

6. ทุนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บาท/ปี 
  นายดุรงกรณ์  พลทม   รหัส 5515400114  

 7. ทุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 12 ทุน ดังนี้ 
- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปี 

   นางสาวเบญญา  ศิริปรุ   รหัส 5815400391 
  - จํานวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 
   1. นางสาวกมลชนก ค้ากระบือ  รหัส 60150040718 
   2. นางสาวขันติยา สมศรี   รหัส 60150040064  
  - จํานวน 9 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
   1. นายนิติรุจน์  กังวาลธีรโรจน์  รหัส 60150041009 
   2. นางสาวฉัตราภรณ์ พระไชยบุญ  รหัส 60150040743 
   3. นางสาวอรพินทร์ ผสมสี   รหัส 60150040673 
   4. นางสาวศิวัชญา  เช้ือจันทร์  รหัส 60150040594 
   5. นางสาวศิริสุดา  ยมรัตน์   รหัส 60150041065 
   6. นางสาวพนิดา ครุลําภู   รหัส 59150040433 
   7. นางสาววัชราภรณ์  ทําพะพันนะ  รหัส 59150041045 
   8. นางสาวติณธนา  ทองจันทร์  รหัส 5815400274 
   9. นางสาวเพชรมีนา  อยู่เจริญ  รหัส 60150040433 
 8. ทุนผู้ประกอบการสินเชื่อ จํานวน 2 ทุน ทุนละ 7,000 บาท/ปี 
   1. นางสาวศิรวิรรณ  วันหลัง  รหัส 5415400252 
   2. นายจตุพล  สกุลเตียว   รหัส 5515401302 

9. ทุนกองทุนรัตนสิน  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท/ปี 
   นางสาวอนัญญา  วงษ์ดรมา   รหัส 5515401252 

10. ทุนสํานักบริหารทรัพย์สิน จํานวน 1 ทุน ทุนละ 2,000 บาท/ปี 
   นางสาวอนัญญา  วงษ์ดรมา   รหัส 5515401252 
 11. ทุนเภสัชกรหญงิอัญชลี  ชุติไพจิตร จํานวน 1 ทุน ทุนละ 900 บาท/ปี 

นางสาววาสนา  มาทอง   รหัส 59150040604  
 12. ทุนเภสัชกรหญิงทัดดาว  ชูโชติ  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 900 บาท/ปี 
   นางสาวปิยธิดา  อํ่าทอง   รหัส 5815400986 
 13. ทุนเภสัชกรหญิงสุพิศศรี  รัตนสิน จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี  
   นางสาวเบญญา  ศิริปรุ   รหัส 5815400391 
 14. ทุนสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จํานวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท /ปี 
   1. นายศุภกิจ  สีรับสี   รหัส 5815400698 
   2. นางสาวสิริกัญญา  คณานิตย์  รหัส 60150040633 
   3. นางสาวมุธิตา  ภูแป้ง   รหัส 5615400218 
   4. นางสาวมินตรา  มนฑาทิพย์  รหัส 59150040532 
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 15. ทุนมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท /ปี 
   1. นายอนุวัฒน์  กุลไธสง   รหัส 5815400805 
   2. นางสาวสิริพร  เถิงฝั้น   รหัส 59150040721 
 16. ทุนบริษัทเซนต์ราฟาเอล กรีนเนอร์ยี จํากัด จํานวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บาท/ปี 
   นางสาวศิวพร  เมหิ   รหัส 5715400080 

17. ทุนบริษัท อัลเมกา ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ จํากัด จํานวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บาท/ปี 
   นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์  รหัส 5815400481 
 18. ทุนบริษัท เดอะสยามมิสอินเตอร์ครอร์พ จํากัด  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บาท/ปี 
   นายศุภกิจ  สีรับสี    รหัส 5815400698 
 19. ทุนเภสัชกรสวัสด์ิ บุตรยศ จํานวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บาท/ปี 
   นางสาวทรงพร  ยอนรัมย์   รหัส 59150040226 
 20. ทุนเภสัชกรวณิกเกียรต์ิ สีตะวัน จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 
   นางสาวธัญพิชชา  พันธ์นิกุล  รหัส 59150040318 
 21. ทุนเภสัชกรภัทร บุญซ้าย จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 
   นายอภิศักด์ิ  ใจธรรม   รหัส 60150040660 
 22. ทุนองค์การเภสัชกรรม ต่อเนื่อง  จํานวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท /ปี 

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

 23. ทุนศิษย์เก่ารุ่นท่ี 1  จํานวน 7 ทุน ทุนละ 5,000 บาท /ปี 
   1. นางสาวธัญพิชชา  พันธ์นิกุล  รหัส 59150040318 
   2. นางสาวศิวพร  เมหิ   รหัส 5715400080 
   3. นางสาวกมลชนก  ค้ากระบือ  รหัส 60150040718 
   4. นางสาวขันติยา  สมศรี   รหัส 60150040064 
   5. นางสาวเพ็ญพิชญา  พรมแม้น  รหัส 59150040514 
   6. นางสาวธัญญลักษณ์  โพธิสาร  รหัส 59150040293 
   7. นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์  รหัส 5815400481 
 24. ทุน หจก.คลังยากรุ๊ป (เภสัชกรนิคม สิทธิไกรพงษ์)  จํานวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
   1. นางสาวสิรีธร  บังขจร   รหัส 5715401052 
   2. นางสาวมุธิตา  ภูแป้ง   รหัส 5615400218   
 25. ทุน ผศ.ทรงพร จึงม่ันคง  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปี 
   นายกรกต  ชัยยนต์    รหัส 5815400047 
 26.ทุนศิษย์เก่ารุ่นท่ี 5 (ดร.ธนวดี  ปรีเปรม) จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
   นางสาวเบญญา  ศิริปรุ   รหัส 5815400391 
 27.ทุนศิษย์เก่ารุ่นท่ี 6 จํานวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาท/ปี 
   นางสาววาสนา  มาทอง   รหัส 59150040604 

28.ทุนศิษย์เก่ารุ่นท่ี 6 และรุ่นท่ี 11 จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 
  นางสาวสิริกัญญา   คณานิตย์  รหัส 60150040633 
29.ทุนศิษย์เก่ารุ่นท่ี 10 จํานวน 2 ทุน  

- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 6,000 บาท/ปี 
  นางสาวศิวพร  เพณี   รหัส 59150040633 

- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท/ปี 
นางสาวมุธิตา  ภูแป้ง   รหัส 5615400218 
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30.ทุนศิษย์เก่ารุ่นท่ี 10 และรุ่นท่ี 14 จํานวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท/ปี 
1. นางสาวเพชรมีนา  อยู่เจริญ  รหัส 60150040433 
2. นายกฤษฎา วิเศษดี   รหัส 5615400027 
3. นายวชิรวิทย์  ยังจันอินทร์  รหัส 60150040514 
4. นายชัยวัฒน์  ตังสกุล   รหัส 5815400186 

31.ทุนศิษย์เก่ารุ่นท่ี 11 จํานวน 2 ทุน  ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
1. นายวชิรวิทย์  ยังจันอินทร์  รหัส 60150040514 
2. นายชัยวัฒน์  ตังสกุล   รหัส 5815400186 

32.ทุนศิษย์เก่ารุ่นท่ี 13 (เภสัชกรปิยวัฒน์  ประสานศิวมัย) จํานวน 1 ทุน  ทุนละ 8,000 บาท/ปี 
   นางสาวปิยธิดา อํ่าทอง   รหัส 5815400986 
 33.ทุนบริษัทอาร์เอ๊กซ์ จํากัด  จํานวน 1 ทุน  ทุนละ 10,000 บาท/ปี 

นายกฤษฎา วิเศษดี   รหัส 5615400027 
 34.ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์   จํานวน 4 ทุน 

- จํานวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาท/ปี 
 1. นางสาวศิวพร เมหิ   รหัส 5715400080   
 2. นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์  รหัส 5815400481 

3. นายศุภกิจ   สีรับสี   รหัส 5815400698 
- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 11,000 บาท/ปี 
 นางสาวศิริวรรณ  วันหลัง   รหัส 5415400252 

35.ทุนบริษัท ปตท. จํานวน 1 ทุน  ทุนละ 10,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง) 
นางสาวสิรีธร บัวขจร   รหัส 5715401052 

36.ทุนนายห้างโรงปูน จํานวน 1 ทุน  ทุนละ 15,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง) 
นายอนุพงษ์  วงศ์นิลยอง   รหัส 5615400348 

 37.ทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉิน  
- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปี 
 นายอนุวัฒน์  กุลไธสร   รหัส 5815400805 
- จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 
 นายกรกต  ชัยยนต์    รหัส 5815400047 

 38.ทุนมูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล จํานวน 1 ทุน  ทุนละ 15,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง) 
นางสาววราภรณ์  เทพศรี   รหัส 59150041038 
 

 
 

ภาพกิจกรรมโครงการไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 
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การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
1.  กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ Memorandum of 

Understanding  (MOU)  

วันท่ืทํากิจกรรม 
หน่วยงานที่ให้ความ

ร่วมมือ
ประเทศ ทวีป ผลการดําเนินงาน 

14 ตุลาคม 2560 21 ตุลาคม 2560 College of Pharmacy & 
Health Sciences Long 
Island University  

สหรัฐอเมริกา อเมริกา หารือเก่ียวกับความร่วมมือทางการศึกษา
และการวิจัย ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of 
Pharmacy, University of Florida 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านการเรียนการสอน 
เน้นด้านเภสัชกรรมปฏิบัติกับอาจารย์และ
นักศึกษาจํานวน 5 คน 
- Assoc.Prof.Dr.Suzanna Gim 
- Mr.Nabriel Jose Hermandez 
- Ms.Nasine Fahim Dandan 
- Ms.Julie Nargis Samuel 
- Ms.Rachelle Louis 

21 ธันวาคม 2559 24 ธันวาคม 2559 Institute of Natural 
Medicine, University of 
Toyama  

ญี่ปุ่น เอเชีย หารือความร่วมมอืทางวิชาการและต่อยอด
การเรียนการสอนและการวิจัยในอนาคตกับ
อาจารย์จํานวน 2 คน คือ 
- Prof.Ikuo Saiki 
- Prof.Yoshihiro Hayakawa 

7 สิงหาคม 2560 1 กันยายน 2560 นักศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้าน 
เภสัชกรรมปฏิบัติ และการวิจัย จํานวน 1 คน คือ 
- Ms.Kiho Miyazato 

30 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 University of Toyama  ญี่ปุ่น เอเชีย แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนการสอน
และการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ในอนาคต จํานวน 1 คน คือ 
- Prof.Yoshihiro Hayakawa 

5 กันยายน 2560 8 กันยายน 2560 Monash University  มาเลเซีย เอเชีย แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนการสอน
และการวิจัย รวมไปถึงการหารือเก่ียวกับการ
แลกเปล่ียนนักศึกษาในอนาคต กับอาจารย์
จํานวน 3 ท่าน คือ 
- Dr.Shaun Lee 
- Ms.Saw Pui 
- Dr.Alice Chuah Lay Hong 
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2.  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
2.1  ความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี  

มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี ในการดําเนินงาน
วิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง  มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยเป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาดูงานการเป็นอาจารย์พิเศษการเป็นท่ีปรึกษาโครงการวิชาการของนักศึกษา ให้การ
สนับสนุนในด้านห้องปฏิบัติการทดลอง เป็นท่ีปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมท้ังการจัดประชุม สัมมนาวิชาการ 
การศึกษาเพ่ิมเติม การบริหารทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารในเร่ืองท่ีท้ังสองหน่วยงานมีความเห็นชอบร่วมกัน 
 

2.2  ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือในการจัดทําวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทางสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมด้านบริบาลเภสัชกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ระบบนําส่งยา เภสัชเคมี เภสัชวิทยา  เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สังคม
และการบริหารเภสัชกิจ โภชนเภสัชภัณฑ์ วิทยาการเคร่ืองสําอางและความงาม เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 
โดยมีผู้แทนอาจารย์จากท้ัง 3 สถาบันร่วมเป็นกองบรรณาธิการ โดยในปีงบประมาณ 2560 มีกําหนดเผยแพร่จํานวน  
4 ฉบับ คือ เดือนมกราคม - มีนาคม, เมษายน - มิถุนายน, กรกฎาคม - กันยายน และ ตุลาคม – ธันวาคม และร่วม
จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดการประชุมวิชาการเร่ือง The 9th Annual Conference 
of Northeastern Pharmacy Research 201 “Innovation Pharmaceutical Products and Services in Thailand 
4.0” ในระหว่างวันท่ี 11-12 มีนาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.3 ความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุขและร้านยา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึก

ปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และร้านยา ได้แก่ 
โรงพยาบาลวารินชําราบ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
โรงพยาบาลกันทรลักษ์  โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ โรงพยาบาลนครพนม 
โรงพยาบาลสกลนครร้านยาคลังยา และร้านยาเภสัชกรอํานาจเจริญ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านวิชาการ การเรียน
การสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม รายละเอียดดังตาราง 
 

แหล่งฝึก ขนาดโรงพยาบาล 
(เตียง) 

จํานวน 
เภสัชกร (คน) 

กิจกรรมท่ีสามารถรองรับ 
การฝึกงานเฉพาะทาง 

จํานวน
นักศึกษาที่รับได้  

(คน)
1. โรงพยาบาลวารินชําราบ 600 11 - Ambu (บังคับ) 

- DIS (บังคับ) 
- Med (บังคับ) 

4-6 

2. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1,000 38 - Ambu (บังคับ) 
- Cytoprep (เลือก) 
- DIS (บังคับ) 
- Onco (เลือก) 
- TDM (เลือก) 
- TPN (เลือก) 
- Ambu (เลือก) 
- DIS (เลือก) 
- Drug system (บังคับ) 

4-8 

3. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 600 23 - Cytoprep+Onco (เลือก) 
- Warfarin (เลือก) 
- Ambu (บังคับ) 

4-6 
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แหล่งฝึก ขนาดโรงพยาบาล 
(เตียง) 

จํานวน 
เภสัชกร (คน) 

กิจกรรมท่ีสามารถรองรับ 
การฝึกงานเฉพาะทาง 

จํานวน
นักศึกษาที่รับได้  

(คน) 
4. โรงพยาบาลสุรินทร์ 700 27 - DIS (เลือก) 

- Cytoprep+Onco (เลือก) 
- Med (บังคับ) 
- Med (เลือก) 
- Ambu (บังคับ) 
- Warfarin (เลือก) 

4-6 

5. โรงพยาบาลศรีสะเกษ 500 22 - Asth/COPD (เลือก) 
- DIS (บังคับ) 
- Med (บังคับ) 
- Med (เลือก) 
- Warfarin (เลือก) 
- Ambu (เลือก) 
- Ambu (บังคับ)

5 

6. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 200 7 - Ambu (บังคับ) 
- Warfarin (เลือก) 
- DIS (บังคับ) 
- Med (บังคับ) 

2 

7. โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 

1,680 N/A - Cytoprep+Onco (เลือก) 
- DIS (บังคับ) 
- Med (บังคับ) 
- ADR (เลือก) 
- Emergency care (เลือก) 
- Med (เลือก) 
- Trauma (เลือก) 
- Warfarin (เลือก)

6-8 

8. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 700 30 - Psychiatric (เลือก) 6-8 

9. โรงพยาบาลนครพนม 500 20 - Ambu (บังคับ) 
- Med (บังคับ) 

2-4 

10. โรงพยาบาลสกลนคร 675 31 - Ambu (บังคับ) 
- Med (บังคับ) 

2 

 

 
2.4 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลขอนแก่น 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาลขอนแก่น ด้านการพัฒนา ด้านวิชาการแก่เภสัชกรประจําแหล่งฝึกของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้านข้อมูล
ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ให้ความร่วมมือในการประสานงาน และการฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ 
ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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2.5 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลอุดรธานี 
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

โรงพยาบาลอุดรธานี ด้านการพัฒนา ด้านวิชาการแก่เภสัชกรประจําแหล่งฝึกของโรงพยาบาลอุดรธานี ด้านข้อมูลทาง
วิชาการด้านเภสัชศาสตร์ และให้ความร่วมมือในการประสานงาน การฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ 
ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม 
 

2.6 ความร่วมมือกับโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีขอบเขตความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้หัวข้อหรือ
เร่ืองท่ีได้เห็นชอบร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม และการสาธารณสุขของประเทศ ด้านการบริหาร
ทรัพยากร และข้อมูลข่าวสารในเร่ืองท่ีได้เห็นชอบร่วมกัน ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ สถานท่ีศึกษาดูงาน การเป็นอาจารย์พิเศษ การเป็นท่ีปรึกษาโครงการวิชาการของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านวิชาการ อุปกรณ์และส่ือท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน เป็นท่ีปรึกษา โครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเรื่องการประชุม สัมมนาด้านวิชาการ ตลอดจนการอบรมเพ่ิมเติมของเภสัชกร 

 
2.7 ความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และงานวิจัยพัฒนาการผลิต การประกันคุณภาพยาสมุนไพรไทย
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่าง
นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรมท้ังสองฝ่าย  อีกท้ังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรม 
ท้ังทางด้านการผลิต การประกันคุณภาพยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.8 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกรประจําแหล่งฝึก
ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  ด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ และให้ความร่วมมือในการประสานงานและ
การฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาและการอบรมหลักสูตรระยะส้ันของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การรับรองแขกชาวต่างประเทศ 
ในปีงบประมาณ 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการรับรองแขกชาวต่างประเทศ  มีดังนี้ 
1. Prof.Ikuo Saiki และ Prof.Yoshihiro Hayakawa อาจารย์ชาวต่างชาติจาก Institute of Natural 

Medicine, University of Toyama ประเทศญ่ีปุ่น ร่วมแลกเปล่ียนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน (การบรรยาย
พิเศษและการหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย) การรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน ระหว่างวันท่ี 
21-24 ธันวาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. Proffessor Dr.Adelheid H.Brantner อาจารย์ชาวต่างประเทศจาก Department Pharmacognosy 
Institute of Pharmaceutical Sciences University สาธารณรัฐออสเตรีย เดินทางมาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์
ทางการศึกษาและการวิจัย และการนักศึกษาแลกเปล่ียนในอนาคต ในระหว่างวันท่ี 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. Dr. Aris Widayati และ Dr. Enade PerdanaIstyastono อาจารย์ชาวต่างชาติจาก Sanata Dharma 
University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
ระหว่างวันท่ี 7 - 9 สิงหาคม 2560 และยังให้การบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4. Dr.Julie Andrews อาจารย์ชาวต่างชาติจาก Manchester Uiversity สหราชอาณาจักร ร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนการสอนและการวิจัย รวมไปถึงการหารือเกี่ยวกับการวิจัยในอนาคต และบรรยายพิเศษแก่
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในระหว่างวันท่ี 5 - 14 สิงหาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5. Dr.Huynh Truc Thanh Ngoc อ าจ า ร ย์ ช า ว ต่ า งป ระ เท ศ จ าก  University of Medicine and 
Pharmacy Ho Chi Minh ประเทศเวียดนาม ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และ
บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 25 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. Professor Yoshihiro Hayakawa อาจารย์ชาวต่างประเทศจาก University of Toyama ประเทศญ่ีปุ่น  
ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงการหารือเกี่ยวก้ับการแลกเปล่ียนนักศึกษาใน
อนาคต และบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7. Dr.Shaun Lee, Dr. Alice Chuah Lay Hong และ Ms. Saw Pui อาจารย์ชาวต่างชาติ จาก Monash 
University ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน ระหว่างวันท่ี 5 - 8 กันยายน 2560 และ
บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

8. Assoc.Prof.Dr.Suzanna Gim, Mr.Nabriel Jose Hermandez, Ms.Nasine Fahim Dandan, Ms.Julie Nargis 
Samuel และ Ms.Rachelle Louis จาก College of Pharmacy & Health Sciences Long Island University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเพ่ือร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ 
และร่วมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ระหว่างวันท่ี 14 - 21 ตุลาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

10. Professor Richard Segal จาก College of Pharmacy, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เดินทางร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
ระหว่างวันท่ี 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  ขับเคล่ือนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : เป็นฐานความรู้ (Knowledge) ด้านยาและสุขภาพ ให้เป็นท่ีพ่ึงพิงของคนในสังคม และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น    
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 สนับสนุนให้มีการทํางานวิจัยด้านยาและสุขภาพ ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน 
 

เป้าประสงค์ท่ี 2 : มีนวัตกรรม (Innovation) ด้านบริบาลเภสัชกรรม  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงพาณิชย์และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

กลยุทธ์/มาตรการ 
1.1 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านหรือเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือระบบบริการสุขภาพ  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดเป็น
นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ 

 
เป้าประสงค์ท่ี 3 :  มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ จากงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ (Research) เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ   
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
1.2 จัดให้มีกลไกในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีทักษะในการผลิตผลงาน

คุณภาพในระดับสากล 
1.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างภาคีเครือข่ายงานวิจัยท่ีเข้มแข็ง เพ่ือให้ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง 
1.4 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้คณะเภสัชศาสตร์เป็น

องค์กรช้ันนํา 

 
การวิจัย 
 การพัฒนางานวิจัย เป็นภารกิจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีคณะเภสัชศาสตร์ ให้ความสําคัญในการพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทําการศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในสาขาวิชา
ย่อยแขนงต่างๆ  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ทําหน้าท่ี
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการทํางานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของหน่วยงาน บริหารจัดการเก่ียวกับเคร่ืองมือ สถานท่ี บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
กับงานวิจัย และมีกองทุนงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการงานวิจัยของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ 2560 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนทางด้านการดําเนินงานวิจัยจากหลายแหล่ง  
ประกอบด้วย   

1) แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน  ซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ดําเนินงานวิจัยใน ปีงบประมาณ 
2560 จํานวน 2 โครงการวิจัยเด่ียว รวมเป็นเงิน 600,000 บาท     

2) แหล่งเงินสนับสนุนจากเงินรายได้ ได้แก่ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 300,000 บาท   

3) แหล่งเงินภายนอก ได้แก่ เงินสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึง
ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2560 จํานวน 10 โครงการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,682,460 บาท 
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และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ระดับชาติ ในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 27 บทความ ระดับนานาชาติ 
จํานวน 15 บทความ รวม 42 บทความ 

 
ตารางท่ี 7 แสดงงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 
 

ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
แหล่งทุน
ภายนอก  
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน 
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก 
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

 1,983,400 1,767,690    246,500  2,491,075  1,268,200 1,543,770  2,520,125 1,699,200 4,282,460 300,000 

99,940.95 บาท/คน 69,646.63 บาท/คน 59,199.53 บาท/คน 55,579.82 บาท/คน 75,743.14 บาท/คน 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบทุนวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนปีงบประมาณ 2556 - 2560 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

ตารางที่ 8  แสดงงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ 
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

1 Chayanin Hanwarinroj, Pharit Kamsri , 
Naruedon Phusi, Auradee Punkvang, 
Patchreenart Saparpakorn, Supa 
Hannongbua, Khomson 
Suttisintong, Nitima Suttipunta and 
Pornpan Pungpo 

Structural Insights into the binding mode and crucial 
interactions of 4-aminiquinolonepiperiding amide 
derivatives against decaprenylphosphoryl-d-ribose 
oxidase binding site using molecular docking calculation 

การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 
(วทท 42) 

1 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559  

2 ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์ สารทุติยภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูกที่จําหน่ายใน
ท้องตลาดของไทย 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19 มกราคม-เมษายน 2560 

3 พยอม สุขเอนกนันท์, สุนทรี วัชรดํารงกุล, 
สันติภาพ สุขเอนกนันท์, สุระรอง ชินวงศ์, 
สุชาดา สูรพันธุ์, วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์, 
ปวีณา สนธิสมบัติ, กรแก้ว จันทภาษา,  
ทิพสุชน เอี่ยมสอาด, ธีระพงษ์ มนตม์ธุรพจน์, 
มนทยา สุนันทิวัฒน์, อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล, 
เสถียร พูลผล, ณัฏฐกัลยา พิพิธวิทยา,  
กุลนิภา บุญศรี, คนึงนิตย์ ชูช่วย, ขันติยะ มั่งคั่ง 

ความพร้อมและการตัดสินใจของร้านยาแหล่งฝึกในการร่วม
ให้บริการตามกรอบบริการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 มกราคม-มนีาคม 2560 

4 วีระ ดุลย์ชูประภา, ชมภูนุช วีระวัธนชัย
และทวนธน บุญลือ 

ผลกระทบของโรคซึมเศร้าในด้านการขาดงานและการด้อยความสามารถ
ในผู้ป่วยคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าชนิด Major Depressive 
Disorder 

ไทยไภษัชยนิพนธ์ 11 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559  

5 ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์, วริศรา จินาทองไทย, 
คนึงนิตย์ เซมรัมย์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อของยาแวนโคมัยซินและผลลัพธ์การรักษาใน 
ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus 
aureus ในกระแสเลือด: การศึกษาย้อนหลังสี่ปี

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 12 ตุลาคม-ธันวาคม 2559  
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ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

6 นุตติยา วีระวัธนชัย, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ การตรวจกรองฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืช
วงศ์พริกไทย 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

18 กันยายน-ธันวาคม 2016  

7 สุพัตตา รัตนะชิตธวัช, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์,  
ธีรศักดิ์ โรจนราธา, ปราณีต โอปณะโสภิต, 
ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 

ผลของน้ํามัน น้ําและสารลดแรงตึงผิวผสมต่อคุณสมบัติทางเคมี
กายภาพและการนําส่งผ่านผิวหนังของไมโครอิมัลชันฟีแนสเทอร์ไรด์: 
การประเมินและทํานายผลด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

8 ภานุพงศ์ บุญประคม, ชัญญ์ธนันท์ 
ราษฎรอาศัย, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ,  
สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, วริษฎา ศิลาอ่อน 

ผลของสารให้ความหวานและสารช่วยแตกตัวต่อสมบัติของแผ่นฟิล์ม 
แตกตัวในช่องปากของยา Verapamil hydrochloride 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

9 สุริมา ญาติโสม, ตันติมา กําลัง,  
อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 

ผลของไขมันเหลวและไขมันแข็งต่อลักษณะทางกายภาพ  
ขนาดอนุภาค ค่าศักย์ไฟฟ้าซีตา ความหนืด ความเป็นกรด-ด่าง  
ของการเตรียมอนุภาคตัวพาไขมันขนาดนาโนเมตร 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

10 ปิยะวรรณ เถาปฐม, รติภรณ์ วงศ์จุมปู, 
อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์,  
วริษฎา ศิลาอ่อน 

การพัฒนาตํารับยาเม็ดแตกตัวในช่องปากเวอร์ราพามิล  
ไฮโดรคลอไรด์ โดยเทคนิคการระเหิดด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

11 ดํารงศักดิ์ จินารัตน์, บัญชา ยิ่งงาม, 
อภิชาต สุขสําราญ, วันดี รังสีวิจิตรประภา 

การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะตํารับว่านชักมดลูกในระบบตัวพา
ไขมันแข็งขนาดนาโนเมตร 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

12 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, สุรีวัลย์ บํารุงไทย,  
ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, ปกรณ์ ไกรสิทธิ์ 

การเปรียบเทียบสูตรตํารับอนุภาคสําหรับนําส่งเคอร์คูมินทาง
ผิวหนัง: ลิโพโซม เฟร็กโซโซมและอินเวโซม 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

13 อรนุช ธนเขตไพศาล, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, 
นริศ ผดุงพัฒนากูล, อารีวรรณ จันทคาต 

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการยึดเกาะของสารยึดเกาะที่
ได้จากธรรมชาติโดยการใช้ยาเม็ดพาราเซตามอลที่ผลิต 
โดยวิธีแกรนูลเปียกเป็นโมเดล 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

14 กษิดิศ สงึมรัมย์, ศุภชัย บุ้งทอง,  
วริษฎา ศิลาอ่อน, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, 
สาโรช อ่อนละออ, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 

การตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ปริมาณเมโทรนิดาโซล
ในตํารับยาน้ําแขวนตะกอนสําหรับผู้ป่วยเฉพาะคราว  
ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  
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ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

15 สุทธาสินี สุวรรณกุล, วิสุทธิ์ หิรัญพงศ์ชัย, 
นภัสสร สําราญใจ, วิริยา ยศสุพรหม,  
ชนิดา อัศพิมพ์, ฐิติเดช ลือตระกูล,  
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ,  
เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 

การทดสอบเบื้องต้นถึงผลของสารสกัดเร่วและสมุนไพรไทยอื่นอีก 5 
ชนิดต่อการทํางานของเอนไซม์ CYP3A4 จากไมโครโซมของตับหนู 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

16 พิทยาธร โยมศรีเคน, ทิพย์วาณี ธัญญะวัน, 
รชตะมังกรแก้ว, รณชัย ชมเมือง,  
กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล, ศตพร สืบสิงห์, 
สถาพร มณี, สมหวัง จรรยาขันติกุล,  
ศักดิ์สิทธิ ศรีภา, พีรวัฒน์ จินาทองไทย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออก 
ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชําราบ 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

17 ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์, 
พัชรี กาญจนวัฒน์, กรวรรณ ผุดผ่อง,  
ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน, ถนัดกิจ คณะบุตร, 
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, อุไรวรรณ  อกนิตย์ 

การศึกษาโครงการนําร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทํางาน
ของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

18 กมลธิดา เหล่าบุตรสา,  สัมมนา มูลสาร, 
แสวง วัชระธนกิจ, สุเพียร โภคทิพย์ 

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาการเสริมสร้างพลังอํานาจมารดาต่อการ
รับรู้พลังอํานาจ การรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมมารดา  
และภาวะสุขภาพของทารกแรกเกิด 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

19 จิตเกษม เบ็ญจขันธ์, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, 
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 

ผลของการใช้โปรแกรมทักษะชีวิตป้องกันการสูบบุหรี่กับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดอุบลราชธานี 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

20 กําแหง สมสุข, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล,  
นิธิมา สุทธิพันธุ์ 

การบริการแพทย์แผนไทยของสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 
อุบลราชธานี 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

21 สริญญา นาคดี, สุวพีร์ มนตรีโพธิ์,  
ธนัฎชา สองเมือง, แสวง วัชระธนกิจ, 
น้องเล็ก คุณวราดิศัย 

อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยาปฏิชีวนะชนิดฉีด  
จาก ADRs System โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  
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ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

22 เมวดี สายสิญจน์, ศกลวรรณ มีคม, 
กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี,  
ธิติ ทุมเสน, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา,  
อุไรวรรณ อกนิตย์ 

การศึกษาย้อนหลังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

23 บุญฤทธิ์ สัตกุล, ดุรงค์กร พลทม,  
ทัดตา ศรีบุญเรือง, สุวรรณา ภัทรเบญจพล 

พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
ตามแบบจําลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

24 ชื่นชนก วรธงไชย, รัฐวิศว์ ปาประลิต,  
ชมพูนุช วีระวัธนชัย, ทัดตา  ศรีบุญเรือง, 
แสวง  วัชระธนกิจ 

ความสัมพันธ์ของการเกิด EPS จากการใช้ยา Risperidone  
ในผู้ป่วยออทิสติกโดยการวิเคราะห์ความสมมาตรของลําดับใบสั่งยา 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

25 กิตติธัช จตุรภัทรวงศ์, จตุพล สกุลเตียว, 
ธรรมปพน ทวันเวช, อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 
น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ 

อัตราการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาจากการยกเลิกระบบเตือน 
อันตรกิริยาแบบอัตโนมัติ และจากต่างใบสั่งยา 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

26 รัฐศาสตร์  เครือคุณ, สุวรรณา ภัทรเบญจพล การวิเคราะห์ต้นทุนบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มกราคม-มนีาคม 2560  

27 กุสุมา จิตแสง, บรรลือ สังข์ทอง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมจากส่วนต่างๆ  
ของบัวหลวง 2 พันธุ์ 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 มีนาคม-เมษายน 2560  
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ตารางที่ 9  แสดงงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

1 Kirin Khor, Apichai Sawisit,  
Sitha Chan, Sunthorn Kanchanatawee, 
Sirima Suvarnakuta Jantama  
and Kaemwich Jantama 

High production yield and specific productivity of 
succinate from cassava starch by metabolically-
engineered Escherichia coli KJ122 

Journal of Chemical 
Technology and 
Biotechnology 

91 พฤศจิกายน 2559 

2 Noppawat Pengkumsri,   
Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi, 
Sasithorn Sirilun, Prasit Suwannalert,  
Teerapat Rodboon,  
Chutinun Prasitpuriprecha,  
Sartjin Peerajan, Widawal Butrungrode 
and Chaiyavat Chaiyasut  

Dietary supplementation of Thai black rice bran extract 
and yeast beta-glucan protects the dextran sodium 
sulphate mediated colitis induced rat 

RSC Advances 7 2560

3 Sureewan Duangjit,  
Tanasait Nagawhirunpat 

Optimization of Solid Nanoparticles Gels for Transdermal 
Delivery of Capsaicin by Response Surface Methodology 

Seoul International 
Conference on Engineering 
and Applied Sciences

19 7-9 กุมภาพันธ์ 2560

4 Naruedon Phusi, Bunrat Tharat,  
Chayanin  Hanwarinroj,   
Kampanart  Chayajaras,  
Nitima Suttipanta, Pharit Kamsri, 
Auradee Punkvang,  
Patchareenart  Saparpakorn,  
Supa Hannongbua,  
Khomson Suttisintong and Pornpan Pungpo 

Insight into the crucial binding mode and binding 
interaction of 4-aminoquinoline derivatives with m. 
tuberculosis gyrb md simulation and binding free energy 
calculation 

The 8th Thailand-Japan 
International Academic 
Conference 2016 

1 29 ตุลาคม 2559

5 Nattawat Teerawattanapong, 
Kirati Kengkla, 
Piyameth Dilokthornsakul,  
Surasak Saokaew, 
Anucha Apisarnthanarak and 
Nathorn Chaiyakunapruk 

Prevention and Control of Multidrug-Resistant
Gram-Negative Bacteria in Adult Intensive Care Units: 
A Systematic Review and Network Meta-analysis 

Clinical Infectious Diseases 64 2560

4
5
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ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

6 Chanapat Auttapanya,  
Suttinee Silasalai, Zongporn 
Juengmunkong, Kusuma Jitsaeng, 
Rawiwun Kaewamatawong 

Development of HPLC analysis method for quality 
control ofCinnamon stomachic mixture 

Proceeding HTM 2017 2 25-27 มกราคม 2560

7 Phaijit Sritananuwat,  
Buncha Yingngam 

Determining MMP9 activity of diarylheptanoid from 
Curcuma comosa Roxb on macrophage differentiation 

The Jsps-Nrct Follow-Up 
Seminar 2017 And 33Rd 
International Annual 
Meeting In Pharmaceutical 
Science

41 2-3 มีนาคม 2560

8 Chayanin Hanwarinroj,  
Pharit Kamsri, Naruedon Phusri,  
Bunrat Tharat, Auradee Punkvang,  
Patchareenart Saparpakorn,  
Supa Hannongbua, Nitima Suttipanta,  
Khomson Suttisintong and  
Pornpan Pungpo 

Rational design of 4-aminoquinolone piperidine amide as 
potent DprE1 inhibitors: ligand and structure based drug 
design approach 

The 8th Thailand-Japan 
International Academic 
Conference 2016 

1 29 ตุลาคม 2560

9 Veettil SK, Teerawattanapong N, 
Ching SM, Lim KG, Saokaew,  
Phisalprapa P, Chaiyakunapruk N 

Effects of chemopreventive agents on the incidence of 
recurrent colorectal adenomas: a systematic review with 
network meta-analysis of randomized controlled trials. 

Onco Targets Therapy 10 พฤษภาคม 2560

10  Suparat Chanluang,  
Pommavong Salikabkeo,  
Jainuch Kanchanapoo,  
Rawiwun Kaewamatawong, 
Chutinan Prasitpuriprecha 

Anti-oxidative Effects and Toxicity of Bauhinia 
penicilliloba Ethanolic Leaf Extracts 

chiang mai journal of 
science 

44 2560

11 Jongjan Mahadlek, Sureewan 
Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat, 
Sureewan Bumrungthai,  
Pakorn Kraisit 

Development of topical gel-based formulation for 
enhancing transdermal delivery of 
capsaicin: physical properties characterization 

TJPS 41 2560

12 Sureewan Duangjit,  
Praneet Opanasopit,  
Theerasak Rojanarata,  
Tanasait angawhirunpat 

Enhanced Skin Permeability of Lipophilic and Hydrophilic 
Drugs via Rigid-, Elastic-and Conventional Liposomes:  
A Comparative Study 

TJPS 41 2560

4
6
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ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

13 Sureewan Duangjit, Warisada Sila-on, 
Utsana Puapermpoonsiri,  
Tanasait Nagawhirunpat,  
Sureewan Bumrungthai and 
Tuddao Chuchote 

Characterization of Nano-Vesicular Containing Tomato 
Extract for Dermal Delivery: Liposomes, Transfersomes 
and Niosomes 

The International 
Conference of 
Pharmaceutical Sciences 
and Medicines 2017 
(ICPAM2017)

1 16 มิถุนายน 2560

14 Metinee Wasoontharawat,  
Sirima Suvarnakuta Jantama, 
Sunthorn Kanchanatawee, 
Kaemwich Jantama 

Effect of physicochemical pre-treatment of rice straw on 
its digestibility by Clostridium cellulolyticum 

Bioprocess Biosyst Eng 39 กรกฎาคม 2559

15 Peerwat jinatongthai, Junporn 
Kongwatcharapong, Chee Yoong 
Foo, Arintaya Phrommintikul, 
Surakit Nathisuwan, Ammarin 
Thakkinstian, Christopher M Reid, 
Nathorn Chaiyakunapruk 

Comparative efficacy and safety of reperfusion therapy 
with fibrinolytic agents in patients with ST-segment 
elevation myocardial infarction : a systematic review and 
network meta-analysis 

The Lancet medical 
journal 

390 19 สิงหาคม 2560

4
7
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แผนภูมิท่ี 6 แสดงผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ ปีงบประมาณ 2555-2560 
 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2555-2560 
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ตารางท่ี 10  แสดงโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 
 

ลําดับท่ี ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม 

1 การพัฒนายาเม็ดแตกตัวในช่องปาก
ของยาเวอราพามิล ไฮโดรคลอไรด์
โดยเทคนิคการระเหิดด้วยไมโครเวฟ

รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน งบประมาณแผ่นดิน 300,000.00 

2 การประเมินฤทธ์ิทางชีวภาพของสาร
สกัดจากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จาก 
ต้นติ้วเกล้ียงและต้ิว 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณแผ่นดิน 300,000.00 

 
 
ตารางท่ี 11  แสดงโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 
 

ลําดับท่ี ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม

1 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี
ชนิดไม่ทําลายตัวอย่างสําหรับ
แคปซูลสมุนไพรขมิ้นชัน 

นายทรงพร จึงมั่นคง งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

50,000.00

2 การศึกษาฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม์อัลฟาอะ
ไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสาร
สกัดเห็ดไคล 

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ 
 

งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

50,000.00

3 การศึกษาความคงตัวของยา 
เมโทรนิดาโซลในยาเตรียมเฉพาะคราว 
รูปแบบยาน้ําแขวนตะกอน  

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตพงษ์ งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

50,000.00

4 ความล้มเหลวของนโยบายการ
แก้ปัญหาเภสัชกรแขวนป้าย 
ที่ร้านขายยา  

ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

50,000.00

5 การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาท่ีมี
แนวโน้มความไม่เหมาะสมตาม
เกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ 
Start/Stop ในผู้ป่วยสูงอายุ 

นางสาวฑิภาดา สามสีทอง งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

50,000.00

6 การศึกษาอัตรกิริยาระหว่างยาในผู้ป่วย
มะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รับการรักษา 
ณ หอผู้ป่วยเคมีบําบัด  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

นายมานิตย์ แซ่เตียว งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

32,000.00

7 การประเมินความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตร์
บัณฑิต (หลักสูตรหกปี) จากมุมมอง
ของผู้สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์
บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา พ.ศ.2557  
และผู้ใช้บัณฑิต  

รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

50,000.00

8 การประเมินผลผลิตของหลักสูตร
เภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรหกปี) 
ในประเทศไทย 

รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ งบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

100,000

9 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 
การคัดกรองผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อภาวะ
โรคซึมเศร้าและพฤติกรรมการใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในร้านยา 

นายทวนธน บุญลือ งบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

100,000
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ตารางท่ี 12  แสดงโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2559 
 

ลําดับท่ี ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม 
1 การศึกษาความคงตัวของแบคทีเรีย

โปรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ 
ในนํ้าผักและผลไม้ 

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

556,000 

2 การจัดทํามาตรฐานยาแผนไทย : ตํารับ
ยาประสะไพล (ยาแคปซูล/ยาผง) 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

1,084,460 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง
และหมากเม่า 

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ โรงพยาบาลพระ
อาจารฝ่ัน อาจาโร 

400,000 

4 การพัฒนาเว็บไซต์พิสูจเอกลักษณ์ยา
เม็ดและยาแคปซูลด้วยตนเอง เพ่ือ
ความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชน 
(Smart Living) 

ดร.จินตนา นภาพร โครงการภายใต้ 
Innovation hubs 
กลุ่มเรื่องเมือง
อัจฉริยะ  
(Smart City) 

200,000 

5 การจัดทํามาตรฐานยาแผนไทย : 
ตํารับยาเทพจิตร (ยาผง) 

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

1,150,000 

6 ระบบนําส่งสารสกัดจากพริกเพ่ือลด
การระคายเคืองผิวหนัง 

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

30,000 

7 การปรับเปล่ียนการแสดงออกของ
โปรตีนเอ็นเอฟ-แคปปาบีและเซอร์ท 1 
ในแบบจําลองเซลล์สะเก็ดเงินด้วย
สารสกัดสมุนไพรต้านการอักเสบท่ี
ถูกกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน 

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

30,000 

 
 
 

โครงการสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

1. การศึกษาด้านฤทธิ์ทางชีวภาพและสมุนไพร 
ท่ี ช่ือโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายช่ือนักศึกษา 

1 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสาร b-glucan 
จากเห็ดหําฟาน 

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 5515400536 
5515400712 

นายเชาว์วัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรี 
นางสาวเมธาวี ตรีรัตนชวลิต 

2 ปริมาณสารอาหารและกากใยของเมล็ด
หมามุ่ยอินเดีย 

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

นางสาวภัทรชนก สุนทรธีรกุล  
นางสาวสุวีณา  อุ่นจิตต์ 

3 ฤทธ์ิยับย้ังอะเซติลโคลีนเอสเทอเรสของพืช
สมุนไพร 

รศ.ดร.ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์ ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย 5515400356 
5515400477 

นางสาววรางคณา ค่ําคูณ  
นางสาวกนกวรรณ หาญชัย 

4 การศึกษาพิษและอาการข้างเคียงของคุกก้ี
หญ้าดอกขาว    

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 5515400444 
5515400217 

นางสาวอภิญญา ธรรมโย  
นางสาวปัทมา เพชราวุฒิโชติ 

5 การศึกษาฤทธิ์สารสกัดจากผักเสี้ยนต่อ
กระบวนการปิดบาดแผล 

อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพ่ิมพูลศิริ 
ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 

5515400914 
5515400149 

นายนนทกานต์ แย้มเกษม  
นายธีรเดช เปลี่ยวกระโทก 

6 การทดสอบฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม์ NADH-
dependent enoyl-ACP reductase 
(InhA) ของสารเอริลเอไมด์กลุ่มใหม่ 

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์ุ - 5515400235 
5515400482 

นายพชร รุจจนเวท  
นายจิรวัฒน์ ยืนย่ิง 

7 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  
นายวิสุทธ์ิ หิรัญพงศ์ชัย 
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ท่ี ช่ือโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายช่ือนักศึกษา 

8 Screening test of Thai plants extracts 
on Cytochrome P450 activity  
(เน้น CYP3A4 โครงการที่ 2) 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ดร.สุทธาสินี  สุวรรณกุล 5515401128 
5515401276 

นางสาววิริยา ยศสุพรหม  
นางสาวชนิดา อัศพิมพ์ 

9 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเช้ือราเอนโดรไฟต์
จากมะหาด 

ดร.กุสุมา  จิตแสง ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล 5515400086 
5515400127 

นาวสาวชัญญาพร บุญนอก  
นายธนดล คือประโคน 

10 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเช้ือราเอนโดรไฟต์
จากพืชสกุลต้ิว 

ดร.กุสุมา  จิตแสง ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล 5515400057 
5515401094 

นางสาวจริณัฐ สุระพร  
นางสาววชิราภรณ์ สายบุบผา 

11 ฤทธ์ิยัฎบย้ังเช้ือ Candida albicans ของ
แบคทีเรียกรดแลคติคท่ีแยกได้จากอาหาร
หมักดอง 

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 

ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา 5515401252 
5515400507 

นางสาวอนัญญา วงษ์ดรมา  
นางสาวชฎาภรณ์ นวจองพันธ์ 

12 ความคงตัวของแบคทีเรียโปรไบโอติกท่ีผ่าน
การห่อหุ้มเซลล์เมื่อนําไปเติมในนํ้าผลไม้ 

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 

ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา 5515400347 
5515400862 

นางสาวลลิดา กาลพัฒน์  
นางสาวติวราณี สายสุด 

13 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีน KIR2DS3 
และอุบัติการณ์การเกิดโรคไวรัสตับอักเสบซี 
เร้ือรัง 

ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล - 5515400071 
5515401032 

นางสาวฉัตริยาภรณ์ หมวกไธสง  
นางสาวพิภัสสร ลือขจร 

14 ฤทธ์ิของ 7-methoxyheptaphylline  ใน
การยับย้ังการเจริญเติบโตและแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็ง 

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ - 5515400747 
5515401298 

นายกิตต์ิธเนศ ธนะรุ่งโรจนทวี  
นายอภิรักษ์ ศิริบุญลักษณ์กุล 

 
2. การศึกษาด้านเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

 

ท่ี ช่ือโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายช่ือนักศึกษา 

1 การจัดทําฐานข้อมูลเช่ืองโยงองค์ความรู้
ตํารับยาไทยท่ีใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูล
วิจัยเชิงวิชาการ (2) 

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล - 5515401087 
5515400297 

นางสาวลลิตา รามศักด์ิ  
นางสาวพีรญา อัครกนกสิน 

2 Statistically-designed Optimal 
Process Conditions of the Spray-
Drying Method for Citronella Oil as 
Mosquito Repellent Powder 

ดร.บัญชา ย่ิงงาม ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 5515400619 
5515400664 

นายพงษ์ศธร จงจินากูล  
นางสาววิจิตรา คมใส 
 

3 Multi-spectroscopic and Docking 
Studies of Terminalia chebula Retz. 
Fruit Extract and Its Chemical 
Markers on Tyrosinase 

ดร.บัญชา ย่ิงงาม ดร.กุสุมา จิตแสง 5515400903 
5515400280 

นายธิปก ย้ิมยา  
นางสาวพิมพ์พรรณ ทองประมูล 

4 การพัฒนาวิธีการสกัดสารฟีนอลิกจาก 
ใบชะพลู (Piper sarmentosum) 

ดร.กุสุมา  จิตแสง - 5515400949 
5515400994 

นางสาวนิดา นครังสุ  
นางสาวพรรษมน นันทปถวี 

5 การจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีใช้ในตํารา
ยาอิสาน ส่วนท่ี 3 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล   ดร.กุสุมา จิตแสง 5515400093 
5515400330 

นางสาวณัฐวดี ศรีสวัสด์ิ  
นางสาวรินรดาโชค พระสมบัติ 

6 การจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีใช้ในตํารา
ยาอิสาน ส่วนท่ี 4 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล   ดร กุสุมา จิตแสง 5515400701 
5515401173 

นางสาวนันท์นภัส คําเพราะ  
นางสาวศุภรัตน์ สุขไพเราะ 

7 การศึกษาสารบ่งช้ีทางเคมีของตํารับยา
สมุนไพร 

รศ.ดร.ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์  อ.ทรงพร จึงมั่นคง 
ดร.กุสุมา  จิตแสง 

5515400422 
5515400770 

นางสาวสุทธินี ศิลาไสล  
นางสาวชนาภัทร อัตปัญญา 

8 การจัดทําฐานข้อมูลเช่ืองโยงองค์ความรู้
ตํารับยาไทยท่ีใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูล
วิจัยเชิงวิชาการ (1) 

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล - 5515400220 
5515400419 

นางสาวปาริฉัตร สารรัตน์  
นางสาวสุจิตรา ใยงูเหลือม 

9 การศึกษาสมบัติของแผ่นฟิล์มจากสารสกัด
สกัดเน้ือในเมล็ดมะขามโดยวิธีการทําแห้งแบบ 
microwave assisted vacuum drying 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 5415400072 
5415400483 

นางสาวณิศรา สุวรรณมาโจ  
นางสาวญาณิศา เข่ือนปัญญา 

10 ผลของสารก่อฟิล์มและวิธีการทําแห้งต่อสมบัติ
ของแผ่นฟิล์มแตกตัวในช่องปากของยา 
Verapamil Hydrochloride 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ 
 

5515400637 
5515400792 

นายภานุพงศ์ บุญประคม  
นางสาวชัญญ์ธนันท์ ราษฎรอาศัย 
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ท่ี ช่ือโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายช่ือนักศึกษา 

11 การพัฒนายาเม็ดแตกตัวในช่องปากของยา 
Verapamil Hydrochloride โดยใช้
เทคนิคการระเหิด 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ 

5515401069 
5515400987 

นางสาวรติภรณ์ วงศ์จุมปู  
นางสาวปิยะวรรณ เถาปฐม 

12 การพัฒนาสูตรตํารับเจลกักเก็บลิโพโซม
สําหรับการนําส่งยาทางผิวหนัง 

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 5515400767 
5515401058 

นางสาวจันทร์ธิดา พรมประดิษฐ์  
นายภูวมินทร์ สุริยาอัมพร 

13 การพัฒนาตํารับยาเตรียมเฉพาะรายใน
รูปแบบยานํ้าแขวนตะกอนเพ่ือใช้เป็นยา
รับประทาน 

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ 

5515400048 
5515400677 

นายกษิดิศ สงึมรัมย์  
นายศุภชัย บุ้งทอง 

 
 

3. การศึกษาด้านเภสัชกรรมคลินิก 
 

ท่ี ช่ือโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายช่ือนักศึกษา 
1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการควบคุมระดับ INR และ

การเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยท่ีได้รับยา 
warfarin โรงพยาบาลรินชําราบ 

อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ดร.ศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา   5515400262 
5515400552 

นายพิทยาธร โยมศรีเคน  
นางสาวทิพย์วาณี ธัญญะวัน 

2 การประเมินการใช้ยา vancomycin  
ในโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 

อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย อ.ธีรพงษ์ มนต์มธุรพจน์ 5515400725 
5515401115 

นางสาวโศรดา  อิงอนุรักษ์สกุล  
นางสาววิมลสิริ  บุตรเงิน  

3 การประเมินการใช้ยา vancomycin  
ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง 5515400927 
5515401072 

นางสาวนภัสสร ตันทโอภาส  
นางสาวรัชนีกร ขาวละเอียด 

4 การประเมินการใช้ยา ASA ตามแนวทาง
การรักษา โรงพยาบาลบุณฑริก 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
ภก.ลิขิต  ผลดี 

5515400653 
5515401281 

นางสาววราลี ลิตา  
นางสาวธนาภรณ์ นาคสมบูรณ์ 

5 การประเมินการใช้ยา Statin ตามแนวทาง
การรักษา โรงพยาบาลบุณฑริก 

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

5515401160 
5515400785 

นางสาวศิริวรรณ วันหลัง  
นางสาวชนิสรา ศรีทาสร้อย 

6 การศึกษาอัตราการเกิด ADRs ยากลุ่มท่ี 1 
จาก ADRs System รพ.วารินชําราบ 

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

5515400408 
5515401221 

นางสาวสริญญา นาคดี  
นางสาวสุวพีร์ มนตรีโพธิ์ 

7 การศึกษาอัตราการเกิด ADRs ยากลุ่มท่ี 2 
จาก ADRs System โรงพยาบาลวารินชําราบ 

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

5515400699 
5515400880 
5515401302 

นายกิตติธัช จตุรภัทรวงศ์  
นายธรรมปพน ทวันเวช 
นายจตุพล สกุลเตียว 

8 Risk of Adverse Drug Reactions of 
Antipsychotic Drugs: Prescription 
Sequence Symmetry Analysis 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง 
ภญ.ชมภูนุช วีระวัธนชัย 

5515400325 
5515400806 

นายรัฐวิศว์ ปาประลิต  
นางสาวช่ืนชนก วรธงไชย 

9 การศึกษาประสิทธิผลของการให้ความรู้เร่ือง
ยา lithium ในคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธ์ิ จ.อุบลราชธานี  

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

นางสาวภัทรสุดา วิเศษศรี  
นางสาวณัฐณิชา นพคุณ 

10 มุมมองของเภสัชกรร้านยาต่อการผลิต นักศึกษา
เภสัชศาสตร์ หลักสูตร Pham.D ในยุค AEC 

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

5515401195 
5515400370 

นางสาวสาวิตรี เจ๊กรวย  
นางสาววิภาพรรณ อานแดง 

11 การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา Cisplatin ในผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีได้รับ
ยาเคมีบําบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

อ.มานิตย์ แซ่เตียว - 5515400820 
5515401159 

นางสาวณภัทร์กมล เกตุปลั่ง  
นางสาวศศิกร อุตรวิเศษ 

12 การศึกษาการใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ท่ีมีภาวะ febrile neutropenia 
ณ หอผู้ป่วยเคมีบําบัด  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
จ.อุบลราชธานี  

อ.มานิตย์ แซ่เตียว - 5515401104 
5515401014 

นางสาววรีรัตน์ วงษ์ศรีแก้ว  
นางสาวพิชญนันท์ จันทรา 

13 การศึกษาโครงการนําร่องการปรับขนาดยา
ในผู้ป่วยโรคไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
จ.อุบลราชธานี 

อ.อุไรวรรณ อกนิตย์ ดร.ศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา 5515400598 
5515401263 

นางสาวปัญญพร วรรณพงศ์สถิต  
นางสาวอิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์ 
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ท่ี ช่ือโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายช่ือนักศึกษา 
14 การศึกษาปัญหาการได้รับยาในขนาดท่ีไม่

เหมาะสมในผู้ป่วยท่ีมีภาวะไตบกพร่องท่ี
เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาศูนย์สรรพ
สิทธ์ิประสงค์ ย้อนหลัง 1 ปี 

อ.อุไรวรรณ อกนิตย์ ดร.ศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา 5515400312 
5515401133 

นางสาวเมวดี สายสิญจน์  
นางสาวศกลวรรณ มีคม 

15 การสํารวจอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วย 
จิตเวชท่ีได้รับยาริสเปอริโดน 

ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล 
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์ุ 
ภญ.ชมภูนุช วีระวัธนชัย 
ภญ.พิรุณรัตน์ เพ็งจันทร์ 

5515400756 
5515400969 

นายกิตติพัฒน์ อยู่พะเนียด  
นางสาวปนัฎฐา ดอนหว่างไพร 

16 ตัวช้ีวัดคุณภาพบริการภายหลังปรับปรุง 
กระบวนการบริบาลเภสัชกรรมในคลินิก
เบาหวาน โรงพยาบาลวารินชําราบ 

อ.จีริสุดา คําสีเขียว อ.ธีรพงษ์ มนต์มธุรพจน์ 
ภญ.นันทิกร จําปาสา 
ภญ.ธนัฏชา สองเมือง 

5515401003 
5515400581 

นายพิกรม อโศกบุญรัตน์   
นางสาวปวิตรา บุญชรัสมิ์ 

17 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาใน
รายวิชาเภสัชกรรมชุมชน 

อ.จีริสุดา คําสีเขียว อ.อุไรวรรณ อกนิตย์ 5515400518 
5515400576 

นางสาวชนิกานต์ มโนธรรมสถิต  
นางสาวปริณดา นาคดี 

18 ผลของการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ 
INHOMESSS ในการออกเย่ียมบ้านผู้ป่วย
เบาหวานโดยเภสัชกร 

อ.จีริสุดา คําสีเขียว อ.ศิศิรา ดอนสมัคร 
ภญ.นันทิกร จําปาสา 

551540068 
5515400543 

นางสาวจันทร์จิรา ไวยโภชน์  
นางสาวโชติกานต์ อุ่นโรจน์ 

19 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรับบริการร้านยา 
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อ.รจเรศ เนตรทอง อ.จีริสุดา คําสีเขียว 5515400682 
5515400563 

นางสาวอรอุมา โกศัลวัฒน์  
นางสาวนุชรินทร์ ศิลาคํา 

20 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อ.รจเรศ เนตรทอง   อ.จีริสุดา คําสีเขียว   5515400251 
5515401140 

นางสาวพิชาธร กุลพรหม  
นางสาวศตนันท์ ดําริสุ 

21 การสํารวจพฤติกรรมและแรงจูงใจในการ
ออกกําลังกาย 

ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล 
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 

5515400114 
5515400172 

นายดุรงค์กร พลทม  
นายบุญฤทธ์ิ สัตกุล 

22 การศึกษาพัฒนาโปรแกรมและประเมินผล
การให้การศึกษาด้านจิตเวช 

ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล 
ภญ.ชมภูนุช วีระวัธนชัย 

5515400206 
5515400392 

นางสาวประภัสสร ชาภักดี  
นางสาววีรานันท์ สืบหล้า 

23 การสร้างสื่อการเรียนรู้เร่ือง  
เภสัชจลนศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

อ.ณรงค์ชัย จักษุพา อ.ทรงพร จึงมั่นคง 5515400464 
5515400817 

นางสาวอรพิมพ์ สีหะวงษ์  
นางสาวช่ืนสุมล มีสาวงษ์ 

24 การสร้างสื่อการเรียนรู้เร่ือง  
เภสัชพลศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

อ.ณรงค์ชัย จักษุพา อ.ทรงพร จึงมั่นคง 5515400275 
5415400331 

นางสาวพิมประพันธ์ บุตรไธสง  
นายอดิศักด์ิ รัตนสงคราม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  สร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : ประชาชน ชุมชนและสังคมในเขตอีสานใต้และอาเซียน มีสุขภาวะที่ดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืน 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 พัฒนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ 
หรือสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่ชุมชน  

1.2 สนับสนุนเภสัชกรรมปฐมภูมิและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยสูงวัย และพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง 

 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : การบริบาลทางเภสัชกรรมมีคุณภาพ มาตรฐานสูงขึ้น จากความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายวิชาชีพ 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเภสัชกรรม ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

1.2 เสริมศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายวิชาชีพ 

 

เป้าประสงค์ท่ี 3 :  มีหน่วยบริการวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเข้มแข็ง 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งหรือพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการวิชาการท่ีมีความเข้มแข็ง และมาตรฐานเปน็ท่ียอมรับ 

 
 
การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร์ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนใน
ชุมชน  โดยในปีงบประมาณ 2560  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือจัด
อบรม สัมมนาวิชาการ เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนท่ีสนใจ จํานวน 23 โครงการ  
ประกอบด้วย    

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากแหล่งอ่ืน ดังนี้ 
1) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร ครั้งท่ี 2  
2) โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เรื่อง ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองยาและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

ในชุมชน 
3) โครงการเปิดโลกกว้างทางความรู้สุขภาพและยา 
4) โครงการหมอยาเคล่ือนท่ี คร้ังท่ี 7 
5) โครงการประชุมวิชาการในความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ภาคอีสาน คร้ังท่ี 9  
6) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางเพ่ือดูแลผิวและเส้นผมจากข้าวกล้องอินทรีย์สําหรับวิสาหกิจชุมชน 
7) โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ คร้ังท่ี 5 
8) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 
9) โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารบริการสุขภาพ คร้ังท่ี 1 
10) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ีอการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
11) โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเร่ือง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งท่ี 1 : การพัฒนา

เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อชะลอวัย 
12) โครงการบูรณาการความรู้ทางด้านบริบาลเภสัชกรรมสู่ครอบครัวและชุมชน 
13) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพโภชนเภสัช เวชภัณฑ์และเวชสําอาง ชะลอวัยสาํหรับผู้สูงอายุ 
14) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการความรู้และทักษะด้านบริบาลเภสัชกรรมผู้สูงอายุในชุมชน 
15) โครงการพัฒนาแนวทาง certification การปนเป้ือนยาฆ่าแมลง (โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพ่ือ

พัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก) 
16) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากจ้ิงหรีด (โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพและ

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก) 
17) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางจากน้ํามันงา (โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพ

และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก) 
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18) โครงการพัฒนาวิชาการด้านความคงสภาพของ Extemporaneous Preparation ในโรงพยาบาลแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ  

19) โครงการฝึกอบรมระยะส้ันการบริบาลทางเภสัชกรรม โครงการร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงาน
อายุรกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการบริการวิชาการในลักษณะหน่วยบริการเพ่ือให้บริการวิชาการในด้านการให้คําแนะนํา 

บริการข้อมูลความรู้ด้านยา บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ จํานวน 6 โครงการ (กิจกรรม) ประกอบด้วย 
1) การให้บริการของหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2) การบริการให้คําปรึกษาด้านยา ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
3) การให้บริการฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลท่ีมีจําหน่ายในประเทศไทย 
4) การบริการตอบคําถามเก่ียวกับการใช้ยา ณ หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ  (DHI) 
5) การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง 
6) การให้บริการหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) 
  

 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560 

ท่ี กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งเงิน ผลการ
ดําเนินงาน/

จํานวนผู้เข้าร่วม
1 โครงการประชมุวิชาการนานาชาตดิ้านสมุนไพร ครั้งที่ 2  

(วันท่ี 26-27 มกราคม 2560  
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร) 

90,000 งบประมาณแผ่นดิน 349 คน

2 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เรื่อง 
ความรู้พ้ืนฐานเรื่องยาและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 
(วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางฯ และคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

90,800 งบประมาณแผ่นดิน 116 คน

3 โครงการเปิดโลกกว้างทางความรู้สุขภาพและยา  
(วันท่ี 11 สิงหาคม 2560  
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

110,000 งบประมาณแผ่นดิน 500 คน

4 โครงการหมอยาเคล่ือนท่ี ครั้งที่ 7 
(วันท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลอุดรธาน ี 
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ 
 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลศรีไค)

100,000 งบประมาณแผ่นดิน 240 คน

5 โครงการประชุมวิชาการในความร่วมมือของ
คณะเภสัชศาสตร์ภาคอีสาน ครั้งท่ี 9  
(วันท่ี 11-12 มีนาคม 2560  
 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี

200,000 งบประมาณแผ่นดิน 280 คน

6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพ่ือดูแลผิวและ
เส้นผมจากข้าวกล้องอินทรีย์สําหรับวิสาหกิจชุมชน 
(เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

114,000 งบประมาณแผ่นดิน  อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน 

7 โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ ครั้งที่ 5 
(วันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2560  
 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ) 

100,000 งบประมาณแผ่นดิน  110 คน

8 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 
(วันท่ี 27 มีนาคม 2560  
 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 

130,000 งบประมาณแผ่นดิน  18 คน
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ท่ี กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งเงิน ผลการ
ดําเนินงาน/

จํานวนผู้เข้าร่วม
9 โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร

บริการสุขภาพ ครั้งท่ี 1 
(วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560  
 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

150,000 งบประมาณแผ่นดิน  30 คน

10 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ีอการดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
(วันท่ี 1,5,19,26 ตุลาคม 2559  
 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลศรีไค,  
 โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบัววัด 
 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559  
 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

70,000 งบประมาณแผ่นดิน  157 คน

11 โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม คร้ังท่ี 1 : การพัฒนาเครื่องสําอาง
และผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือชะลอวัย 
(วันท่ี 29-30 มิถุนายน 2560  
 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร) 

250,000 งบประมาณแผ่นดิน  95 คน

12 โครงการบูรณาการความรู้ทางด้านบริบาลเภสัชกรรมสู่
ครอบครัวและชุมชน 
(วันท่ี 21-22 เมษายน 2560  
 ณ คณะเภสัชศาสตร์ และบ้านโนนแดง ต.โพธ์ิใหญ่ 
 วันท่ี 21 มิถุนายน 2560  
 ณ โรงพยาบาลวารินชําราบ) 

100,000 งบประมาณแผ่นดิน  130 คน

13 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพโภชนเภสัชเวชภัณฑ์
และเวชสําอาง ชะลอวัยสําหรับผู้สูงอายุ 
(เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

500,000 งบประมาณแผ่นดิน  5 ช้ินงาน

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการความรู้และ
ทักษะด้านบริบาลเภสัชกรรมผู้สูงอายุในชุมชน 
(วันท่ี 2-4 กุมภาพันธ์ 2560  
 วันท่ี 2-4 มีนาคม 2560 
 วันท่ี 1,2,8,21,22 เมษายน 2560 
 ณ ตําบลโพธ์ิใหญ่และตําบลคําขวาง) 

300,000 งบประมาณแผ่นดิน  330 คน

15 โครงการพัฒนาแนวทาง Certification การปนเป้ือนยา
ฆ่าแมลง (โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพ่ือพัฒนา
อาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก) 
(วันท่ี 1 พฤษภาคม 2560  
 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

20,000 งบประมาณแผ่นดิน  1 ชุด

16 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากจ้ิงหรีด (โครงการ
บูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก) 
(เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

100,000 งบประมาณแผ่นดิน  1 ช้ิน

17 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากน้ํามันงา 
(โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก) 
(เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

100,000 งบประมาณแผ่นดิน  2 ช้ิน

18 โครงการพัฒนาวิชาการด้านความคงสภาพของ 
Extemporaneous Preparation ในโรงพยาบาลแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
(วันท่ี 18 สิงหาคม 2560  
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

70,000 งบประมาณแผ่นดิน 
(ภายใต้โครงการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ) 

19 โครงการฝึกอบรมระยะส้ันการบริบาลทางเภสัชกรรม 
โครงการร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
(ครั้งท่ี 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 พฤษภาคม 2560 

170,000 งบประมาณจาก
ค่าลงทะเบียน 

7 คน
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ท่ี กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งเงิน ผลการ
ดําเนินงาน/

จํานวนผู้เข้าร่วม
ครั้งท่ี 3 วันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 กรกฎาคม 2560 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 – 30 กันยายน 2560 
ครั้งท่ี 5 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560) 

20 โครงการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

99,000 หน่วยทดสอบ
คุณภาพและ
มาตรฐานผิลตภัณฑ์
สุขภาพ

-

21 โครงการวิเคราะห์คุณภาพน้ําดื่มและนํ้าแข็ง
(เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

900,000 หน่วยทดสอบ
คุณภาพและ
มาตรฐานผิลตภัณฑ์
สุขภาพ

-

22 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
(เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 

-

23 การให้บริการฐานข้อมูลพิสจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและ
แคปซูลท่ีมีจําหน่ายในประเทศไทย 
(เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

- - -

รวมงบประมาณ 2,524,800 บาท (เฉพาะงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน)
 

(ข้อมูล ณ เดิอนกันยายน 2560) 
 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับการจัดสรรโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557-2560 
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หน่วยวิเคราะห์คุณภาพนํ้าด่ืมและน้ําแข็ง  
 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากจะมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์  
การค้นคว้าวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่แล้ว คณะเภสัชศาสตร์ยังได้ให้ความสําคัญในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย 
ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์มีความพร้อมในระดับหนึ่ง ท้ังด้านจํานวนบุคลากร เคร่ืองมือท่ีทันสมัย รวมทั้งห้องปฏิบัติการท่ี
เป็นสัดส่วนสามารถดําเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมได้ กอปรกับได้รับความร่วมมืออันดีจากกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ประกอบการน้ําด่ืมในจังหวัดอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้
ริเร่ิมจัดต้ังหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ําดื่มและนํ้าแข็ง เพ่ือบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมท้ังด้านกายภาพ เคมี และ
จุลชีววิทยา พร้อมท้ังให้ความรู้และคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําด่ืม เพ่ือควบคุมให้คุณภาพน้ําด่ืมให้ได้
ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้บริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําให้แก่
ผู้ประกอบการผลิตน้ําดื่ม/น้ําแข็ง และหน่วยงานราชการ เช่น  โรงพยาบาลต่างๆ ท้ังในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และใกล้เคียง 
   
ผลการดําเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 สรุปได้ดังน้ี 
 

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
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 ค่าตรวจวิเคราะห์นํ้าดื่ม   จํานวน   175    ตัวอย่าง     554,800.00  บาท 
 1.2 ค่าตรวจวิเคราะห์นํ้าแข็ง      จํานวน    27    ตัวอย่าง       86,750.00    บาท 
 1.3 ค่าตรวจวิเคราะห์นํ้าดิบ      จํานวน    97    ตัวอย่าง     258,400.00  บาท 
      รวมตัวอย่างวิเคราะห์ท้ังหมด     จํานวน   229    ตัวอย่าง             
 1.4 ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมความรู้ห้องปฏิบัติการเพ่ือจ้ดทําระบบมาตรฐาน           10,000.00  บาท    
      รวมรายรับ ปี 2560 ท้ังส้ิน               909,950.00  บาท 
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2. รายจ่าย  
2.1 ค่าจ้าง 644,520.00 บาท
 - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  506,520.00 บาท
 - ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  138,000.00 บาท  
2.2 ค่าตอบแทน  10,680.00 บาท
 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  10,680.00 บาท
2.3 ค่าใช้สอย                 85,816.00 บาท
 - ค่าสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย                    18,000.00  บาท
 - ค่าสมทบประกันสังคมลูกจ้างช่ัวคราว   6,900.00 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,416.00  บาท
 - จ้างเหมาล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  11,100.00 บาท
 - จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ 15,300.00 บาท
 - จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ  14,100.00 บาท
 - ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมความรู้

ห้องปฏิบัติการจัดสรรให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ร้อยละ 10 (10,000×10%)

 1,000.00 บาท

2.4 ค่าวัสดุ  75,233.46 บาท
 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  49,939.46 บาท
 - ค่าวัสดุสํานักงาน 495.00 บาท
 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  16,350.00 บาท
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว     8,449.00 บาท
2.5 ค่าสาธารณูปโภค     5,303.91  บาท
 - ค่าไฟฟ้า  5,303.91  บาท

รวมรายจ่ายในปี 2560 ท้ังส้ิน  821,553.37 บาท
คงเหลือ       88,396.63 บาท

(-แปดหม่ืนแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์-)  
         
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดื่มและนํ้าแข็ง  

ผลการตรวจประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดื่มและนํ้าแข็ง ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 
ถึง 30 กันยายน 2560 จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 29 ชุด สรุปผลการประเมินได้ดังน้ี 

 

หัวข้อ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 

ด้านบุคลากร 

การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 78.57 17.14 0.00 0.00 0.00 4.79 

การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตสํานึกในการให้บริการ 85.71 11.43 0.00 0.00 0.00 4.86 

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 

ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 92.86 5.71 0.00 0.00 0.00 4.93 

ด้านกระบวนการบริการ 

บริการด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น 78.57 17.14 0.00 0.00 0.00 4.79 

ข้ันตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 85.71 11.43 0.00 0.00 0.00 4.86 
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หัวข้อ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 

บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 78.57 17.14 0.00 0.00 0.00 4.79 

มีแบบฟอร์มขอให้บริการที่ชัดเจน 85.71 11.43 0.00 0.00 0.00 4.86 

ด้านสถานท่ี 

ตําแหน่งที่ต้ังของหน่วยงานเหมาะสม 42.86 34.29 8.57 0.00 0.00 4.29 

ความสะอาด  ความเป็นระเบียบของสถานท่ี ที่ให้บริการ 57.14 34.29 0.00 0.00 0.00 4.57 

สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือการให้บริการ 35.71 51.43 0.00 0.00 0.00 4.36 

มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 50.00 40.00 0.00 0.00 0.00 4.50 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

มีระบบสารสนเทศ เพ่ือการให้บริการ 64.29 17.14 4.29 0.00 1.43 4.36 

มีเอกสารแผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์ 57.14 22.86 4.29 0.00 1.43 4.29 

ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา 

การให้คําแนะนํา และการแก้ปัญหา 64.29 22.86 4.29 0.00 0.00 4.57 

สามารถอธิบาย ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 64.29 28.57 0.00 0.00 0.00 4.64 

ด้านผลการทดสอบ 

บริการของหน่วยฯ ที่ท่านได้รับตามความคาดหวังของท่าน 64.29 17.14 8.57 0.00 0.00 4.50 

ระยะเวลาในการส่งผลการทดสอบเหมาะสม 50.00 17.14 12.86 0.00 1.43 4.07 

ผลการทดสอบถูกต้อง  แม่นยํา 64.29 28.57 0.00 0.00 0.00 4.64 

ความพึงพอใจต่อผลการทดสอบ 64.29 28.57 0.00 0.00 0.00 4.64 

 
 
 
 
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 เป็นหน่วยท่ีมีการบริหารด้านงบประมาณงบการเงินและการบัญชี
ให้แยกออกจากคณะเภสัชศาสตร์ ปัจจุบันสถานปฏิบัติการมี 2 สาขาคือ 

สาขา 1 ตั้งบริเวณตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เริ่ม
เปิดดําเนินการเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 น. – 20.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

สาขา 2 ต้ังบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชานี  เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.30 น. เว้นวันอาทิตย์ 
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  

วัตถุประสงค์ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
1. สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานด้านการบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
2. บริการจําหน่ายเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเน้นความประหยัดและความสมเหตุสมผลใน

การใช้ยาเป็นสําคัญ 
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3. เป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาส่งเสริมหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้อยู่             

ในมาตรฐานสากล 
5. แนะนําและเพ่ิมพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
6. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
จากวัตถุประสงค์ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนดังกล่าวข้างต้น การดําเนินงานของสถานปฏิบัติการ        

เภสัชกรรมชุมชน จึงมุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านการฝึกสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ การให้บริบาลเภสัชกรรม การบริการยา
และเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ การให้คําแนะนําปรึกษาด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน การพัฒนาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน และเภสัชกรสู่มาตรฐานสากล 

 
รายงานผลการดําเนินงาน 
1. ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติงานการบริการและบริบาลทางเภสัชกรรมแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นแหล่งฝึกสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของสถาน

ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โดยเป็นแหล่งฝึกแก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1.1 การดูงานและฝึกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามรายวิชาใน
หลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์  
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดให้นักศึกษา

เภสัชศาสตร์ ได้ออกดูงานและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพ่ือให้นักศึกษามีความคุ้นเคย
กับลักษณะการทํางาน และมีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการปลูกฝังการ
ให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยท่ีถูกต้อง เน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  โดยมี
รายวิชาท่ีกําหนดให้นักศึกษาผ่านการสังเกตุการณ์การปฏิบัติงานของเภสัชกร ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

1.1.1 วิชา 1506 423 เภสัชบําบัด 1 (Pharmacotherapy I) สําหรับนักศึกษาปีท่ี 4 โดยนักศึกษาจะ
สังเกตการให้บริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกร สังเกตการซักประวัติ การจ่ายยา การให้คําแนะนํา การติดตามผล และบันทึก
กรณีศึกษา และอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกับเภสัชกร ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คนละ 2 คร้ัง (คร้ังละ 3 ช่ัวโมง)  

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

1.2 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่ชั้นปีท่ี 4 – 6  
นักศึกษาจะได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติในด้านการให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชน ท้ังการซักประวัติ 

การจัด จ่ายยา การให้คําแนะนําปรึกษา การคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย นอกจากน้ียังมีการ
มอบหมายให้นักศึกษาจัดทําส่ือสุขภาพสําหรับประชาชน การให้ความรู้แก่เภสัชกรและเจ้าหน้าท่ีในสถานปฏิบัติการ  

โดยปีงบประมาณ 2560  มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จํานวน 32 คน แบ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 
จํานวน 2 คน (ฝึกปฏิบัติงาน 240 ช่ัวโมง/คน) และนักศึกษา ปีท่ี 6 จํานวน 30 คน (ฝึกปฏิบัติงาน 240 ช่ัวโมง/คน) จาก
สถาบันต่างๆ คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 17 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 คน และมหาวิทยาลัยพะเยา 5 คน 
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ตารางที่ 13 แสดงแหล่งฝึกปฏิบัติงานการบริการและบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
จํานวน การดําเนินงาน

3 รายวิชา รับนักศึกษาฝึกงาน รายวิชาในหลักสูตร 
32 คน รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

3 สถาบัน  
( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

มหาวิทยาลัยพะเยา) 

จํานวนสถาบันท่ีส่งนักศึกษาฝึกงาน 

  
2. ด้านการบริการจําหน่วยเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่

ประชาชน แนะนําและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน เป็นสถานบริการเภสัช
กรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล พัฒนาส่งเสริมหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

2.1 ด้านการบริการจําหน่วยเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ท้ัง 2 สาขา  ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นร้านยา

คุณภาพ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์สําหรับจําหน่ายในร้านยา เน้นการซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีได้รับการรับรองว่า
ผ่านมาตรฐาน GMP เท่านั้น รวมถึงไม่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหร่ี เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะการใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ
ส่วนบน โรคอุจจาระร่วงและแผลสด เพ่ือลดการเกิดการดื้อยา 

2.2 ด้านการบริบาลเภสัชกรรม 
2.2.1 ให้บริบาลในการจัด จ่ายยา และให้คําแนะนําท่ีเหมาะสมแก่ผู้ป่วยโดยเภสัชกรซ่ึงยึดหลักการ

บริบาลเภสัชกรรมท่ีดี ท้ังด้านการให้การรักษาด้วยยา การเก็บประวัติการรักษาของผู้ป่วย การให้คําแนะนําปรึกษาเร่ือง
ยาและสุขภาพ รวมถึงการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยทางโทรศัพท์  

2.2.2 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทางโทรศัพท์ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
ได้ให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยได้
ดําเนินการติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ ท้ังด้านผลการรักษาและอาการไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึน  
  2.2.3 การบริการคัดกรองโรคเร้ือรังเบื้องต้นได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ภาวะ
เมแทบอลิคซินโดรม และโรคซึมเศร้า โดยจัดให้มีการบริการสําหรับผู้ท่ีมารับบริการที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
และมีการจัดกิจกรรมออกให้บริการ ณ สถานท่ีใกล้เคียงได้แก่ วัดแจ้ง วัดสารพัฒนึก ซ่ึงผู้ท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ จะ
ได้รับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม และส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพ่ือให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยต่อไป  

2.2.4 การประเมินความเส่ียงเบื้องต้นต่อโรคหลอดเลือดสมอง 
2.2.5 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้เสพยาสูบโดยเภสัชกรรมชุมชน 

2.3 แนะนําและเพ่ิมพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
   สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ได้ดําเนินงานด้านการให้คําแนะนําและเพ่ิมพูนความรู้ด้านการใช้ยา
และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ดังนี้ 
  2.3.1 จัดทําเอกสารแนบแนะนําการใช้ยาเทคนิคพิเศษ และยาที่มีวิธีการใช้พิเศษ เช่น ยาตา ยาพ่น 
ยาเหน็บ ยาคุมฉุกเฉิน เป็นต้น เพ่ือแจกให้แก่ผู้รับบริการทุกรายท่ีจําเป็นต้องได้รับยาดังกล่าว  
  2.3.2 จัดทําโปสเตอรใ์ห้ความรู้เร่ืองโรคเร้ือรังและการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมแก่ประชาชน 
  2.3.3 มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จัดทําสื่อ
โทรทัศน์ เพ่ือให้ความรู้ด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน โดยร่วมสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ในการจัดทําและเผยแพร่สื่อ
ดังกล่าว  
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  2.3.4 จัดทํา facebook เพ่ือเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ช่ือ “ร้านยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  
 
ตารางที่ 14 แสดงผลการดําเนินงานด้านการบริบาลเภสัชกรรมของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

จํานวน การดําเนินงาน 
94/30 * จํานวนผู้เข้ารับบริการเฉลี่ยต่อวัน 

260 คน จํานวนผู้ป่วยท่ีได้รับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ 

 
86 
86 
86 
99  

ให้คําแนะนําปรึกษาเร่ืองยาและสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรคเบ้ืองต้น  
- เบาหวาน 
- ความดันโลหิตสูง 
- โรคอ้วนลงพุง 
- โรคหืดและโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 

86 การประเมินความเส่ียงเบื้องต้นต่อโรคหลอดเลือดสมอง
3 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาสูบโดยเภสัชกรรมชุมชน

8 เร่ือง แผ่นพับให้ความรู้แจกจ่ายแก่ประชาชน 
2 เร่ือง จัดทําบอร์ดให้ความรู้แก่ประชาชน 

การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสมผล 

การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

15 หัวข้อ  การให้ความรู้สู่ประชาชน ผ่านรายการ สาระยา 
หมายเหตุ   * หมายถึง ค่าเฉลี่ยวัน 

 
2.4 สถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล พัฒนา

ส่งเสริมหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
  2.4.1 การให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชนกับหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือพัฒนาเครือข่ายร้านยาคุณภาพ และ
บทบาทของเภสัชกรรมชมชนต่อประชาชน โดยการจัดทําโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังต่อเนื่องโดยร้านยา
คุณภาพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพท่ี 10 ปี 2560 (จังหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ และมุกดาหาร) เภสัชกรร้านยา เป็นบุคคลากรสาธารณสุข ท่ีอยู่ใกล้ชิดชุมชนมากท่ีสุด สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ถือเป็นหน่วยสุขภาพท่ีตอบสนองต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยเร้ือรัง รวมถึงการตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหาความเส่ียงโรค
เร้ือรังด้วย ซ่ึงการตรวจ คัดกรองเป็นวิธีหนึ่งท่ีทําให้ประชาชนเห็นถึงความเส่ียงได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนําผู้ป่วยเข้า
สู่ระบบการรักษาได้เร็วมากขึ้น และยังสามารถช่วยเฝ้าระวังและให้คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได้ ส่งผลให้
สามารถลดอุบัติการณ์ของการเป็นโรคดังกล่าวได้ และกรณีผู้ป่วยท่ีขาดการรักษาต่อเน่ือง เภสัชกรร้านยา ยังสามารถช่วยให้
ความรู้ผู้ป่วยให้ตระหนักถึงความสําคัญ ของการไปติดตามการรักษาอย่างต่อเน่ือง เข้าถึงยาได้อย่างต่อเนื่อง ลดปัจจัยเส่ียงจาก
การใช้ยา ลดอุบัติการณ์ของโรคแทรกซ้อน และลดการพึ่งพิงผู้อ่ืน และจะเห็นว่าเภสัชกรร้านยาเป็นหน่วยสําคัญเป็นหน้าด่าน 
เป็นกําลังเสริม เป็นกําลังหนุน ท่ีสามารถทําให้การดูแลสุขภาพองค์รวมและครอบครัวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีความตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทเภสัชกร
ดังกล่าว จึงจัดทําโครงการเภสัชกรประจําครอบครัวและการคัดกรองผู้ป่วยเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมข้ึนต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และต่อเนื่องด้วย โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพท่ี 10 ปี 2560 ซ่ึงจะช่วยให้สร้างความตอกยํ้า
ในบทบาทของเภสัชกรร้านยาให้เป็นเภสัชกรครอบครัวเพ่ือให้บริการงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ และเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบบริการสุขภาพสืบเนื่องต่อไป 
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ตารางท่ี 15  ดําเนินงานด้านการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน สสจ.และ สปสช.เขต 10 

Smoking 
cessation 

จํานวนคัดกรอง (คน)

ร้านท่ีเข้าร่วมโครงการ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
และโรคอ้วน ปอดอุดก้ันเร้ือรัง หลอดเลือดสมอง

3 86 99 86 
สถานปฏิบัติการ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- 655 639 107 เยาวภาลักษณ์เภสัช 
2 363 162 7 สัจจะเภสัช 
-81229 เมืองทองเภสัช 
-251- สมศักด์ิเภสัช 
- 20 - 19 มิสเตอร์เภสัช 
- - 2 - ยาเภสัชกร 
- 2 - - สุภาพเภสัช 
-387-- ไพศาลฟาร์มาซี 
-7-- กฤษดาเภสัช 
51,626905248 รวม 

 
2.4.2 การให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชนท่ีบ้าน ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเครือข่ายร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเย่ียมบ้านโดยทีม
เภสัชกรปฐมภูมิ ซ่ึงประกอบด้วย เภสัชกรชุมชนจากร้านยาคุณภาพ คณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลวารินชําราบ
และหน่วยงานในสังกัดฯ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเปิดบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน โดยโรงพยาบาลวารินชําราบและหน่วยงานในสังกัดฯ  โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ จะคัดรายช่ือผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์ตามท่ีกําหนดส่งให้ ทีมเภสัชกรจากร้านยาคุณภาพท่ีออกเย่ียมบ้าน และ
ประสานงานร่วมกันเม่ือพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วย โดยสถานปฏิบัติการฯ เป็นหน่ึงในร้านยาคุณภาพท่ีเข้าร่วมโครงการ 
และมีการจัดให้นักศึกษาฝึกงาน อาจารย์เภสัชกร และเภสัชกรปฏิบัติงานร่วมกันในการออกเย่ียมผู้ป่วยท่ีบ้าน เพ่ือค้นหา
ปัญหาอันเน่ืองมาจากการใช้ยาของผู้ป่วย และดําเนินการแก้ไขต่อไป 

3. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สนับสนุนการวิจัยทุกๆด้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชนผู้
มารับบริการ ในปีงบประมาณ 2560 มีแผนการนําเอาข้อมูลเก่ียวกับการติดตามผลการรักษาผู้ป่วย ท่ีนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ช้ันปีท่ี 6 ท่ีฝึกปฏิบัติงานท่ีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของการติดตามผู้ป่วยด้วย
โทรศัพท์ และผลการรักษาผู้ป่วยว่าเป็นอย่างไร 

4. ด้านผลประกอบการ 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นหน่วยงานท่ีไม่ได้มุ่งหวังกําไรเป็นหลัก เป็นเพียงพ้ืนฐานในการหา

รายได้เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามระเบียบในปี พ.ศ. 2555 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โดยแหล่งท่ีมา
ของรายได้ ได้แก่ รายได้จําหน่ายเวชภัณฑ์และบริการ ดอกเบ้ียเงินฝาก เงินบริจาคและรายได้อ่ืนๆ  
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ตารางท่ี 16  แสดงรายได้ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2560 แหล่งท่ีมาของรายได้  

5,333,748.00  รายได้ขายยา/เวชภัณฑ์ (รวม 2 สาขา)
(สรุป 31 ธันวาคม 2560)  ดอกเบี้ยรับ  

36,500.00  ค่าตอบแทนแหล่งฝึก  
(สรุป 31 ธันวาคม 2560)  เงินส่วนลด  

27,400.00 เงินค่าตอบแทนกิจกรรม 
5,397,648.00  รวม  

 
ในปี 2560 รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ ของแต่ละสาขา แสดงดังตารางท่ี 16 และ 17 ตามลําดับ  เม่ือ

พิจารณารายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ พบว่า  
รายได้ของร้านยา สาขา 1 บริเวณตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในปีงบประมาณ 2560 ลดลงเม่ือเทียบกับ

รายได้ในปีงบประมาณ 2559 มีกําไรลดลง  267,826.02 บาท ( กําไรลดลงจากเดิม  1,370,763.09 บาท เป็น  1,102,937.07 บาท
และยอดขายลดลงจาก 5,478,952.00 บาท เป็น  4,427,972.00 บาท) กําไรของสาขา1 ลดลงร้อยละ 19.5 

รายได้ของ ร้านยาสาขา 2 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ 2560 มีกําไรเพ่ิมขึ้นเม่ือ
เทียบกับกําไรในปีงบประมาณ 2559 เป็นจํานวน 281,006.80 บาท (กําไรเพ่ิมจากเดิม 195,464.72 บาท เป็น 281,006.80 บาท 
และยอดขายเพ่ิมจากเดิม 701,954.00 บาท เป็น  905,776 บาท) กําไรของสาขา 2 มีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.7  
 
ตารางที่ 17 แสดงรายได้จากการจําหน่ายสินค้า ร้านยาสาขา 1  

จํานวนลูกค้า(คน)/เดือนกําไร (บาท) /เดือนยอดขาย (บาท) /เดือนเดือน 
2,751.00 103,432.61 404,763.00 ต.ค. 59 
2,712.00 102,792.36 406,779.00 พ.ย. 59 
2,428.00 87,804.66 351,975.00 ธ.ค. 59 
2,624.00 102,202.35443,011.00ม.ค. 60 
2,480.00 86,375.63336,250.00ก.พ. 60 
2,581.00 88,344.24342,584.00มี.ค. 60 
2,032.00 76,845.75 298,771.00 เม.ย. 60 
2,267.00 85,265.96 347,812.00 พ.ค. 60 
2,599.00 93,749.23 380,526.00 มิ.ย. 60 
2,711.00 94,054.87377,141.00ก.ค. 60 
2,632.00 99,251.15 409,329.00 ส.ค. 60 
2,522.00 82,853.97 329,031.00 ก.ย. 60 

จํานวนเฉล่ีย/เดือน  2,528 คน1,102,972.78 4,427,972.00 ยอดรวม 
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ตารางที่ 18 แสดงรายได้จากการจําหน่ายสินค้า ร้านยาสาขา 2  

จํานวนลูกค้า(คน)/เดือนกําไร (บาท) /เดือนยอดขาย (บาท) /เดือนเดือน 
1,123 25,600.60 79,924.00 ต.ค. 59 
1,144 26,487.93 83,280.00 พ.ย. 59 
861 21,282.06 68,817.00 ธ.ค. 59 

1,026 23,069.2675,250.00ม.ค. 60 
972 21,592.6167,630.00ก.พ. 60 

1,047 24,073.8076,261.00มี.ค. 60 
743 17,882.69 60,685.00 เม.ย. 60 
896 20,351.07 69,230.00 พ.ค. 60 
765 19,108.97 63,391.00 มิ.ย. 60 
900 22,844.0874,360.00ก.ค. 60 

1,240 31,355.0098,072.00ส.ค. 60 
1,155 27,358.73 88,876.00 ก.ย. 60 

จํานวนเฉล่ีย/เดือน 989 คน 281,006.80 905,776.00 ยอดรวม 
 

รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์รวมท้ัง 2 สาขา แสดงดังตารางท่ี 18 พบว่าในปีงบประมาณ 2560 มีกําไร
รวมลดลง 182,248.23 บาท (กําไรลดลงจากเดิม 1,566,227.81 บาท เป็น 1,383,979.58 บาท และรายได้รวมลดลง
จากเดิม 6,180,906.00 บาท เป็น 5,333,748.00 บาท) กําไรรวมลดลงร้อยละ 11.6  

 

ตารางที่ 19 ยอดขายรวมทั้ง 2 สาขา ประจําเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 

ปีงบประมาณ 2560เดือน 
กําไรต่อเดือน ยอดขายต่อเดือน
129,033.21 484,687.00 ต.ค. 2559 
129,280.29 490,059.00 พ.ย. 2559 
109,086.72 420,792.00 ธ.ค. 2559 
125,271.61 518,261.00 ม.ค. 2560 
107,968.24 403,880.00 ก.พ. 2560 
112,418.04 418,845.00 มี.ค. 2560 
94,728.44 359,456.00 เม.ย. 2560 
105,617.03 417,042.00 พ.ค. 2560 
112,858.20 443,917 มิ.ย. 2560 
116,898.95 451,501.00 ก.ค. 2560 
130,606.15 507,401.00 ส.ค. 2560 
110,212.70 417,907.00 ก.ย. 2560 

1,383,979.58 5,333,748.00 รวม 
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แนวทางการดําเนินการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. 2561 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีแนวทางในการดําเนินการในปี 2561 โดยมุ่งเน้นด้านการสอน การฝึกหัด

ปฏิบัติงานด้านการบริการและบริการงานเภสัชกรรมชุมชน แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นอันดับแรก ตามวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  

เแนวทางการดําเนินการให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชน เช่น ด้านการคัดกรองโรคเร้ือรังเบื้องต้น และการให้คําแนะนํา
ปรึกษาการเลิกบุหร่ี รวมถึงการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกับเภสัชกรท้ัง 2 สาขา เพ่ือให้สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน เป็นท่ีพ่ึงให้แก่ประชาชน และเป็นการเผยแพร่บทบาทของเภสัชกรชุมชน เพ่ือให้สามารถนําร้านยาเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยดําเนินงานให้มีการร่วมกันพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมชุมชน
ร่วมกับเครือข่ายร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายร้านยาคุณภาพจังหวัด
อุบลราชธานี และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 
 แผนในการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมและกระตุ้นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้ารับการบริการท่ีสถานปฏิบัติการชุมชนเพ่ิมมากข้ึน เช่น การสร้างกลยุทธ์เพ่ิมยอดขายโดยการพัฒนาการบริการ การ
ให้ส่วนลดในการซ้ือสินค้าในกลุ่มอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก่นศ.ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น  

และนอกจากนี้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีความจําเป็นต้องปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
สาขา 1 เพ่ือให้มีสถานท่ีเหมาะสมสําหรับให้บริการแก่ประชาชนและเหมาะสมสําหรับการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา รวมถึง
มีความสามารถในการแข่งขันกับร้านยาอ่ืนๆในบริเวณข้างเคียง เน้นภาพลักษณ์ในการเป็นสถานปฏิบัติการตัวอย่างใน
การบริบาลเภสัชกรรมอีกด้วย อีกท้ังการปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2 เพ่ือแก้ไขปัญหาแสงแดดที่
สัมผัสกับยาโดยการติดตั้งกันสาดบริเวณด้านหน้าร้าน เพ่ือป้องกันเส่ือมสภาพของยาเม่ือโดนแสงแดด จัดหาเก้าอ้ีสําหรับ
ให้ผู้ป่วยนั่งรอในบริเวณร้านหากเภสัชกรติดให้บริการผู้ป่วยท่านอ่ืนอยู่  

 

ภาพกิจกรรมโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งท่ี 5 : ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 
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ภาพกิจกรรมโครงการการหมอยาเคล่ือนท่ี คร้ังท่ี 7 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักในคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพร  
                      และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ 
กลยุทธ์/มาตรการ  
 1.1 พัฒนาระบบ กลไก เพ่ือสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมอนุรักษ์และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพร
และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ 
 1.2 สนับสนุนการบูรณาการศิลป วัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมนักศึกษา  
 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : มีองค์ความรู้จากการศึกษา รวบรวม วิจัย นวัตกรรมและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

                      อีสานใต้ เพ่ือเผยแพร่และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ของท้องถ่ิน ประเทศ และอาเซียน 
กลยุทธ์/มาตรการ  
 2.1 สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการศึกษา รวบรวม วิจัย นวัตกรรมและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านอีสานใต้ 
 2.2 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ประเทศ 
และอาเซียน 

 2.4 สนับสนุนการรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูล สื่อ หนังสือ วารสารหรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านอีสานใต้ 

 

 
 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ สืบสานเผยแผ่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย   
 โครงการสัมมนาฟ้ืนฟูวัฒนธรรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์พ้ืนบ้านในเขตชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรม
สัมนา ค้นหาและฟ้ืนฟู วัฒนธรรมการแพทย์ พ้ื นบ้ านในชุมชนเพ่ื อการเรียนรู้ของเยาวชน นั กเรียน ในชุมชน  
และพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพของท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
ชุมชน 
 โครงการสํารวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรในตํารับยาอีสานเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง 
(Herbarium Database) จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมพรรณไม้แห้งอ้างอิงในพ้ืนท่ีป่าเขตอีสานใต้ และเก็บ
ไว้ในระบบฐานข้อมูลท่ีสืบค้นได้ และเผยแพร่ผ่านเวปไซต์และเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพรในเขตอีสานใต้ แก่นักเรียน 
นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ด้านการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
เป็นยา และฟ้ืนฟูให้คงอยู่สืบไป 
 โครงการจัดทําฐานข้อมูลเช่ือมโยงองค์ความรับยาแผนไทยท่ีใช้ในโรงพยาบาล กับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ จัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของตํารับยาสมุนไพรท่ีใช้ในโรงพยาบาล ในระบบฐานข้อมูลท่ีสืบค้นได้ 
ผ่านเวบไซต์ ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งศึกษา และให้ข้อมูลเชิงวิชาการท่ีถูกต้อง
ข้อมูลของพืชสมุนไพร 
 โครงการสํารวจและศึกษาพืชพ้ืนบ้านใน จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีฤทธ์ิป้องกันเซลล์สมองเส่ือม จัดทําข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจและรวบรวมองค์ความรู้พืชสมุนไพรในการป้องกันสมองเสื่อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
อุบลราชธานี ศึกษาฤทธิ์ป้องกันสมองเส่ือมของพืชสมุนไพรท่ีรวบรวมได้ และรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิการ
ป้องกันสมองเส่ือมจากภูมิปัญญาท้องถ่ินของอุบลราชธานี 
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 โครงการสํารวจการใช้หมากจองเพ่ือการดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสาน จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สํารวจและรวบรวมการใช้หมากจองเพ่ือการดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานเพ่ือเช่ือมโยงกับองค์ความรู้ทางวิชาการ 

โครงการทําบุญเลี้ยงพระเพ่ือเสริมขวัญและกําลังใจ ความสามัคคีและความผูกพันในองค์กรระหว่างบุคลากร
คณะเภสัชศาสตร์ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์กับนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ   

โครงการบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับหน่วยงานภายนอก 
 โครงการไหว้ครูหรือรําลึกพระคุณครู จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
มีความรําลึก ตระหนัก และซาบซ้ึงในพระคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนการสืบสานประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 

โครงการทําบุญเลี้ยงพระเพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทํางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม วินัยให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และทัศนคติท่ีดีต่อคณะ 

 
 

กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2560 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ จํานวนผู้เข้าร่วม (คน) 
1 โครงการสัมมนาฟ้ืนฟูวัฒนธรรมการใช้

สมุนไพรและการแพทย์พ้ืนบ้านในเชตชุมชน 
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

120,000 งบประมาณแผ่นดิน ชะลอการจัดกิจกรรม

2 โครงการบุญสงกรานต์ 
(วันที่ 7,10,12 เมษายน 2560) 

40,000 งบประมาณแผ่นดิน 337  

3 โครงการสํารวจและเก็บรวบรวมสมุนไพร
ในตํารับยาอีสานเพ่ือจัดทําฐานข้อมูล
พรรณไม้แห้งอ้างอิง (Herbarium 
Database)  
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

100,000 งบประมาณแผ่นดิน 369  

4 การจัดทําฐานข้อมูลเช่ือมโยงองค์ความรู้
ตํารับยาแผนไทยท่ีใช้ในโรงพยาบาล กับ
ข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ 
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

100,000 งบประมาณแผ่นดิน 371  

5 โครงการสํารวจและศึกษาพืชพ้ืนบ้านใน  
จ.อุบลราชธานี ท่ีมีฤทธ์ิป้องกันเซลล์สมองเส่ือม 
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

100,000 งบประมาณแผ่นดิน 115  

6 โครงการสํารวจการใช้หมากจองเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสาน 
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

100,000 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดําเนินงาน

7 โครงการทําบุญเล้ียงพระเพ่ือเสริมขวัญ
และกําลังใจ ความสามัคคีและความผูกพัน
ในองค์กรระหว่างบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 
(วันที่ 5 มิถุนายน 2560) 

35,400 เงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

80  

8 โครงการไหว้ครู 
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560) 

20,000 เงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์

360  

9 โครงการทําบุญเล้ียงพระเพ่ือเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนและการทํางาน 
(วันที่ 31 สิงหาคม 2560) 

18,000 เงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

360  

รวมงบประมาณ 513,400 บาท (เฉพาะงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน) 
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(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560) 

 
แผนภูมิท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับการจัดสรรโครงการทํานุบํารุงฯ ปีงบประมาณ 2557-2560 

      
     

 
 

ภาพกิจกรรมโครงการบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : บริหารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคล่ือนสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : คณะเภสัชศาสตร์เป็นท่ีรู้จัก มีช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
กลยุทธ์/มาตรการ  

1.1 กระตุ้นและสนับสนุน ให้บุคลากรและนักศึกษาสร้างผลงานท่ีเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะเภสัชศาสตร์ 
1.2 สร้างสมรรถนะหลักท่ีโดดเด่นท่ีแตกต่างจากสถาบันอ่ืนและประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อท่ีได้รับความนิยม 
1.3 ดําเนินการเชิงรุกในการเปิดบทบาทของคณะเภสัชศาสตร์ ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดลุ่มนํ้าโขงอาเซียน และ   
     นานาชาติ 

เป้าประสงค์ท่ี 2 : คณะเภสัชศาสตร์มีการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
กลยุทธ์/มาตรการ   
 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับสากล 
 2.2 กระตุ้นบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ   
 
 
การพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร  

คณะเภสัชศาสตร์มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน มีแผนยุทธศาสตร์เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระยะ 5 ปี มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานให้สอดรับกับพันธกิจและภารกิจหลักท่ีกําหนด  
 
กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร 
 ในปีงบประมาณ 2560  คณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร  
โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะด้านการบริหารแก่ผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์  โดยมีผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารเร่ือง 
อบรมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตรในวันท่ี 7-9 
มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมยูเพลส จํานวน 11 คน และ โครงการอบรมหลักสูตร Step-by-Step to 
Implementing EdPEx  ระหว่างวันท่ี 22-23 มิถุนายน 2560 ณ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 คน   

2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จัดขึ้นระหว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 3 คร้ัง และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/
ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้  

2.1  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้ดําเนินการตรวจประเมินเสร็จส้ินแล้ว
จํานวนท้ังสิ้น 5 หลักสูตร ดังนี้     
1. หลักสูตร วท.ม.สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560    3.59 คะแนน 
2. หลักสูตร วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560  3.45   คะแนน 
3. หลักสูตร วท.ม.สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560      3.60  คะแนน 
4. หลักสูตร ปร.ด. สาขาเภสัชศาสตร์ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560      3.39 คะแนน 
5. หลักสูตร วท.ม.สาขาบริหารบริการสุขภาพ วันท่ี 16 สิงหาคม 2559       3.38 คะแนน 

2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ กําหนดตรวจประเมินในวันท่ี 2-3 ตุลาคม 2560      
มีคะแนนประเมินเท่ากับ 4.44 ซ่ึงในภาพรวมของทุกองค์ประกอบอยู่ใน “ระดับดี” โดยมี
องค์ประกอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีจํานวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 2 
การวิจัย  องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ส่วนองค์ประกอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ “ดี” มีจํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต และเม่ือจําแนกตาม
ประเภทตัวบ่งช้ี ด้านปัจจัยนําเข้ามีการดําเนินการระดับ “ดี” ด้านกระบวนการมีการดําเนินการระดับ 
“ดีมาก” และด้านผลลัพธ์มีการดําเนินการระดับ “ดี” 

3)    โครงการอบรมทักษะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอาจารย์และบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงทําการอบรมในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) การใช้งาน Google 
Application สําหรับการปฏิบัติงาน 2) เทคนิคการสร้าง Power Point เพ่ือเผยแพร่ผ่าน Youtube และการ
ใช้งานปากกาสําหรับจอสัมผัสภายในห้องเรียน 3) การใช้งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล CV version 3.0 
สําหรับอาจารย์และบุคลากร  4) การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย google form สําหรับอาจารย์และ
บุคลากร 5) e-meeting version 2 สําหรับอาจารย์และบุคลากร 6) การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) สําหรับอาจารย์และบุคลากร  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรสาย
วิชาการจํานวน 8 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน จํานวน 36 คน รวมท้ังสิ้น 44 คน คิดเป็นร้อยละ 41.12 

4) โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ว่าด้วยยุทธศาสตร์การ
ทํางานบุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ
และบุคลากรมีโอกาสรับฟังและแลกเปล่ียนความรู้จากผู้เช่ียวชาญในงานบริหารสํานักงานสามารถนํา
ความรู้ ท่ี ได้ รับมาพัฒนางาน ซ่ึ งจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี  7-9 ธันวาคม 2559 ณ  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานนําเสนอในท่ีประชุมเพ่ือเป็นการร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จํานวน 3 ผลงาน 
ประกอบด้วย การนําเสนอแบบ Oral Presentation จํานวน 1 ผลงาน  และการนําเสนอแบบ Poster 
Presentation จํานวน 2 ผลงาน ซ่ึงผลงานการนําเสนอแบบ Poster Presentation ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 จํานวน 2 ผลงาน คือ 1) ผลงาน “การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านระบบ Google Application” ซ่ึงเป็นผลงานของ 
นางสาวสดใส ตะรินันท์ และ 2) ผลงาน “การจัดการของเสียอันตราย” ซ่ึงเป็นผลงานของ นางวิรัตน์ จันทร์ตรี  

5) โครงการพัฒนาบุคลากร องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จเพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและเห็น
ความสําคัญของการทํางานเป็นทีมสามารถเสริมสร้างทีมงานให้มีคุณภาพในอันท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและบุคลากรได้เรียนรู้หลักการและจิตวิทยาการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในทีม เสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ของทีมงานท่ีประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับ ทุกสายงานใน
องค์กรตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 ได้มีการดําเนินงานจัดกิจกรรมในระหว่างวันท่ี 27-29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน 32 คน 

6) โครงการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
2560  เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกสายงาน  ซ่ึงจัดระหว่างวัน 

7) ท่ี 27 ธันวาคม 2559 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 80 คน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.26 
คะแนน 

8) โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (การตรวจสุขภาพประจําปี) เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีบุคลากรได้รับการสืบค้น หรือค้นหาความบกพร่อง และความ
ผิดปกติของร่างกาย หากพบความผิดปกติจะสามารถรักษาได้ทันท่วงที ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรเห็น
ความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือป้องกันโรคท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพได้ซ่ึงจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
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และการสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 64 คน คิดเป็นร้อยละ 68.81 ท้ังน้ีมีบุคลากรบางส่วนได้มี
การใช้สิทธ์ิค่ารักษาพยาบาลซ่ึงได้มีการตรวจสุขภาพไปก่อนท่ีจะจัดโครงการแล้ว  

9) โครงการรับรองแขกคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือรับรองผู้มาเย่ียมชมคณะซ่ึงประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญและผู้มี
ประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพท่ีได้เดินทางมาให้คําแนะนําปรึกษาแก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  เพ่ือ
นําไปสู่ความร่วมมือและการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตาม
ภารกิจหลักของคณะฯ  โดยในปีงบประมาณ 2560 มีผู้มาเย่ียมชม/ศึกษาดูงานและผู้เช่ียวชาญท่ีเดินทาง
มาคณะฯ จํานวน 2 คร้ัง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญท่ีร่วมวิพากษ์หลักสูตรและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ในวันท่ี 11 มกราคม 2560 จํานวน 2 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบภายในร่วมตรวจสอบ
เอกสารและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน ในวันท่ี 1-11 สิงหาคม 2560 จํานวน 5 ท่าน 

10) โครงการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีการจัด
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 7 คร้ัง  มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมท้ังส้ิน 81 คน และมี
การถอดบทเรียน/แนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม ท่ีได้จากการดําเนินกิจกรรม ทุกกิจกรรมตามแผน เผยแพร่บน
เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์  ได้แก่ 1) การพิจารณาจัดทําแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกับการรับ
ฟังเสียงลูกค้า 2) การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง 3) แนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(จํานวน 3 คร้ัง)  4) ความรู้และประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ี Monash University ประเทศมาเลเซีย 5) การ
จัดเรียนการสอนโปรแกรม Google Classroom และ Features ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ 

11) โครงการส่งเสริมการกํากับและติดตามการบริหารคณะเภสัชศาสตร์  เพ่ือจัดการประชุมในการกํากับ ติดตามและ
รายงานผลการบริหารงานตามภารกิจและพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 จํานวน
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 93.75 และมีการประชุมจํานวน 21 คร้ังต่อปี 

12) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจําปีและการติดตามประเมินผล (การ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและการติดตามประเมินผล) เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด ดําเนินการใน
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาสครบ
ทุกไตรมาส และมีการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณและกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป ีจํานวน 9 คร้ัง 

13) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจําปีและการติดตามประเมินผล 
(การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทบทวนและประเมินแผนยุทธศาสตร์) ให้เกิดมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงินคณะเภสัชศาสตร์ระหว่างผู้แทนจากแต่ละกลุ่มวิชา/กลุ่มงานและมีแนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินท่ีเหมาะและเพียงพอรองกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีต้องดําเนินการในแต่ละปี สามารถ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ให้ไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีกําหนด ในระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560 มีการประชุมเพ่ือให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินท่ีเหมาะสม         
มีเสถียรภาพม่ันคง และมีความคล่องตัวในการดําเนินงาน จํานวน 2 คร้ัง 

14) โครงการสร้างความมีส่วนร่วมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการ
สอนสําหรับกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์) เพ่ือให้คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ได้รับทราบทิศทาง นโยบาย
ของคณะและนําไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดําเนินการระหว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ได้จัดการประชุมจํานวน 13 คร้ัง ผลการดําเนินงานโครงการ
สัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ คือ คณาจารย์ได้รับทราบทิศทาง นโยบายและกิจกรรมต่างๆ ของคณะเพ่ือนําไป
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มวิชาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบมีแนวปฏิบัติท่ีดีด้าน
การเรียนการสอนคณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

15) โครงการสร้างความมีส่วนร่วมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการ
สอนสําหรับกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม) เพ่ือให้คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี
เภสัชกรรมได้รับทราบทิศทางนโยบายของคณะ และนําไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปใน
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ทิศทางเดียวกัน  ดําเนินการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 โดยมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง  
รวมจํานวน 12 คร้ัง เพ่ือให้มีการประชุม หารือ กระจายนโยบายผู้บริหารลงมายังผู้ปฏิบัติ อภิปรายตกลงกัน
ในเรื่องท่ีหาข้อสรุปไม่ได้ ตอบสนองตัวช้ีวัดของผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย แก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที 

16) โครงการสร้างความมีส่วนร่วมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการ
สอนสําหรับกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ) เพ่ือให้คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติได้รับทราบทิศทาง 
นโยบายของคณะและนําไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงดําเนินการ
ระหว่างวันท่ี1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 โดยมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง รวมจํานวน 12 คร้ัง เพ่ือให้
มีการประชุม หารือ กระจายนโยบายผู้บริหารลงมายังผู้ปฏิบัติ อภิปรายตกลงกันในเร่ืองท่ีหาข้อสรุปไม่ได้ 
ตอบสนองตัวช้ีวัดของผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที 

17) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 โดย
มีการจัดการประชุมเพ่ือวางแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ติดตามผลการดําเนินงานและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน จํานวน 3 คร้ัง  

18) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือดําเนินการจัดทํา TOR สําหรับบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ รองรับการประเมินภาระงานให้สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง และเป็นไปใน
ทิศทางของวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของคณะฯ ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 25560 
มีแผนพัฒนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ และมีข้อตกลงการปฏิบัติงานท่ีมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้
องค์กรบรรลุพันธกิจครบถ้วนทุกสายงาน โดยมีผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 

19) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (การส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์) 
เพ่ือให้อาจารย์ทราบหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงดําเนินการระหว่างวันท่ี 1 
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ ในระหว่างวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 มีอาจารย์เข้ากิจกรรมท้ังส้ิน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 50.78 

20) โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (การเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น)  เพ่ือเป็นการเชิดชู
เกียรติบุคลากรผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะเภสัชศาสตร์ มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
รวมท้ังส้ิน 5 คน ประกอบด้วย บุคลากรดีเด่นด้านประเภทวิชาการ แบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการ จํานวน 1 คน กลุ่ม
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะและท่ัวไป กลุ่มข้าราชการ จํานวน 1 คน 
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน และประเภทลูกจ้างประจํา จํานวน 1 คน 

21) โครงการพัฒนาระบบ 5 ส. เพ่ือทําความสะอาด ปรับระบบการจัดเก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นระบบ 
ระเบียบ และเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน โดยในปี 2560 มีกิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายจากงานปฏิบัติการ 
การคัดแยกหนังสือราชการเพ่ือรอเสนอขอทําลาย การทําความสะอาดจัดระบบแฟ้มเอกสาร ในวันท่ี 27 
มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนท้ังส้ิน 50 คน 

22) โครงการพัฒนาระบบบจัดการห้องปฏิบัติการ บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการทํางานของคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และคณะทํางานด้านงานปฏิบัติการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงดําเนินการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 
2559 – 30 กันยายน 2560 มีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ จํานวน 9 ครั้ง 

23)  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการ
วิจัย ซ่ึงดําเนินการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีการจัดประชุมจํานวน 3 คร้ัง 

24) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทํางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน  เพ่ือให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้แลกเปล่ียนความรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน และ
นําไปสู่การพัฒนางานสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงดําเนินการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 โดยมี
การจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและทัศนคติ จํานวน 7 ครั้ง และจํานวนบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 90 
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            24)  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ต่างประเทศ ได้มีการจัดกิจกรรม
รับรองแขกชาวต่างประเทศ จํานวน 6 คร้ัง คือ  

- College of Pharmacy & Health Sciences Long Island University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันท่ี 14-21 ตุลาคม 2560 

- College of Pharmacy, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา วันท่ี 13-16 พฤศจิกายน 2559 
- Institute of Natural Medicine, University of Toyama ประเทศญ่ีปุ่น วันท่ี 21-24 ธันวาคม 2559 
- Department of Pharmacognosy Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz 

ประเทศออสเตรีย วันท่ี 9-13 กุมภาพันธ์ 2560 
- University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา วันท่ี 25 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2560 
- Institute of Natural Medicine, University of Toyama ประเทศญ่ีปุ่น วันท่ี 7 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 

25)   โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองกฎระเบียบจรรยาบรรณ โดยจัดกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองกฎระเบียบจรรยาบรรณ และระเบียบ    
แนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการทํางาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการซ่ึงเป็นอาจารย์และบุคลากรท้ังบรรจุเข้า
ปฏิบัติงานใหม่และกลับจากลาศึกษาต่อจํานวนท้ังส้ิน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

26)   โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน Active Learning จัดข้ึนเพ่ือให้อาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสอนแบบ Case-based Learning และ Problem-Active Learning โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 83 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 4.48 จาก
คะแนนเต็ม 5   
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การบริหารความเสี่ยงภายในคณะเภสชัศาสตร ์

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีการประเมินการควบคุมภายในสําหรับงวดสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2559 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2559 ตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
และการดําเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติรัฐมนตรี และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบ
ปฏิบัติของฝ่ายบริหาร หลังจากได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงงวดส้ินสุดปีงบประมาณ 2559 แล้ว ได้มีการจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้มีการควบคุมหรือลดการ
เกิดความเส่ียงท่ีจะทําให้การดําเนินงานต่างๆ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด   
 จากผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สําหรับปีงบประมาณ 
2560 สําหรับงวดสิ้นสุดปีงบประมาณ 2559  คือ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม  
 โดยได้มีการจัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มีการประเมินตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา ระบุสาเหตุของความเส่ียง งวดเวลาท่ีพบ
จุดอ่อน ระดับความรุนแรงของความเส่ียง การควบคุมท่ีมีอยู่ ผลการของควบคุมท่ีมีอยู่ และได้รายงานการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยฯ ท้ังนี้ ได้มีการกําหนดแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจําปี 2560  
โดยมีการดําเนินงานตามแผนต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560  สรุปผลการดําเนินได้ดังนี้ 
 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงคณะเภสัชศาสตร์ 
 

การบริหารความเส่ียง แผนการบริหารความเส่ียง ผลการดําเนินงาน 
1. ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น ก า ร

ดําเนินงาน : การผลิตบัณฑิต 
ขั้นตอนหลัก :  เพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนการสอนสาขา
เภสัชศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก :
เพ่ือให้การดําเนินงานบริหาร
จัดการของคณะเภสัชศาสตร์
สามารถรองรับการจัดการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ    
1.1 ความ เสี่ ย งในการเกิด

อัคคีภัยในอาคารคณะ
เภสัชศาสตร์ 
- เนื่องจากอาคารคณะ
เภสัชศาสตร์มีอายุการใช้
งาน ม าน าน มี ค ว าม
เส่ื อ ม ส ภ าพ ใน ด้ าน
อุ ปกรณ์ /ระบบไฟฟ้ า
ภายในอาคาร รวมทั้ ง

เตรียมวางแผนบริหารความเส่ียงโดยตรวจสอบ
ระบบสายไฟฟ้า เตรียมซ่อมจุดที่ชํารุด ปรับระบบ
สายไฟในอาคาร 

- ได้มีการทยอยตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารและดําเนินการซ่อมแซมในจุด
ที่ชํารุดแล้ เนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งาน
มานาน อาจจําเป็นต้องดําเนินการด้านน้ี
อย่างต่อเนื่อง   

- สามารถป้องกันความเส่ียงได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังคงต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากข้อจํากัดเร่ืองสภาพอาคารมีอายุ
การใช้งานมานาน 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน 
และบริหารความเส่ียงคณะเภสัชศาสตร์ เสนอ
ให้พิจารณาระบบไฟฟ้าฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุ
ไฟฟ้าดับหรืออัคคีภัย รวมถึงการซ้อมแผนปัอง
กันอัคคีภัย  โดยให้เตรียมดําเนินการในปี 
2561 
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การบริหารความเส่ียง แผนการบริหารความเส่ียง ผลการดําเนินงาน 
เค รื่ อ งมื อ  อุ ป ก ร ณ์
วิทยาศาสตร์บางประเภทมี
การทํางานด้วยไฟฟ้า จึงมี
ค วาม เส่ี ย งที่ จ ะ เกิ ด
เหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรได้   

 
2. ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 
ด้านการเรียนการสอน 
1. ด้านการดําเนินงาน : การ

ผลิตบัณฑิต 
ขั้นตอนหลัก : เพ่ือให้สามารถ
การจัดการเรียนการสอนสาขา
เภสัชศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก :
เพ่ือให้การดําเนินงานบริหาร
จัดการของคณะเภสัชศาสตร์
สามารถรองรับการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) ความเส่ียงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน  เนื่องจากปัจจุบันอาคารคณะ
เภสัชศาสตร์ชํารุดและเส่ือมสภาพ อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้งานหรือผู้ท่ีอยู่ในอาคาร 

- เตรียมวางแผนบริหารความเส่ียงโดยการ
ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า เตรียมซ่อมจุดที่ชํารุด 
ปรับระบบสายไฟในอาคาร 
  

1 ) อาคารคณะเภ สัชศาสตร์ ได้ รับการ
บํารุงรักษาซ่อมแซมในจุดที่ชํารุด สามารถ
ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินผู้ท่ีอยู่ภายในอาคารได้ 
2) ได้ดําเนินการซ่อมแซมอาคารในจุดท่ี
ตรวจพบการชํารุดแล้ว และเตรียมมีการ
ดําเนินการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง  
3) เนื่องจากเป็นข้อจํากัดเรื่องความเก่าของ
สภาพอาคาร จึงต้องมีการเฝ้าระมัดระวัง
และคณะได้กําหนด ให้มีแผนการซ่อมแซม
อาคารอย่างต่อเนื่อง   

2 ) ความ เส่ี ย งด้ าน การรับนั ก ศึ กษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษาไม่ เป็นไปตามแผน  สาเหตุอาจ
เนื่ องมาจากหลักสูตรยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ปัญหาเงินทุนสนับสนุนการ
เรียนการสอน  มี คู่ แ ข่งท่ี เปิดสอนหลักสูตร
ใกล้เคียงกันแต่ต้นทุนค่าหน่วยกิตต่ํากว่า ปัจจุบัน
บางหลักสูตรยังไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ตาม
แผน  

1. เตรียมประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
2. คณะและอาจารย์ประจําหลักสูตรเตรียม

พิจารณาหาทุนสนับสนุนการเรียน เพ่ือจูงใจผู้เรียน 

ได้มีการดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์แล้ว 
1) การประชาสัมพันธ์แบบ Road Show 

ไปยังกลุ่มเป้าหมายไม่ได้มีการดําเนินการใน
ปี 2560 แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์ตามบูธ
กิจกรรมต่างๆ  

2) ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ (Facebook ของคณะ) โดยเน้น
การประชาสัมพันธ์แบบเชิงธุรกิจให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแล้วได้ปรับรูปแบบการ
ดําเนินงานเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
ออนไลน์มากข้ึนและให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
มากข้ึน 

จํานวนรับนักศึกษานักศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2/2559 

- หลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตร 
วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)  :  แผนรับ 5 คน 
รับได้ 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 40  (ต่ํากว่าแผน) 

    - หลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตร 
วท .ม . ศ าสต ร์ แ ห่ ง เค รื่ อ ง สํ าอ างแล ะ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ)    

 : แผนรับ 10 คน รับได้ 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40  (ต่ํากว่าแผน) 

  - หลักสูตรระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 
ปร.ด. เภสัชศาสตร์)   : แผนรับ 5 คน รับได้ 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 (ต่ํากว่าแผน) 
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การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 
 3) ความเสี่ยงจากการที่ภาวะความเครียดของ

นักศึกษา เป็นอุปสรรคทําให้นักศึกษาไม่สามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร  
ซ่ึงอาจจะมีผลการเรียนตํ่าเกิดจากหลายสาเหตุ 
เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการปรับตัว  ปัญหาการ
วางแผนการเรียน 

- เตรียมเฝ้าระวังโดยกําหนดเป็นแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1. ดําเนินการตามระบบการให้คําปรึกษา 
ที่วางไว้อย่างต่อเน่ือง  

2 . ดํ า เนิ น การ คั ดกรองค วาม เครี ยด
นักศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาได้
ทันท่วงที 
 

- ได้มอบหมายงานกิจการนักศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลภาวะความเครียดเพ่ิมเติม  
พบว่ามีนักศึกษามีภาวะความเครียดรวม 17 คน 
แต่เป็นความเครียดในระดับที่ไม่รุนแรง  โดย
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าช่วยเหลือดูแล
นักศึกษากลุ่มท่ีมีความเครียดดังกล่าว และ 
ได้ เส น อ ใ ห้ ง า น กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ใ ช้
แบบทดสอบความเครียดมาใช้ประเมินภาวะ
ความเครียดนักศึกษาเพ่ือคัดกรองในเบ้ืองต้น  
ห ากพ บ ว่ า นั ก ศึ กษ า มี ภ าว ะ เสี่ ย งต่ อ
ความเครียดสูง จะได้เตรียมดําเนินการเข้า
ช่วยเหลือเพ่ือหาทางแก้ไขให้แก่นักศึกษาต่อ 

- ยังไม่มีรายงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ประสบภาวะความเครียดจนมีผลกระทบต่อ
การเรียนในปี 2560 แต่อย่างไรก็ตามได้พบ
รายงานพฤติกรรมท่ีอาจไม่เหมาะสมของ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ท่ีอาจเป็นผล
เก่ียวเนื่องจากภาวะสุขภาพจิต 

 4) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิต 
(ด้านสุขภาพอนามัย) อันเนื่องมาจากปัญหา
นกพิราบเข้ามาอาศัยในอาคาร ทําให้เกิดความ
สกปรก  มี ผลกระทบต่ อ สุขภาพและความ
ปลอดภัยของบุคลากร 

- เตรียมดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก
เข้าอาคารเพิ่มเติม โดยการติดตั้งตาข่ายกันนก

พบว่าจํานวนนกเข้ามาในอาคารลดลงอาจจะ
สาเหตุเนื่องจากมีช่างเข้ามาทาสีภายนอก
อาคาร และมีกล่ินสี อาจจะมีผลให้ปริมาณ
นกเข้าในอาคารลดลง ได้ชะลอการติด  
ตาข่าย กันนก  และเต รียม พิจารณ าติด
อุปกรณ์ป้องกันนกตลอดจนสัตว์มีพิษอ่ืนๆ 
ในปี 2561

ด้านการวิจัย 
2. ด้านการดําเนินงาน : การวิจัย 

ขั้นตอนหลัก : เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินงานวิจัยได้ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก :
เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
ดําเนินงานยวิจัยตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

1) ปัญหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ
สูญหาย โดยพบว่ามี อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ที่
จัดเก็บในห้องปฏิบัติการหลายรายการสูญหาย
จากจุดท่ีจัดเก็บ ทําให้อุปกรณ์ไม่ครบ มีผลให้การ
ดําเนินงานวิจัยล่าช้า 

- เต รียมทบทวนและกําหนดมาตรการ
ควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติการโดยการสแกน
ลายนิ้ วมือ มีระบบการอนุมัติการเข้าใช้งาน
ห้องปฏิบัติการนอกเวลา

ดํ า เนิ น การต ามแผนแ ล้ ว  และ เต รี ยม
ดําเนินการต่อเนื่องในปี 2561 เตรียมจัด
พ้ืนท่ีสําหรับให้อาจารย์/นักวิจัยจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ที่ปลอดภัย และเตรียมประกาศ
มาตรการทางวินัยอย่างเคร่งครัดในปี 2561 

ด้านการบริการวิชาการ 
3. ด้านการดําเนินงาน : การ

บริการวิชาการรแก่ชุมชน 
ขั้นตอนหลัก : เพ่ือให้การวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก :
เพ่ือให้หน่วยงานบริการ
วิชาการมีรายได้ท่ีเพียงพอ
สามารถพึงพาตนเองได้ 

ความเส่ียงด้านงบประมาณของหน่วยบริการ
วิชาการ ท่ีอาจจะมี งบประมาณไม่ เพียงพอ  
เน่ืองจากปัจจุบันมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับเตรียม
ดําเนินการดังนี้ 
1) เพ่ิมขอบข่ายงาน (บริการ) จาก 3 ขอบข่าย
เป็น 10 ขอบข่าย ซ่ึงคาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมจาก
การเพ่ิมขอบข่ายนี้  
2) เตรียมกําหนดแผนการจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือ
หารายได้เพ่ิมของหน่วยบริการ 
3) เตรียมกําหนดกลยุทธ์ทางการเงินรองรับ 

1) ได้เพ่ิมขอบข่ายจาก 3 ขอบข่าย เพ่ือขอ
รับรอง ISO 17025 เป็น 5 ขอบข่ายทางด้าน
กายภาพและเคมีไปแล้ว 
2) ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรของ
หน่วยฯ เรียบร้อยแล้ว 
3) การกําหนดกลยุทธ์ทางการเงิน อยู่ใน
ระหว่างเตรียมดําเนินการ 
ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพ่ือขอการ
รับรอง ISO17025 ซ่ึงจะย่ืนเสนอขอประเมิน
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 รอการตรวจ
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การปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 
ประเมินเบ้ืองต้นอีก 1 เดือน และภายในระยะเวลา 
6 เดือนจะมีการตรวจประเมินจริง  และมีห้วง
เวลาในการแก้ไขปรับปรุง 3-6 เดือน คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในส้ินปี 2561 

 

 
 
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของคณะ      
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี
การดําเนินการในระดับหลักสูตร จํานวนท้ังส้ิน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร ปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2559 คณะได้ดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซ่ึงเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ท้ังนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2559 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพ ซ่ึงมีกําหนดการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2563 โดยท้ัง 6 หลักสูตร มีผล
การประเมินตามองค์ประกอบท่ี 1 ผ่านตามเกณฑ์สกอ. ทุกตัวบ่งช้ี  

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ของการดําเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีคุณภาพท่ีกําหนดไว้ ท้ังนี้คณะได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 5 หลักสูตร ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 และได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจประเมินซ่ึงเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงมีผลการตรวจประเมินดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ ประเมิน 12 ตัวบ่งช้ี 3.38 ระดับดี 
2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมี 

 และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ประเมิน 11 ตัวบ่งช้ี 3.59 ระดับดี 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ประเมิน 11 ตัวบ่งช้ี 3.60 ระดับดี 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอาง

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประเมิน 11 ตัวบ่งช้ี 3.45 ระดับดี 

5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ประเมิน 11 ตัวบ่งช้ี 3.39 ระดับดี
 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560) 
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แผนภูมิท่ี 10 แสดงข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร 

 
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ได้สรุปจุดแข็งโดยรวมของคณะ ดังนี้ 
หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

- สามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- นักศึกษามีความมุ่งม่ันท่ีจะทําวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จตามข้อตกลงการทําวิทยานิพนธ์ 
- นักศึกษามีความภาคภูมิใจและเช่ือม่ันในหลักสูตร 
- อาจารย์มีคุณภาพท้ังคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  
- หลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนานักศึกษาได้ตามความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษา ทําให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและสร้างผลงานทางวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- มีการพัฒนาระบบการกํากับติดตามการทําวิทยานิพนธ์ด้วยข้อตกลงการทําวิทยานิพนธ์ ทําให้สามารถทราบ
ความก้าวหน้าและกระตุ้นการดําเนินงานให้เป็นไปตามขอบเขตงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

- มีการพัฒนาแบบติดตามความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ท่ีต่อเนื่องทําให้สามารถติดตามความก้าวหน้า
อย่างเป็นรูปธรรม 

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
- มีระบบและกลไกในการควบคุมให้คําปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ท่ีชัดเจน  
- อาจารย์ทุกคนมีความทุ่มเทในการทํางานและทํางานเป็นทีมเพ่ือทําให้หลักสูตรดีข้ึน 
- มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบซ่ึงสามารถควบคุมดูแลนักศึกษาให้เรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ 
 - มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 - มีการพัฒนาระบบการกํากับติดตามวิทยานิพนธ์ด้วยข้อตกลงการทําวิทยานิพนธ์จนทําให้สามารถทราบ 
   ความก้าวหน้าและกระตุ้นการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 - มีระบบและกลไกในการควบคุมให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์และสามารถดําเนินงานได้ตามท่ีวางแผนไว้ 

    - อาจารย์ทุกคนมีความทุ่มเทในการทํางานและทํางานเป็นทีมเพ่ือทําให้หลักสูตรดีข้ึน 
 - มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบซ่ึงสามารถควบคุมดูแลนักศึกษาให้เรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
 
ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557-2559 ระดับหลักสูตร  
 

หลักสูตร ภบ. 
สาขาเภสัชศาสตร์ 

หลักสูตร วท.ม. 
สาขาบริหารบริการสุขภาพ 

หลักสูตร วท.ม. 
สาขาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

หลักสูตร วท.ม. 
สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 

หลักสูตร วท.ม. 
สาขาศาสตร์แห่ง
เคร่ืองสําอาง 

หลักสูตร ปร.ด. 
สาขาเภสัชศาสตร์ 
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3.54 3.70 

* เ
กณ

ฑ์ส
ภา

วิช
าชี

พ 

3.07 3.20 3.38 2.93 3.25 3.59 1.52 1.87 3.60 * 3.09 3.45 3.41 3.45 3.39 

 
* หมายเหตุ   หลักสูตร ภบ.สาขาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพเภสัชกรรม  
                  หลักสูตร วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2558 

    
แผนภูมิท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557-2559 ระดับหลักสูตร 

 
 
 

เก
ณ

ฑ์ส
ภา

วิช
าชี

พ 

เกณฑ์สภาวิชาชีพ 

เปิดหลักสูตรปี 2558 

เปิ
ดห

ลัก
สูต

รปี
 2

55
8 

หน่วยนับ : คะแนน 
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ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของคณะ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีเน้นระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ซ่ึงคณะได้
พยายามบูรณาการตัวบ่งช้ีเหล่านี้เข้าสู่งานประจําอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2559 คณะได้ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ของการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีคุณภาพท่ีกําหนดไว้ และ
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2559 เม่ือวันท่ี 2-3 ตุลาคม 2560 เพ่ือนําผล
การประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาคุณภาพให้ดีย่ิงข้ึน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นําโดย 
รองศาสตราจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะกรรมการ ได้ทําการ
ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ จํานวนท้ังส้ิน 13 ตัวบ่งช้ี  มีผลการประเมินเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีของ สกอ.            
(13 ตัวบ่งช้ี) สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.44 ซ่ึงอยู่ในระดับดี 
รายละเอียดดังแผนภาพและตาราง  

 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560) 

 

แผนภูมิท่ี 12 แสดงข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ 
 

ตารางที่ 21 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการประเมิน 

ตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉล่ีย 

0.00 – 1.50  การดําเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การดําเนนิงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนนิงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การดําเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การดําเนนิงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6    3.10     5.00    3.48     3.80  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  3.57   5.00   4.24   4.44  ดี 

* องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร (5 หลักสูตร) 
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จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ได้สรุปจุดแข็งโดยรวมของคณะ ดังนี้ 

- บัณฑิตมีความอดทน มีวินัย สามารถทํางานเป็นทีมได้ 

- มีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเป็นจํานวนมาก และได้ตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี Impact Factor สูง  
- มีความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันต่างประเทศ และมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
- มีโครงการบริการวิชาการจํานวนมากและมีความหลากหลาย  
- มีฐานข้อมูลตรวจสอบเอกลักษณ์ของยา บริการทางเว็บไซต์ 
- มีฐานข้อมูลสมุนไพรเป็นท่ียอมรับ มีความมุ่งม่ันในการสืบสานสมุนไพรท่ีเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ 
- มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตารางที่ 22 ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557-2559 ระดับคณะ 
 

องค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 5 
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2.89 3.61 3.80 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
 

แผนภูมิท่ี 13 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2557-2559 ระดับคณะ 
 

 
 

 

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 

หน่วยนับ : คะแนน
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งบประมาณ  2560 
 

1) งบประมาณแผ่นดิน 2560 
งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรจําแนกตามหมวดรายจ่าย 

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  งบดําเนินการ   

1 งบบุคลากร 42,436,274.57

2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,684,000.00

3 ค่าสาธารณูปโภค - 
4 เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 5,999,300.00

  งบลงทุน 

1 ครุภัณฑ์ 12,926,700.00

2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -
  รวมท้ังส้ิน 

งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรจําแนกตามแผนงาน 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 65,046,274.57

  (งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

2 แผนงานวิจัย 600,000.00

3 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 2,304,800.00

4 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 560,000.00

  รวมท้ังส้ิน 68,511,074.57
 

2) งบประมาณเงินรายได้ท่ีได้รับจัดสรร 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 16,175,000.00

2 เงินรายได้บัณฑิตศึกษา 2,424,800.00

3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 6,351,300.00
    
  รวมท้ังส้ิน 24,951,100.00
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รายจ่าย 

1) งบประมาณแผ่นดิน 2560 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  งบดําเนินการ  
1 งบบุคลากร 42,436,274.57
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,684,000.00
3 ค่าสาธารณูปโภค -  
4 เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 5,999,300.00
  งบลงทุน 
1 ครุภัณฑ์ 12,857,482.00
2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -  
  รวมท้ังส้ิน 64,977,056.57

2) รายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2560 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร 4,067,055.00
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,830,714.64
3 ค่าสาธารณูปโภค 1,587,008.59
  งบลงทุน 
4 ครุภัณฑ์ 2,307,285.00
  รวมท้ังส้ิน 9,792,063.23

3) รายจ่ายเงินรายได้บัณฑิตศึกษา 2560 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร 272,200.00
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 783,458.40
3 ค่าสาธารณูปโภค -
  งบลงทุน 
4 ครุภัณฑ์ -
  รวมท้ังส้ิน 1,055,658.40
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4) รายจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 2560 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร 455,585.71
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,551,862.20
3 ค่าสาธารณูปโภค -
  งบลงทุน 
4 ครุภัณฑ์ 1,326,000.00
  รวมท้ังส้ิน 3,333,447.91

ค่าใช้จ่ายสําหรับใช้ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2560 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1 งบประมาณแผ่นดิน   
  -งบบุคลากร 42,436,274.57
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,684,000.00
  -ค่าสาธารณูปโภค -
  -เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 5,999,300.00
  -ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ -
  -ค่าเส่ือมราคาส่ิงก่อสร้าง -
  รวมรายจ่ายงบประมาณ 
2 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 
  -งบบุคลากร 4,067,055.00
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,830,714.64
  -ค่าสาธารณูปโภค 1,587,008.59
  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 7,484,778.23
3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 
  -งบบุคลากร 455,585.71
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,551,862.20
  -ค่าสาธารณูปโภค -
  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ 2,007,447.91
  รวมงบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งส้ิน 61,611,800.71

ข้อมูลท่ีใช้คํานวณ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2560 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1 รายรับ   

  1) งบประมาณแผ่นดิน 

  -งบบุคลากร 42,436,274.57
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,684,000.00

  -ค่าสาธารณูปโภค -

  -เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 5,999,300.00

  -ครุภัณฑ์ 12,926,700.00

  -ส่ิงก่อสร้าง 

  รวมรายรับงบประมาณ 
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 16,175,000.00

  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา 2,424,800.00

  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 6,351,300.00

  รวมรายรับเงินรายได้ 24,951,100.00

  รวมรายรับท้ังส้ิน 89,997,374.57

2 รายจ่ายจริง 
  1) งบประมาณแผ่นดิน 

  -งบบุคลากร 42,436,274.57

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,684,000.00

  -ค่าสาธารณูปโภค -

  -เงินอุดหนุน 5,999,300.00

  รวมรายจ่ายงบประมาณ 52,119,574.57
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 

  -งบบุคลากร 4,067,055.00

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,830,714.64

  -ค่าสาธารณูปโภค 1,587,008.59

  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 7,484,778.23

  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา 
  -งบบุคลากร 272,200.00

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 783,458.40

  -ค่าสาธารณูปโภค -

  รวมรายจ่ายเงินรายได้บัณฑิตศึกษา 1,055,658.40
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ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ  
  -งบบุคลากร 455,585.71

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,551,862.20

  -ค่าสาธารณูปโภค -

  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ 2,007,447.91

  รวมงบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งส้ิน 62,667,459.11

3 เงินเหลือจ่าย 
  1) งบประมาณแผ่นดิน 12,926,700.00

  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 8,690,221.77

  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา 1,369,141.60

  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 4,343,852.09

  รวมเงินเหลือจ่ายท้ังส้ิน 27,329,915.46

4 งบดําเนินการในปีงบประมาณ 2560 
  1) งบประมาณแผ่นดิน 52,119,574.57

  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 10,547,884.54

  3) ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง -

  รวมงบดําเนินการในปีงบประมาณ 2560 ท้ังส้ิน 62,667,459.11
                          ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดําเนินงาน เท่ากับ (43.61)  (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560) 
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ตารางท่ี 23 แสดงการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2560 
 

 
แหล่งเงิน 

ผลรวมเงินรายได้
ทุกประเภท 

ผลรวมท้ังหมด งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้  
ป.ตรี/อื่นๆ 

เงินรายได้
บัณฑิตศึกษา 

เงินกองทุนส่งเสริม
การผลิตบัณฑิต 

แหล่งทุน
ภายนอก 

ตามแผน 
19,828,000.00  

(40.31%) 
1,618,200.00 

(32.90%) 
2,424,800.00 

(4.93%) 
7,679,300.00 

(15.61%) 
1,140,000.00 

(2.32%) 
29,355,880.00 

(59.69%) 
56,323,180.00 

(42.63%) 
 

 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 14 แสดงการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2560 

 
 
 

ตารางท่ี 24 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558-2560 
 

ปีงบประมาณ 

แหล่งเงิน 
ผลรวม

รายได้ทุก
ประเภท 

ผลรวม
ท้ังหมด งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ป.ตรี/

อ่ืน  ๆ
เงินรายได้

บัณฑิตศึกษา 

เงินกองทุน
ส่งเสริมการผลิต

บัณฑิต 

แหล่งเงิน
ภายนอก 

2558 11,265,800 7,509,050 2,029,500 11,202,500 1,160,000 20,741,050 33,166,850 

2559 12,293,900 11,741,300 1,076,000 8,100,800 1,173,000 20,918,100 34,385,000 

2560 25,827,300 16,175,000 2,424,800 7,679,300 4,209,780 26,279,100 56,316,180 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยนับ : บาท 

หน่วยนับ : บาท 
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แผนภูมิเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ จําแนกตามแหล่งงบประมาณ 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558-2560 

 
ตารางท่ี 25 แสดงงบประมาณจัดสรร จําแนกตามยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2560  
 

แหล่งเงิน แผนยุทธศาสตร์ ผลรวม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 

งบแผ่นดิน 21,531,500.00 600,000.00 2,304,800.00 560,000.00 731,000.00 0.00 0.00 25,727,300.00 
เงินรายได้ 15,289,400.00 845,000.00 1,841,500.00 261,680.00 6,370,400.00 2,822,400.00 1,925,500.00 29,355,880.00 

แหล่งทุนภายนอก 0.00 570,000.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140,000.00 
ผลรวม 36,820,900.00 2,015,000.00 4,716,300.00 821,680.00 7,101,400.00 2,822,400.00 1,925,500.00 56,223,180.00 

 

  
แผนภูมิท่ี 16 แสดงงบประมาณจัดสรร จําแนกตามยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2560 

หน่วยนับ : บาท 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคล่ือนคณะสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงคที่ 1 :  บุคลากรมีความเช่ียวชาญ ทํางานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขับเคล่ือน  
                      สู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถของบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ ทํางานเชิงรุก มีความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลศิ 

1.2 สร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร 
 
 

การพัฒนาบุคลากร 
1. อบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการในประเทศ 
 

บุคลากรสายวิชาการ 
ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
1 ดร.กุสุมา จิตแสง การประชุมวิชาการ เร่ือง HERP Congress 

2017  
2-4 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎอุดรธานี 
สกอ. 

ประชุมวิชาการ เร่ือง The International 
Conference on Pharmaceuticals, 
Nutraceuticals and Cosmetic Science 
(IPNaCS 2017)  

2 – 4 สิงหาคม 2560 โรงแรมตะวันนา 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการเรื่องมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจําปี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14  

30 สิงหาคม –  
1 กันยายน 2560 

ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม 
อิมแพ็คเมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

2 ดร.จรรยา อินทรหนองไผ่ ประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค : 
สถานการณ์ กฎหมาย และนโยบายใน
ปัจจุบัน  

10 มกราคม 2560 โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธานี 

- 

3 ดร.จินตนา นภาพร ประชุมวิชาการ In-Cosmetics Asia 2016 
จัดโดย Reed Exhibitions  

9 – 10 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม 
ไบเทค บางนา  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

4 ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 
 

นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เร่ือง 
Development of an Ultraviolet 
Spectroscopic method with 2-
hydroxynaphthaldehyde 
Derivatization for the Determination 
of Gamma Amicobutyric Acid in Rice 

14 – 16 ธันวาคม 2559 โรงแรม Rama 
Gardens 
กรุงเทพมหานคร 

งบสนับสนุน 
การวิจัย 

คณะเภสัชศาสตร์ 

ประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาเคร่ืองสําอาง
และผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือชะลอ  

29-30 มิถุนายน 2560 โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

5 อ.จีริสุดา คําสีเขียว ประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค : 
สถานการณ์ กฎหมาย และนโยบายในปัจจุบัน  

10 มกราคม 2560 โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธานี 

- 

ประชุมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
ตนเองเร่ือง Enlarge your vocabulary 
และ Intensive Grammar  

19 – 22 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
6 ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ ประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค : 

สถานการณ์ กฎหมาย และนโยบายใน
ปัจจุบัน  

10 มกราคม 2560 โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธานี 

- 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

7 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา ประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค : 
สถานการณ์ กฎหมาย และนโยบายใน
ปัจจุบัน  

10 มกราคม 2560 โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธานี 

- 

ประชุมวิชาการในโครงการ Asean 
Pharmacy Education on smoking 
cessation โดย ศ.ศ.ภ.ท. 

29 – 30 มิถุนายน 2560 โรงแรมเอเชีย  
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

8 ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ
องค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx  

15-17 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเซนจูรี ปาร์ค  
กรุงเทพมหานคร 

งบคณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมหลักสูตร step – by – step to 
implementing EdPEx 

22 – 23 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

9 อ.ฑิภาดา สามสีทอง ประชุมวิชาการเรื่อง Tropical Neurology  
จัดโดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 

1-3 มีนาคม 2560 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

10 อ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ ประชุมวิชาการ เร่ือง การประชุมวิชาการ
ประจําปี คร้ังที่ 29 หัวข้อ Organ 
Transplantation : Real World Practice   
 

16 – 18 มีนาคม 2560 โรงแรม The 
Grand Fourwings 
Convention  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการ เร่ือง Advanced in 
pharmacotherapy of interesting 
common diseases 2017  

28-30 มิถุนายน 2560 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ทําวิจัยระยะสั้น เร่ือง Indirect 
comparison of Antiplatelets Therapy 
in STEMI Patient After Reperfusion 
Therapy with Fibrinolytic agent, a 
Network Meta-analysis และ indirect 
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.ณธร  
ชัยญาคุณาพฤกษ์ 
เป็นที่ปรึกษา

และผู้สนับสนุน
ทุนวิจัย 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
11 อ.ทวนธน บุญลือ ประชุมวิชาการเรื่อง Tropical Neurology  1-3 มีนาคม 2560 โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการประจําปี 2560 คร้ังที่ 18 
North-Eastern Neuroscience Annual 
Scientific Meeting 2017  

27 – 29 กันยายน 2560 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

 

12 ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล การประชุมวิชาการ เร่ือง HERP Congress 
2017  

2-4 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 

สกอ. 

อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ คร้ังที่ 2  

5-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมเอสดี อเวนิว  
กรุงเทพมหานคร 

งบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อบรมเร่ืองแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
ทางชีวภาพหลักสูตรสําหรับวิทยากร  

20 – 21 กรกฎาคม 2560 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค  
กรุงทํามหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการเรื่องมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจําปี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14  

30 สิงหาคม –  
1 กันยายน 2560 

ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม 
อิมแพ็คเมืองทองธานี 
จ.นนทุบรี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

13 ผศ.ทรงพร จึงม่ันคง อบรมเชิงปฏิบัติการ Chromatography for 
vaccine production  

27-28 มีนาคม 2560 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบคณะเภสัชศาสตร์ 

14 อ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ เข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาตนเองเร่ือง
โครงการสมัครสถานศึกษา (Placement) 
ให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลประจําปี 2559 

11 พฤศจิกายน 2559 รอยัล พารากอน
ฮอลล์ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน  
กรุงเทพมหานคร 

ทุนส่วนตัว 

เข้าร่วมประชุมวิชาการเร่ือง Advanced 
Pharmacotherapy of Interesting 
Common Diseases 2017  

28 – 30 มิถุนายน 2560 โรงแรมนารายณ์ สีลม  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

15 รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ ประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค : 
สถานการณ์ กฎหมาย และนโยบายในปัจจุบัน  

10 มกราคม 2560 โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธานี 

- 

ประชุมวิชาการเรื่องแนวทางการออกข้อสอบ
เพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล  

19 พฤษภาคม 2560 โรงแรมริเวอร์ไรเพลส 
จ.นนทบุรี 

- 

อบรมบุคลากรของสถาบันหลัก ประจําปี 
2560 ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์  

24 พฤษภาคม 2560  กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข 
จ.นนทบุรี 

งบคณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในงานประชุมวิชาการ The 1st 
International Conference on Natural 
Medicine (ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
16 อ.นิติ วรรณทอง ประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้และทักษะด้าน

เภสัชศาสตร์ศึกษาให้แก่เภสัชกรประจํา
แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  

1 พฤษภาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

ศ.ศ.ภ.ท. 

17 ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย ประชุมนานาชาติ The 16th Fercap 
International Conference 

20 – 23 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์  
กรุงเทพมหานคร 

สํานักงาน
ส่งเสริมบริหาร

งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ศึกษาดูงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

26 เมษายน 2560 โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์ 
จ.อุบลราชธานี 

- 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

18 ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ประชุมวิชาการ เร่ือง การประชุมวิชาการ
ประจําปี คร้ังที่ 39 สมาคมเภสัชวิทยาแห่ง
ประเทศไทย  

18-20 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ประชุมบาง
แสนเฮอริเทจ  
จ.ชลบุรี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

19 ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมศุโกศล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการเรื่องการประชุมวิชาการ
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และ
สาธารณสุขการแพทย์ คร้ังที่ 5 การรักษาใน
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  

20 – 21 กรกฎาคม 2560 โรงแรมสุนีย์แกรนด์  
จ.อุบลราชธานี 

 

20 ดร.บัญชา ย่ิงงาม ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

21 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา เข้าร่วมประชุมวิชาการ เร่ือง 20th World 
Congress on Clinical Nutrition  

14 – 16 ธันวาคม 2559 โรงแรม Rama 
Gardens  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

22 อ.ประสิทธิชัย พูลผล ประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังโดยร้านยาคุณภาพเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบหลักประกัน
สุขภาพ ปี 2560  

19 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมไมด้า  
จ.นนทบุรี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
การประชุมวิชาการ เร่ือง งานประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2559 เสวนาวิชาการ ร้านยา
ยุค 4.0 สร้างโอกาสสู่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่  

5 มีนาคม 2560 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมเชิงบปฏิบัติการเพ่ือขยายเครือข่ายการ
รายงานปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

3 – 4 สิงหาคม 2560 โรงแรมศรีลําดวน 
จ.ศรีสะเกษ 

สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดศรีสะเกษ 

23 ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ประชุมวิชาการ เร่ือง แลกเปลี่ยนงานวิจัย
สมุนไพรหมามุ่ยอินเดีย  

7 พฤศจิกายน 2559 อุทยาน
วิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

งบประมาณ
อุทยาน

วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

24 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ประชุมวิชาการ เพ่ือการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและตนเอง เร่ือง Newton 
information day: small scale seed 
fund for promoting TH-UK links  

4-5 พฤษภาคม 2560 โรงแรม AVANI 
Khon kaen  
จ.ขอนแก่น 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

25 ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
ในงานประชุมวิชาการประจําปี สมาคมเภสัชวิทยา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39  

18-19 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบางแสน 
เฮอริเทจ  
จ.ชลบุรี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

26  อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย อบรมหลักสูตร step – by – step to 
implementing EdPEx 

22 – 23 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

ทําวิจัยระยะสั้น เร่ือง 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.ณธร  
ชัยญาคุณาพฤกษ์ 
เป็นที่ปรึกษา

และผู้สนับสนุน
ทุนวิจัย 

27 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา ประชุมวิชาการประจําปี พ.ศ. 2560 เร่ือง 
Advanced IACUC Training and Current 
Issues in Laboratory Animal Research 
and Presision Therapy  

20-23 มิถุนายน 2560 โรงแรมปทุมวัน 
พริ๊นเซส  
กรุงเทพมหานคร 

งบจากสํานักงาน
ส่งเสริมบริหาร

งานวิจัย  

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 



 

97 

 

 

ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
28 อ.ไพจิตร  ศรีธนานุวัฒน์ ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทาง

วิชาการแบบโปสเตอร์ในงานสัมมนาวิชาการ 
JSPS-NRCT follow-Up 2017  

2-3 มีนาคม 2560 โรงแรมเดอร์เบอร์
เคลียร์  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

29 
 

รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมศุโกศล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

30 อ.พนัชกร เตชอังกูร เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

22 – 23 สิงหาคม 2560 โรงแรมแลโขง  
จ.อุบลราชธานี 

งบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

31 อ.มานิตย์ แซ่เตียว ประชุมวิชาการ เร่ือง Pharmacotherapy 
in critical care and emergency 
medicine  

19 – 21 ธันวาคม 2559 โรงแรมบุรีศรีภู  
บูติก โฮเต็ล   
จ.สงขลา 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

32 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ประชุมวิชาการ เร่ือง The 2nd 
International Conference on Herbal 
and Traditional Medicine (HTM 2017)  

24 – 27 มกราคม 2560 โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทาง
วิชาการแบบโปสเตอร์ในงานสัมมนาวิชาการ 
JSPS-NRCT follow-Up 2017  

2-3 มีนาคม 2560 โรงแรมเดอร์เบอร์
เคลียร์  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

33 อ.รจเรศ เนตรทอง ประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังโดยร้านยาคุณภาพเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบหลักประกัน
สุขภาพ ปี 2560  

19 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมไมด้า  
จ.นนทบุรี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการ เร่ืองแนวทางการดําเนินการ
ของจังหวัดเก่ียวกับมาตรา 44 ในการ
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

6 มีนาคม โรงแรมอมารี  
แอร์พอร์ต  
กรุงเทพมหานคร 

- 

ประชุมวิชาการ เร่ือง การพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังโดยร้านยาคุณภาพเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบหลักประกัน
สุขภาพ ปี 2560  

19 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมไมด้า  
จ.นนทบุรี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ ในโครงการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ สําหรับอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

19 – 22 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
ประชุมวิชาการโครงการอบรมให้ความรู้ใน
แนวปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล
ในร้านยาปี 2560  

25 มิถุนายน 2560 โรงแรมโฆษะ  
จ.ขอนแก่น 

สมาคม 
เภสัชกรรมชุมชน 
(ประเทศไทย) 

อบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ ในโครงการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ สําหรับอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

27 - 30 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาและบูรณา
การจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์เพ่ือการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย  

5 – 7 กรกฎาคม 2560 โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหานคร 

เบิกจ่าย
หน่วยงานผู้จัด 

34 อ.รชตะ มังกรแก้ว เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

22 – 23 สิงหาคม 2560 โรงแรมแลโขง  
จ.อุบลราชธานี 

งบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

35 รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน ประชุมวิชาการด้านการข้ึนทะเบียนตํารับยา 
คร้ังที่ 7 แนวทางทางการข้ึนทะเบียนยาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อกําหนด 
International council for 
harmonization (ICH) สู่การปฏิบัติ  

17 – 18 กรกฎาคม 2560 โรงแรมเอเชีย  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมศุโกศล  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

36 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน การประชุมวิชาการเรื่องการประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังที่ 5 

2-4 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุดรธานี 

- 

ประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยเร่ือง
เห็ดอัดเม็ด ในการประชุม International 
Forum: Food Industry 4.0  

12-13 มิถุนายน 2560 โรงแรมเซนทาราแกรนด์  
กรุงเทพฯ 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการ เร่ือง The third 
conference in drug quality 
Fundamentals behind pharmaceutical 
specification and evaluation of COA  

24 – 25 สิงหาคม 2560 โรงแรมตะวันนา  
สุรวงศ์  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

37 อ.วันนิศา ดงใต้ สัมมนานักเรียนทุนรัฐบาล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

8 – 9 กันยายน 2560 เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท 
แอทนด์ คันทรี คลับ 
มวกเหล็ก  
จ.สระบุรี 

- 
 

38 รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา นําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในการ
ประชุมวิชาการ The 6th China Thailand 
Joint Workshop on Natural Products 
and Drug Discovery  

16 – 20 ตุลาคม 2559 โรงแรม Aonang 
Cliff Beach 
Resort  
จ.กระบ่ี 

สกว. 

ประชุมวิชาการ เร่ือง In-cosmetics ในงาน
ประชุมวิชาการ Invitation to attend  
in-cosmetics asis 2016 

9 – 10 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค 
บางนา  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
ศึกษาดูงานด้านการเกษตรครบวงจร ของ
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์
ความเช่ียวชาญด้านเกษตรครบวงจรเพื่อ
นําไปสู่ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและสุขภาพ  

29-31 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพมหานคร งบสํานักงาน
ส่งเสริมบริหาร

งานวิจัยฯ 

39 ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา ประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค : 
สถานการณ์ กฎหมาย และนโยบายในปัจจุบัน  

10 มกราคม 2560 โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธานี 

- 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ระเบียบวิธีวิจัย
และ GCP Training  

9-10 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัย
การแพทย์แผนไทย 
กรุงเทพมหานคร 

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

40 ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา นําเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ใน
งานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา คร้ังที่ 5  

2-4 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 

สกอ. 

ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในงานประชุมวิชาการ The 1st 
International Conference on Natural 
Medicine (ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมศุโกศล  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

41 ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ประชุมวิชาการ เร่ือง การประชุมประจําปี 
นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.  
คร้ังที่ 16 

10 – 13 มกราคม 2560 โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
ชะอํา บีช รีสอร์ท  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

งบประมาณ
ส่วนตัว 

นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงานประชุม
วิชาการเร่ือง The 2nd International 
Conference on Herbal and Traditional 
Medicine (HTM 2017) 

24 – 27 มกราคม 2560 โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

นําเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ใน
งานประชุม JSPS-NRCT follow-Up 2017 
and IAMPS 33  

2-3 มีนาคม 2560 โรงแรมเดอร์เบอร์
เคลียร์ ประตูนํ้า 
กรุงเทพมหานคร 

- 

นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงานประชุม
วิชาการเร่ือง International Conference 
of Pharmaceutical and Medicine 
(ICPAM 2017) 

15-16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุรี 

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมศุโกศล  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

42 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล ประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค : 
สถานการณ์ กฎหมาย และนโยบายใน
ปัจจุบัน  

10 มกราคม 2560 โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธานี 

- 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

43 ผศ.ดร.สุภารัตน์  จันทร์เหลือง สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) 
คร้ังที่ 14 เร่ือง เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่
ความเป็นเลิศ 

17 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์เคร่ืองมือกลาง
และปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานในงาน
ประชุม The 1st International 
conference on natural medicine : 
from local wisdom to international 
research  

5 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนว
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 5  

17-19 พฤษภาคม 2560  งบคณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

44 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร  

7-9 มิถุนายน 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

งบโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

45 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ประชุมวิชาการเรื่องการประชุมวิชาการ
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และ
สาธารณสุขการแพทย์ คร้ังที่ 5 : การรักษา
ในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  

20 – 21 กรกฎาคม 2560 โรงแรมสุนีย์แกรนด์  
จ.อุบลราชธานี 

- 

ประชุมวิชาการเรื่องมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจําปี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14  

30 สิงหาคม –  
1 กันยายน 2560 

ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

46 ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล ประชุมวิชาการ เร่ือง การประชุมวิชาการ
ประจําปี คร้ังที่ 39 สมาคมเภสัชวิทยาแห่ง
ประเทศไทย  

18-20 พฤษภาคม 
2560 

ศูนย์ประชุมบางแสน
เฮอริเทจ  
จ.ชลบุรี 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

47 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ ประชุมวิชาการ และนําเสนอผลงานแบบ
วาจาเร่ือง Risk associated with 
depression in type 2 diabetic 
patients: 5-year follow up study  
ใน symposium VIII: 
Pharmacoepidemiology and 
Pharmacoeconomics  

11 – 13 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค 
บางนา  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค : 
สถานการณ์ กฎหมาย และนโยบายใน
ปัจจุบัน  

10 มกราคม 2560 โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การประชุมวิชาการ เร่ือง ศาสตร์สู่
ความสําเร็จและการเพิ่มคุณค่าของวิชาชีพ
เภสัชกรรม  

3-4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ศึกษาดูงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

26 เมษายน 2560 โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์ 
จ.อุบลราชธานี 

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 8th TCU 
International e-learning Conference : 
Innovative in Education  

19 – 22 กรกฎาคม 2560 กรุงเทพมหานคร - 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
  ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 

Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล 
กทม. 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

48 ผศ.ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ สัมมนาเร่ือง การสัมมนาพบผู้ใช้บริการฉาย
รังสีเพ่ือสร้างเครือข่าย ประจําปี 2560  

21 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมบางกอกชฎา  
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

ประชุมวิชาการเรื่อง Thailand 
Metabolomics Workshop 2017  

17 – 20 กรกฎาคม 2560 Sirindhorn 
Science Home 
and BIOTEC 
Building  
กรุงเทพมหานคร 

 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM) 

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโกศล  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

49 ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค : 
สถานการณ์ กฎหมาย และนโยบายใน
ปัจจุบัน  

10 มกราคม 2560 โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธานี 

- 

50 ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล ประชุมวิชาการ เร่ือง การประชุมวิชาการ
นานาชาติเร่ือง The 1st International 
Conference on Natural Medicine 
(ICNM)  

4 – 6 สิงหาคม 2560 โรงแรมศุโกศล  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

 
บุคลากรสายสนับสนุน 
ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
1 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ เทคนิค

การสร้าง Power point เพ่ือเผยแพร่ผ่าน 
youtube และการใช้งานปากกาสําหรับจอ
สัมผัสภายในห้องเรียน 

3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ  
E-Meeting Version 2 

4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

2 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์ สัมมนาหัวข้อ “ยกระดับมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาด้วยการ
ทดสอบอย่างรวดเร็ว” 

25 – 26 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

เงินรายได้คณะ
เภสัชศาสตร์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย  
Google form  

14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
3 นางกรชนก แก่นคํา การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

4 นางสาวจิรัสยา สมลา การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ  
E-Meeting Version 2 

4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การสรุป
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table และ 
Pivot chart  

10 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

5 นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์ อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

6 นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้ อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

7 นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการ
จ่ายตรง (การโอนเงิน) 

22 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 
2560 

โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การสรุป
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table และ 
Pivot chart  

10 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

8 นางช่ืนจิต ภู่ทอง การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

9 นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์ การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

10 นางสาวดารุณี นามห่อ ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้
งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล  
CV Version 3.0 

7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย  
Google form  

14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

11 นางสาวติณณา ภาษาพรม อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้
งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล  
CV Version 3.0 

7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google form  

14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

12 นายทยากร วริทธานนท์ อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้งาน 
Google Applications 

23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ เทคนิค
การสร้าง Power point เพ่ือเผยแพร่ผ่าน 
youtube และการใช้งานปากกาสําหรับจอ
สัมผัสภายในห้องเรียน 

3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

13 นางสาวทิพย์มณฑา  ฤกษ์ใหญ่ การอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ SMEs 

25 – 26 พฤษภาคม 2560 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ  
กรุงเทพมหานคร 

เงินรายได้คณะ
เภสัชศาสตร์ 

อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณคณะ
เภสัชศาสตร์ 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
14 นางธนาพา เชียงแสน การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ  

E-Meeting Version 2 
4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

15 นางสาวธัญญลักษณ์           
ทิวัตถ์กุลภรณ์ 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

16 นางนารี แก้ววงษา ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

17 นางนิธินันท์ สุยะลา สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) 
คร้ังที่ 14 เร่ือง มือใหม่หัดขับ 

17 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์เคร่ืองมือกลาง
และปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมการใช้งาน Excel หลักสูตรการ
สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table 
และ Pivot Chart  

15 มิถุนายน 2560 สํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การประชุมช้ีแจงให้ความรู้งานประกันสังคม
จังหวัดอุบลราชธานี 

22 พฤษภาคม 2560 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
โฮเทล  
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมเร่ือง “การสร้างนวัตกรรมและ
วัฒนธรรมองค์กร”  

14 กรกฎาคม 2560 อาคารเรียนรวม 5  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้
งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล CV 
Version 3.0 

7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ  
E-Meeting Version 2 

4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
18 นายนรเศรษฐ์ ทองคํา อบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้งาน 

Google Applications 
23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ เทคนิค
การสร้าง Power point เพ่ือเผยแพร่ผ่าน 
youtube และการใช้งานปากกาสําหรับจอ
สัมผัสภายในห้องเรียน 

3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้
งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล CV 
Version 3.0 

7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย  
Google form  

14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ  
E-Meeting Version 2 

4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การสรุป
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table และ 
Pivot chart  

10 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

19 นางสาวเบญจภัค ม่ิงขวัญ สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) 
คร้ังที่ 14 เร่ือง การสร้าง successor เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา  

17 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์เคร่ืองมือกลาง
และปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ม.อุบลราชธานี 

- 

อบรมหลักสูตร step – by – step to 
implementing EdPEx 

22 – 23 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การสรุป
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table และ 
Pivot chart  

10 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

20 นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์ อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
21 นางสาวปนิดา มุขมณี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการ

จ่ายตรง (การโอนเงิน) 
22 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

22 นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการ
จ่ายตรง (การโอนเงิน) 

22 มีนาคม 2560 ห้องประชุมศรีเมือง
ใหม่ สํานักงาน
อธิการบดี 

 

การอบรมการใช้งาน Excel หลักสูตรการ
สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table 
และ Pivot Chart  

15 มิถุนายน 2560 สํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

 

23 นางเย็นฤดี แม่นม่ัน อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

24 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี 2559 23 – 26 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมนงนุช  
การ์เด้น รีสอร์ท  
จ.ชลบุรี 

งบประมาณของ
สภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี 2560 25 – 26 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณของ
สภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

25 นางวรรณา พุ่มพฤกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ  
E-Meeting Version 2 

4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

26 นางแวว ถนอมวงค์ ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

27 นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้งาน 
Google Applications 

23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google 
form  

14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การสรุป
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table และ 
Pivot chart  

10 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

28 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

29 นายสมัย กิ่งคํา 
 

ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้งาน 
Google Applications 

23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ เทคนิค
การสร้าง Power point เพ่ือเผยแพร่ผ่าน 
youtube และการใช้งานปากกาสําหรับจอ
สัมผัสภายในห้องเรียน 

3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย  
Google form  

14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

30 นางสาวิตรี สอนพงษ์ ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้งาน 
Google Applications 

23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ เทคนิค
การสร้าง Power point เพ่ือเผยแพร่ผ่าน 
youtube และการใช้งานปากกาสําหรับจอ
สัมผัสภายในห้องเรียน 

3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้
งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล  
CV Version 3.0 

7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย  
Google form  

14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ  
E-Meeting Version 2 

4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

31 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

32 นางสาวสุดารัตน์ ทํานุ อบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้งาน 
Google Applications 

23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

33 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี อบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้งาน 
Google Applications 

23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ เทคนิค
การสร้าง Power point เพ่ือเผยแพร่ผ่าน 
youtube และการใช้งานปากกาสําหรับจอ
สัมผัสภายในห้องเรียน 

3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้
งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล CV 
Version 3.0 

7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย  
Google form  

14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ  
E-Meeting Version 2 

4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

34 นางสาวสดใส ตะรินันท์ สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) 
คร้ังที่ 14 เร่ือง มือใหม่หัดขับ 

17 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์เคร่ืองมือกลาง
และปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ม.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมการใช้ Excel เพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติ 

24 มีนาคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

- 

อบรมหลักสูตร step – by – step to 
implementing EdPEx 

22 – 23 มิถุนายน 
2560 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

อบรมเร่ือง “การสร้างนวัตกรรมและ
วัฒนธรรมองค์กร”  

14 กรกฎาคม 2560 อาคารเรียนรวม 5  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย  
Google form  

14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ  
E-Meeting Version 2 

4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 
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ท่ี เจ้าของเร่ือง เร่ือง วันท่ีไปราชการ สถานท่ีจัดงาน แหล่งทุน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การสรุป
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table และ 
Pivot chart  

10 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

  การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

35 นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

36 นางสมคิด สุพันทะมาด การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

37 นางอนุพร กลางคํา ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้งาน 
Google Applications 

23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย  
Google form  

14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ การสรุป
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table และ 
Pivot chart  

10 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

การประชุมช้ีแจงการเข้าสู่ตําแหน่งทึ่สูงข้ึน 21 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

38 นางสาวอรสา ภูขมัง ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน  

7 – 9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์และ
คุณภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

27 – 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมวิลล่า 
บลังก้า  
จ.จันทบุรี 

งบประมาณ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

 
 
 
 
 



 

111 

 

 

การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 
 

ชื่อ-สกุล 
ประเภท
บุคลากร 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

ระดับ 
การ 

ศึกษาต่อ 
แหล่งทุนการศึกษา 

สถาบันท่ี 
ศึกษาต่อ 

ประเทศของ
สถาบันท่ี 
ศึกษาต่อ 

นายศักดิ์สกล  ปรัสพันธ์ พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
นางสาวเด่นใจ  บัวทุม พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 
วิทยาลัยเภสัชบําบัดแห่ง
ประเทศไทย 

ไทย 

นางสาวอัญมณี  ลาภมาก พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ

วิทยาลัยเภสัชบําบัดแห่ง
ประเทศไทย 

ไทย 

นางสาวกมลชนก จิตอารี พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบําบัดแห่ง
ประเทศไทย 

ไทย 

นางสาวพิชญ์จิรา  
สงวนบุญญพงษ์ 

พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ

วิทยาลัยเภสัชบําบัดแห่ง
ประเทศไทย 

ไทย 

นางศิศิรา ดอนสมัคร พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนกระทรวงวิทย์ฯ Cardiff University  ประเทศสหราช
อาณาจักร (UK) 

นายนิติ  วรรณทอง พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบําบัดแห่ง
ประเทศไทย 

ไทย 

นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ พนักงาน ป.ตรี ป.โท ทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

นายธีระพงษ์ มนตม์ธุรพจน์ พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนกระทรวงวิทย์ฯ The University of 
Nottingham 

ประเทศสหราช
อาณาจักร (UK) 
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รางวัลแห่งเกียรติยศ  
 

คณาจารย์ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ช่ือรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีท่ีได้รับ สถาบัน/หน่วยงานท่ีมอบ 

1 ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ รางวัลอันดับ 3 นําเสนผลงานประเภท
โปสเตอร์ เรื่อง Development of Lipid 
Nanoparticles for Transdermal Delivery 
of Capsaicin: Optimization and 
Characterization (งานประชุม HTM2017)

27 มกราคม 
2560 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีท่ีได้รับ สถาบัน/หน่วยงานท่ีมอบ 

1 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี รางวัลอันดับ 3 การนําเสนอผลงาน 
Poster Presentation ประเภทผลงาน 
การพัฒนาระบบงาน ห้องปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดการของเสียอันตราย 

7-9 ธันวาคม 2559 ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายบุคลากร 
สายสนับสนุน 
คณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.) 

2 นางสาวสดใส ตะรินันท์ รางวัลอันดับ 3 การนําเสนอผลงาน 
Poster Presentation ประเภทผลงาน 
การพัฒนาระบบงาน สํานักงาน เรื่อง 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผ่านระบบ Google 
Application 

7-9 ธันวาคม 2559 ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุน 
คณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.) 

 

นักศึกษาปริญญาตรี 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีท่ีได้รับ สถาบัน/หน่วยงานท่ีมอบ 

1 นางสาวภัทรสุดา วิเศษศรี  
นายดุรงค์กร พลทม  
นายบุญฤทธ์ิ สัตกุล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ผลิตภัณฑ์ข้าวผงผสมเกลือแร่สําหรับเด็ก 
Minerice (โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 
(Research to Market: R2M) ระดับ
ภูมิภาค งานมหกรรมแสดงสินค้า
นวัตกรรม และผลงาน Startup 
อุบลราชธานี 2017” (UBU 
Research & Innovations Expo 
2017 : RISE2017)) 

29 มีนาคม –
2 เมษายน 2560 

โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (Spark) 
ร่วมกับ สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (สอว.)  

สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ(NIA) 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีท่ีได้รับ สถาบัน/หน่วยงานท่ีมอบ 

ธนาคารวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย

2 นางสาวเมธาวี ตรีรัตนชวลิต 
นายเชาว์วัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรี 
นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 stasure plus
นมพร่องมันเนยผสม astaxanthin 
(โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 
(Research to Market: R2M) ระดับ
ภูมิภาค งานมหกรรมแสดงสินค้า
นวัตกรรม และผลงาน Startup 
อุบลราชธานี 2017” (UBU Research 
& InnovationS Expo 2017 : 
RISE2017)) 

29 มีนาคม –
2 เมษายน 2560 

โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (Spark) 
ร่วมกับ สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (สอว.) 
สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (NIA) 
ธนาคารวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย 

3 นายพิทยาธร โยมศรีเคน รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ในการ
แข่งขัน "ทักษะทางด้านเภสัชกรรม 
(Pharmacy Event)  
(ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2559

25 มีนาคม 2560 สภาเภสัชกรรม

4 นางสาวอนัญญา วงษ์ดรมา  
นางสาวชฎาภรณ์ นวจองพันธ์ 
นางสาวพัตรา จันทร์ชัย  
ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา 
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 

ระดับดี การนําเสนอแบบโปสเตอร์ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม 

11 มีนาคม 2560 
ถึง 12 มีนาคม 
2560 

คณะเภสัชศาสตร์ 
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 

5 นายกิตต์ิธเนศ ธนะรุ่งโรจนทวี  
นายอภิรักษ์ ศิริบุญลักษณ์กุล 
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ 

ระดับดีเย่ียม การนําเสนอแบบปากเปล่า
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม 

11 มีนาคม 2560 
ถึง 12 มีนาคม 
2560 

คณะเภสัชศาสตร์ 
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

6 นายกิตติธัช จตุรภัทรวงศ์  
นายจตุพล สกุลเตียว  
นายธรรมปพน ทวันเวช  
นางสาวอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์  
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย 
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 

ระดับดี การนําเสนอแบบปากเปล่า 
ระดับปริญญาตรี สาขาการบริบาลเภสัชกรรม

11 มีนาคม 2560 
ถึง 12 มีนาคม 
2560 

คณะเภสัชศาสตร์ 
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

7 นางสาวปัญญพร วรรณพงศ์สถิต 
นางสาวอิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์  
นางสาวพัชรี กาญจนวัฒน์  
นางสาวกรวรรณ ผุดผ่อง  
นายปริญญา วงศ์ภักดี  
นายธิติ ทุมเสน  
นายถนัดกิจ คณะบุตร  

ระดับดีเย่ียม การนําเสนอแบบปากเปล่า
ระดับปริญญาตรี สาขาการบริบาลเภสัชกรรม

11-12 มีนาคม 
2560 

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

ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีภา  
ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ 

8 นายพงษ์ศธร จงจินากูล  
นางสาววิจิตรา คมใส  
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์  
ดร.บัญชา ย่ิงงาม 

ระดับดีเย่ียม การนําเสนอแบบปากเปล่า 
ประเภทนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 

11-12 มีนาคม 
2560 

คณะเภสัชศาสตร์ 
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

9 นางสาวพิมพ์พรรณ ทองประมูล  
นายธิปก ย้ิมยา  
ดร.กุสุมา จิตแสง  
ดร.บัญชา ย่ิงงาม 

ระดับดีมาก การนําเสนอแบบปากเปล่า 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม 

11-12 มีนาคม 
2560 

คณะเภสัชศาสตร์ 
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

10 นายภูวมินทร์ สุริยาอัมพร 
นางสาวจันทร์ธิดา พรมประดิษฐ์ 

รางวัลอันดับ 1 นําเสนอผลงานประเภท
โปสเตอร์ เร่ือง Effect of Essential Oils and 
Terpenes on Physicochemical Stability 
of Curcumin Gels (งานประชุม HTM2017)

27 มกราคม 
2560 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีท่ีได้รับ สถาบัน/หน่วยงานท่ีมอบ 

1 นางสาวสุริมา ญาติโสม รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น จากการ
นําเสนองานวิจัยเรื่อง Topical 
Formulation Development from 
Extracted Oil of Cleome Viscosa 
L. Seed for Anti-Inflammation

8 กันยายน 2560 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)  

2 นางสาวกมลธิดา เหล่าบุตรสา  
รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร  
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ  
ดร.สุเพียร โภคทิพย์ 

ระดับดี การนําเสนอแบบโปสเตอร์
ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลท่ัวไป 
สาขาการบริบาลเภสัชกรรม 

11-12 มีนาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

3 นายดํารงศักดิ์ จินารัตน์  
นายบัญชา ย่ิงงาม  
นายอภิชาต สุขสําราญ  
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา 

ระดับดี การนําเสนอแบบปากเปล่า
ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลท่ัวไป 
สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 

11-12 มีนาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

4 นางสาวรัชวดี ย่ิงดอน  
นางสาวสุนิสา ม่ันคง 
ดร.บัญชา ย่ิงงาม  
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา  
 

ระดับดีมาก การนําเสนอแบบ
โปสเตอร์ ระดับบัณฑิตศึกษาและ
บุคคลท่ัวไป สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 
 

11-12 มีนาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล   
เป้าประสงคที่ 1 :  มีระบบสารสนเทศ ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ และ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายท่ีมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพสูง ทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัยและเสถียร เคร่ือง
คอมพิวเตอร์สําหรับปฏิบัติ งานของอาจารย์และบุคลากร เครื่องคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือจัดห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องเอกสารอ้างอิงและพ้ืนท่ีการเรียนรู้อ่ืนๆ ให้มีสภาพท่ีสามารถสนองตอบต่อการใช้ส่ือสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน 

1.2 พัฒนาหรือจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
และการตัดสินใจ 

1.3 กําหนดสมรรถนะด้าน ICT และอบรมฝึกทักษะอาจารย์ บุคลากร ให้สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างสัมฤทธ์ิผลและรู้เท่าทัน 

 
เป้าประสงคที่ 2 :  มีระบบการสื่อสารทางไกล สนับสนุนการเช่ือมต่อทางไกลกับ หน่วยงานภายนอก คณะเภสัชศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน และองคก์รระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 จัดหาระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการส่ือสารทางไกล เพ่ือให้การส่งข้อมูลสัญญาณภาพและ
สัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายส่ือสารภายนอกองค์กร ในรูปแบบของดิจิตอล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
การพัฒนาและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 คณะเภสัชศาสตร์ มีการพัฒนาหรือจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ รวมท้ังส่งเสริมประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เคร่ืองพิมพ์ผล 
ตลอดจนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีรองรับการเช่ือมต่อ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมฝึกทักษะของอาจารย์
และบุคลากรของคณะให้สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีคณะพัฒนาขึ้น และระบบท่ีพัฒนาโดย
มหาวิทยาลัย รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ อาทิ Microsoft Excel ได้ดีย่ิงข้ึน และสามารถเปลี่ยนจากผู้ใช้งานระดับต้น
เป็นผู้ใช้งานระดับกลางถึงสูง อันจะทําให้การสนับสนุนให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะได้ดําเนินการการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ี
มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพสูง ทันสมัย ท่ีสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริหารจัดการของคณะ และการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศของคณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1. อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ท่ีดําเนินการจัดซ้ือในปีงบประมาณ 2560   

 

รายการ จํานวน หน่วย 
1. คอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร 15 ชุด 
2. คอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการเรียนการสอน ด้วยจอระบบสัมผัส  10 ชุด 
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  5 เครื่อง 
4. เคร่ืองพิมพ์ผลแบบเลเซอร์ แบบ Multi Function 2 เครื่อง
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รายการ จํานวน หน่วย 
5. ชุดเช่ือมต่อ Fiber optic และระบบอินเตอร์เน็ตไปท่ีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1 ชุด
6. เคร่ืองสํารองไฟ  10 ชุด 
7. โทรทัศน์แบบ Smart TV จอ 4K LED 55 นิ้ว  2 เครื่อง 
8. ชุดเครื่องเสียงสําหรับห้องเรียน  1 ชุด 
9. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์  9 เครื่อง 
10. เครื่องฉายภาพสามมิติ  3 เครื่อง
11. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  11 ชุด 
12. กล้องวีดีโอ 4K  1 ชุด 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2560 
 

ชื่อ-สกุล หลักสูตรท่ีอบรม วันท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด 
อาจารย์ 
ดร.กุสุมา จิตแสง หลักสูตรการใช้ MATLAB เพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
วันท่ี 17 มีนาคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
หลักสูตรการใช้ Excel เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูล 

วันท่ี 24 มีนาคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล เทคนิคการสร้าง Power Point เพ่ือ
เผยแพร่ผ่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาสําหรับจอสัมผัสภายในห้องเรียน

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

e-meeting version 2 สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง หลักสูตรการสร้าง Mobile Application 
for Android 

วันท่ี 5-7 มกราคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสูตรการพัฒนาเวบไซต์ด้วย PHP วันท่ี 12-14 มกราคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสูตรการใช้ MATLAB เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

วันท่ี 17 มีนาคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสูตรการใช้ Excel เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูล 

วันท่ี 24 มีนาคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ดร.ธนวดี ปรีเปรม หลักสูตรการสร้าง Mobile Application 
for Android 

วันท่ี 5-7 มกราคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP วันท่ี 12-14  มกราคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ หลักสูตรการใช้ MATLAB เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

วันท่ี 17 มีนาคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ หลักสูตรการใช้ MATLAB เพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

วันท่ี 17 มีนาคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล หลักสูตรการใช้งาน Google Apps 
สําหรับการปฏิบัติงาน สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
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ชื่อ-สกุล หลักสูตรท่ีอบรม วันท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด 
ดร.สุรชัย จูมพระบัตร การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot 

Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
สําหรับอาจารย์และบุคลากร

วันท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ เทคนิคการสร้าง Power Point เพ่ือ
เผยแพร่ผ่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาสําหรับจอสัมผัสภายในห้องเรียน

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

บุคลากร 
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์ หลักสูตรการสร้าง Infographic MS 

Power Point 
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
google form สําหรับอาจารย์และบุลากร 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง เทคนิคการสร้าง Power Point เพ่ือ
เผยแพร่ผ่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาสําหรับจอสัมผัสภายในห้องเรียน

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

e-meeting version 2 สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางจิรัสยา สมลา e-meeting version 2 สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
สําหรับอาจารย์และบุคลากร

วันท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
สําหรับอาจารย์และบุคลากร

วันท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์ หลักสูตรการสร้าง Infographic MS 
Power Point 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
google form สําหรับอาจารย์และบุลากร 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางธนาพา เชียงแสน e-meeting version 2 สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นายนรเศรษฐ์ ทองคํา หลักสูตรการใช้งาน Google Apps 
สําหรับการปฏิบัติงาน สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

เทคนิคการสร้าง Power Point เพ่ือ
เผยแพร่ผ่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาสําหรับจอสัมผัสภายในห้องเรียน 

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การใช้งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล 
CV version 3.0 สําหรับอาจารย์และ
บุคลากร  

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
google form สําหรับอาจารย์และบุลากร 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
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ชื่อ-สกุล หลักสูตรท่ีอบรม วันท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด 
e-meeting version 2 สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
สําหรับอาจารย์และบุคลากร

วันท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางนิธินันท์ สุยะลา หลักสูตรการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
Pivot Table 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การใช้งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล 
CV version 3.0 สําหรับอาจารย์และ
บุคลากร  

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสาวดารุณี นามห่อ การใช้งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล 
CV version 3.0 สําหรับอาจารย์และ
บุคลากร  

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
google form สําหรับอาจารย์และบุลากร 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสาวติณณา ภาษาพรม การใช้งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล 
CV version 3.0 สําหรับอาจารย์และ
บุคลากร  

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
google form สําหรับอาจารย์และบุลากร 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นายทยากร วริทธานนท์ หลักสูตรการใช้งาน Google Apps 
สําหรับการปฏิบัติงาน สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

เทคนิคการสร้าง Power Point เพ่ือ
เผยแพร่ผ่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาสําหรับจอสัมผัสภายในห้องเรียน

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสาวเบญจภัค ม่ิงขวัญ การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
สําหรับอาจารย์และบุคลากร

วันท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน หลักสูตรการใช้งาน Google Apps 
สําหรับการปฏิบัติงาน สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
google form สําหรับอาจารย์และบุลากร 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
สําหรับอาจารย์และบุคลากร

วันท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางวรรณา พุ่มพฤกษา e-meeting version 2 สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นายศักดิ์ชัย รัศมี e-meeting version 2 สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นายสมัย กิ่งคํา หลักสูตรการใช้งาน Google Apps 
สําหรับการปฏิบัติงาน สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
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ชื่อ-สกุล หลักสูตรท่ีอบรม วันท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด 
เทคนิคการสร้าง Power Point เพ่ือ
เผยแพร่ผ่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาสําหรับจอสัมผัสภายในห้องเรียน

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การใช้งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล 
CV version 3.0 สําหรับอาจารย์และ
บุคลากร  

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
google form สําหรับอาจารย์และบุลากร 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

e-meeting version 2 สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสลวยเกศ บุดดาลี หลักสูตรการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
Pivot Table 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

นางสาวิตรี สอนพงษ์ หลักสูตรการสร้าง Infographic MS 
Power Point 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสูตรการใช้งาน Google Apps 
สําหรับการปฏิบัติงาน สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

เทคนิคการสร้าง Power Point เพ่ือ
เผยแพร่ผ่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาสําหรับจอสัมผัสภายในห้องเรียน

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การใช้งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล CV 
version 3.0 สําหรับอาจารย์และบุคลากร  

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
google form สําหรับอาจารย์และบุลากร 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

e-meeting version 2 สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสาวสุดารัตน์ ทํานุ หลักสูตรการสร้างแบบฟอร์มและข้อสอบ
ออนไลน์ 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

หลักสูตรการใช้งาน Google Apps 
สําหรับการปฏิบัติงาน สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี หลักสูตรการใช้งาน Google Apps 
สําหรับการปฏิบัติงาน สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

เทคนิคการสร้าง Power Point เพ่ือ
เผยแพร่ผ่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาสําหรับจอสัมผัสภายในห้องเรียน

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การใช้งานระบบบันทึกประวัติส่วนบุคคล 
CV version 3.0 สําหรับอาจารย์และ
บุคลากร  

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
google form สําหรับอาจารย์และบุลากร 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
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ชื่อ-สกุล หลักสูตรท่ีอบรม วันท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด 
e-meeting version 2 สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสาวสดใส ตะรินันท์ หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินด้วย 
MS Excel 

วันท่ี 2 ธันวาคม 2559 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสูตรการใช้ Excel เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูล 

วันท่ี 24 มีนาคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
google form สําหรับอาจารย์และบุลากร 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
สําหรับอาจารย์และบุคลากร

วันท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางอนุพร กลางคํา หลักสูตรการใช้งาน Google Apps 
สําหรับการปฏิบัติงาน สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย 
google form สําหรับอาจารย์และบุลากร 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
สําหรับอาจารย์และบุคลากร

วันท่ี 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสาวอรสา ภูขมัง หลักสูตรการสร้างแบบฟอร์มและข้อสอบ
ออนไลน์ 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
ด้วย MS Excel

วันท่ี 2 ธันวาคม 2559 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
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สารสนเทศ 

ของคณะเภสัชศาสตร 
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คณาจารย์และบุคลากร 
 

คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 
 ช่ือ   คุณวุฒิ  ตําแหน่ง   ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ 
        ลาศึกษาต่อ 
1. นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข Ph.D.  รองศาสตราจารย์   
2. นางชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. นางสุภารัตน์ จันทร์เหลือง     ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. นายสมชาย สินชัยสุข Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5. นางปาจารีย์  ทองงอก   Ph.D.               ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6. นางนิภาพร เมืองจันทร์ วท.ม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1      
7. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา  ปร.ด.  อาจารย์  
8. นางสาวนุตติยา วีระวัธนชัย  วท.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
9. นายฐิติเดช  ลือตระกูล Ph.D.  อาจารย์  
10. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ปร.ด.  อาจารย์  
11. นางศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา  ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12. นายณรงค์ชัย จักษุพา ภ.ม.  อาจารย์ 
13. นายสมหวัง  จรรยาขันติกุล Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1 
14. นางสาวพรทิพย์  ไววุฒิ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1     
15. นางสาวธนวดี  ปรีเปรม Ph.D.  อาจารย์1      
16. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ภ.บ.  อาจารย์1         
17. นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ ภ.บ.  อาจารย์1     ลาศึกษาต่อเม่ือ 1 สิงหาคม 2560 
     

 
คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
  ชื่อ     คุณวุฒิ ตําแหน่ง   ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ 

        ลาศึกษาต่อ 
1. นางสาวพรรณรัตน์ 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  ธนวิรุฬห์           Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6. นายปรีชา บุญจูง  ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7. นางสาววริษฎา ศิลาอ่อน  ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8. นางสาวเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9. นางสุดารัตน์  หอมหวล ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
10. นางสาวนิธิมา   สุทธิพันธ์ุ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
11. นายทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1  
12. นายสุรชัย จูมพระบุตร Ph.D.  อาจารย์  
13. นางสาวจินตนา  นภาพร  Ph.D.  อาจารย์       
14. นางสาวจรรยา  อินทรหนองไผ่  ปร.ด.  อาจารย์    ลาออก 1 กรกฎาคม 2560 
15. นางสาวอรนุช  ธนเขตไพศาล Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
16. นายทรงพร  จึงม่ันคง วท.ม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1 
17. นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1 
18. นางสาวกุสุมา  จิตแสง   Ph.D.  อาจารย์    
19. นางสาวอุษณา  พัวเพ่ิมพูลศิริ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
20. นายบัญชา ยิ่งงาม ปร.ด.  อาจารย์1   
21. นางสาวสุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ภ.ด.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์1   
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คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ
  ชื่อ     คุณวุฒิ ตําแหน่ง   ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ 

        ลาศึกษาต่อ 
1. นายอนันต์  ไชยกุลวัฒนา Ph.D.  รองศาสตราจารย์  ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  

      1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2561 
2. นางธีราพร  ชนะกิจ Ph.D.   รองศาสตราจารย์   
3. นางสาวน้องเล็ก  คุณวราดิศัย Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4. นายแสวง  วัชระธนกิจ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
5. นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพล Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6. นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ปร.ด.  อาจารย์ 
7. นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกุล Ph.D.  อาจารย์ 
8. นางสาวทัดตา ศรีบุญเรือง Ph.D.  อาจารย์1   ลาออก 1 เมษายน 2560 
9. นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1  
10. นายศักด์ิสกล  ปรัสพันธ์ ภ.บ.  อาจารย์1   ลาศึกษาต่อเม่ือ 1 มิถุนายน 2555 
11. นางจีริสุดา คําสีเขียว ภ.ม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1  
12. นายประสิทธิชัย พูลผล  ภ.ม.  อาจารย์1    
13. นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ อนุมัติบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1   
14. นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์ วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1   
15. นางศิศิรา ดอนสมัคร ภ.ม.  อาจารย ์ 1   ลาศึกษาต่อเม่ือ 2 มกราคม 2560 
16. นางสาววันนิศา  ดงใต้ วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย ์1   
17. นายธีระพงษ์  มนต์มธุรพจน์ ภ.ม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1  ลาศึกษาต่อเม่ือ 21 กันยายน 2560 
18. นายมานิตย์  แซ่เตียว วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1    
19. นายศักด์ิสิทธ์ิ ศรีภา  Ph.D.  อาจารย์    
20. นางสาวฑิภาดา สามสีทอง ภ.บ.  อาจารย์1    
21. นายทวนธน บุญลือ  วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1    
22. นางสาวเด่นใจ  บัวทุม ภ.บ.  อาจารย์1   ลาศึกษาต่อเม่ือ 1 มิถุนายน 2556 
23. นางสาวอัญมณี  ลาภมาก ภ.บ.  อาจารย์1   ลาศึกษาต่อเม่ือ 1 มิถุนายน 2556 
24. นางสาวกมลชนก จิตอารี ภ.บ.  อาจารย์1   ลาศึกษาต่อเม่ือ 1 มิถุนายน 2557 
25. นางสาวรจเรศ เนตรทอง บธ.ม.  อาจารย์1 
26. นางสาวพิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ ภ.บ.  อาจารย์1   ลาศึกษาต่อเม่ือ 1 มิถุนายน 2559 
27. นายนิติ วรรณทอง ภ.บ.  อาจารย์ 1   ลาศึกษาต่อเม่ือ 1 มิถุนายน 2560 

 
หมายเหตุ  1 หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะเภสัชศาสตร์  
 

 ช่ือ   คุณวุฒิ    ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน                
1.  ภก.ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย  ภบ. (เภสัชศาสตร์)   1 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน 
2.  ภก.วิพิน กาญจนการุณ  ภบ. (เภสัชศาสตร์)   1 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน 
3.  ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม  บธ.ม. (การจัดการ)   1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

124 

 

ตารางที่ 26  แสดงจํานวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อและปฏิบัติงานจริงจําแนกตามกลุ่มวิชา ประจําปี 2560 

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

16 1 21 0 19 8 56 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 17 แสดงจํานวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อและปฏิบัติงานจริงจําแนกตามกลุ่มวิชา 
 

ตารางที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อและปฏิบัติงานจริงจําแนกตามกลุ่มวิชา ประจําปี 2556-2560 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติ'านจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

54 10 53 12 55 11 58 9 56 9 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการประจําปี 2556-2560 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560 

หน่วยนับ : คน 

หน่วยนับ : คน 
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ตารางที่ 28  แสดงจํานวนอาจารย์บรรจุใหม่และลาออก ประจําปี 2560 

กลุ่มชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มเภสัชเคมีฯ กลุ่มเภสัชกรรมปฏับัติ รวม 
บรรจุใหม่ ลาออก บรรจุใหม่ ลาออก บรรจุใหม่ ลาออก บรรจุใหม่ ลาออก 

0 0 2 1 0 1 2 2 

 
 

แผนภูมิท่ี 19 แสดงจํานวนอาจารย์บรรจุใหม่และลาออก ประจําปี 2560 
 
 
ตารางที่ 29 แสดงการเปรียบเทีย[จํานวนอาจารย์รับเข้าและลาออก ประจําปี 2558-2560 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
บรรจุใหม่ ลาออก บรรจุใหม่ ลาออก บรรจุใหม่ ลาออก 

2 1 2 2 2 2 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 20 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนจํานวนอาจารย์รับเข้าและลาออก ประจําปี 2558-2560 

หน่วยนับ : คน 

หน่วยนับ : คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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ตารางที่ 30 แสดงการจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจําปี 2560 
 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก 
9 คน ร้อยละ 13.84 8 คน ร้อยละ 12.31 48 คน ร้อยละ 73.85 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภูมิท่ี 21 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจําปี 2560 

  
ตารางที่ 31 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจําปี 2558-2560 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

11 8 45 10 9 48 9 8 48 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปี 2558-2560 
 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560

หน่วยนับ : คน 

หน่วยนับ : คน 
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ตารางที่ 32 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปี 2560 
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
34.5 คน ร้อยละ 51.88 25 คน ร้อยละ 37.59 7 คน ร้อยละ 10.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 23 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปี 2560 
 
ตารางที่ 33 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจําปี 2558-2560 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

39 19 8 38.5 21 8 34.5 25 7 

 

 
 
แผนภูมิท่ี 24 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจําปี 2558-2560 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560

หน่วยนับ : คน 

หน่วยนับ : คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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บุคลากรกลุ่มงานปฏิบัติการ  
 

ช่ือ   คุณวุฒิ              ตําแหน่ง 
ข้าราชการ 
1. นางวิรัตน์ จันทร์ตรี  วท.บ. (เคมี)   นักวิทยาศาสตร์ ชํานาญการพิเศษ  
2. นางกรชนก  แก่นคํา  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  นักวิทยาศาสตร์ ชํานาญการพิเศษ 
3.   นายธนพัต วิสาพล   ปวท. (ไฟฟ้า)   ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชํานาญงาน  
 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นายวีระวุท กะชา  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)   นักวิทยาศาสตร์   

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

ช่ือ   คุณวุฒิ              ตําแหน่ง 
ข้าราชการ 
1. นางสาวเบญจภัค ม่ิงขวัญ   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง      บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)   นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ 
3. นางวิไล วรรณคํา*   ค.บ.(บริหารการศึกษา)   เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 

(ช่วยราชการสํานักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 4 
ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน) 

4. นางช่ืนจิต  ภู่ทอง   ศศ.บ.(การจัดการ)   นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 
5. นายทยากร  วริทธานนท์  รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
 

 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นางนิธินันท์   สุยะลา  บธ.บ.(การจัดการธุรกิจบริการ)    บุคลากร   
2. นางสาวิตรี สอนพงษ์  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นางวรรณา  พุ่มพฤกษา     ศศ.บ.(บัญชี)   นักวิชาการศึกษา  
4. นายสิทธิพงศ์  ย่ิงยง   บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
5. นายวุฒิพงศ์  จันทร์พันธ์  ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
6. นางธนาพา  เชียงแสน  บธ.บ. (บัญชี)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
7. นางสาวประไพจิตร  สาตะรักษ์  ปวส. (คหกรรม)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
8. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตกุลภรณ์ อนุปริญญา(คอมพิวเตอร์)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร      
9. นางสาวปนิดา  มุขมณี  บธ.บ.(การบัญชี)   นักวิชาการพัสดุ   
10. นายนรเศรษฐ์  ทองคํา  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ  บธ.บ.(การบัญชี)   นักวิชาการเงินและบัญชี 
12. นางกฤษดาภรณ์  เคนประคอง  ศศ.บ (การจัดการท่ัวไป)  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป  
13. นางสาวสดใส  ตะรินันท์  วท.บ.(คอมพิวเตอร์)   เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
14. นางสาวสุขุมา  พวงมะลิ    วท.บ.(เคมี)    นักวิชาการศึกษา  
15. นางอนุพร กลางคํา  บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
16. นางสาวดารุณี  นามห่อ  ศศ.บ.(การจัดการท่องเที่ยว)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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17. นางสาวสุดารัตน์ ทํานุ   บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
18. นายนเรศน์ กําลังดี   ปวส.(เคร่ืองยนต์)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
19. นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์  วท.บ.(เคมี)    นักวิชาการศึกษา 
 
ลูกจ้างประจํา 
1. นายสมัย กิ่งคํา   ปวท. (เกษตร)   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 
2. นายจิรัฏฐ์  ภูมิสวาสด์ิ      ปวส.(บัญชี)   พนักงานสถานที่ 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 ศรีภักดี  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
2. นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน   บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
3. นางสาวนิภาดา พวงผะกา  ศศ.บ. (ภาษาไทยและการสื่อสาร)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
4. นางสาวอรสา ภูขมัง   วท.บ. (แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
5. นางสาวติณณา ภาษาพรม  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
 
ตารางที่ 34  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจําปี 2556-2559 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ

สํานักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ

สํานักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

9 35 10 29 11 29 11 32 11 35
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
แผนภูมิท่ี 25 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปี 2556-2560 
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นักศึกษา 
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 

1 (รหัส 59) 85 30 115 
2 (รหัส 58) 94 27 121 
3 (รหัส 57) 88 23 111 
4 (รหัส 56) 77 24 101 
5 (รหัส 55) 83 23 106 
6 (รหัส 54) 90 - 90 

นศ.ตกค้าง (รหัสก่อน 54) 4 - 4 
รวม 521 127 648 

 
 

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ลําดับ หลักสูตร ระดับ รวม (คน)

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ ปริญญาโท 20 
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปริญญาโท 1 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ปริญญาโท 4 
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเคร่ืองสําอางและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปริญญาโท 9 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก 9 
 รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  43 

 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student) ประจําปีการศึกษา 2559 

 รายละเอียด ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 
(โท-เอก) 

FTES 
รวม 

รายวิชาคณะ รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
FTES (ปีการศึกษา 2559) 447.87 248.25 15.72 741.84 
FTES (ปีงบประมาณ 2560) 466.86 265.31 6.78 738.95 
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ภาพกิจกรรมเดนในรอบป 2560 
 

กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 
1. คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จาก Manchester Uiversity สหราชอาณาจักร 
 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ Dr.Julie Andrews 
จาก Manchester Uiversity สหราชอาณาจักร อาจารย์ชาวต่างชาติ มาบรรยายให้ความรู้สาขาท่ีเช่ียวชาญ ได้แก่ 
Pharmacogenetics ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Pharmacology และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยแก่
คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ท่ีสนใจ นอกจากบรรยายด้าน Pharmacogenetics แล้ว ยังร่วมสอนในวิชา English for 
Pharmacy Students ซ่ึงเป็นวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี ท่ีต้องการท่ีจะยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษ
ของตนเอง ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จาก Institute of Natural Medicine, University of 
Toyama, ประเทศญ่ีปุ่น  

เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2560 ท่ีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชุ ติ นั นท์  ประสิ ทธ์ิภู ริปรีชา คณบดีคณะเภสั ชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้ บริหารและคณาจารย์                             
ร่วมต้อนรับ Professor Hayakawa อาจารย์ชาวต่างชาติจาก  Institute of Natural Medicine, University of 
Toyama, Japan เพ่ือมาแลกเปล่ียนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน (การบรรยายพิเศษและการหารือความร่วมมือ
ทางวิชาการและการวิจัย) โครงการในการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปล่ียนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง
วันท่ี 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   



 

132 

 

3. คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จาก Monash University สหพันธรัฐมาเลเซีย 
เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2560 ท่ีผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ Dr. Shaun Lee, Dr. Alice Chuah 
Lay Hong และ Ms. Saw Pui อาจารย์ชาวต่างชาติ จาก Monash University สหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือมาร่วม
กิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนการสอน ระหว่างวันท่ี 5-8 กันยายน 2560 และบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี 
 

1. โครงการเปิดโลกกว้างทางสุขภาพและยา งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจําปี 2560 “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้
ปลอดภัย..ปรึกษาเภสัชกร” 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ
เครือข่ายเภสัชกรอุบลราชธานี  ร่วมจัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้างทางสุขภาพและยา งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจําปี 
2560 “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซ่ึงในงานมีกิจกรรม อาทิ บริการตรวจ
คัดกรองสุขภาพเบ้ืองต้น ให้ความรู้เรื่องยา ลดปัญหาเร่ืองยา ปรึกษาเภสัชกร แข่งขันตอบคําถามด้านสุขภาพ ยา และ
สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปลาย ในหัวข้อ 
“เภสัชกรรมกับบทบาทในสังคมไทยยุค 4.0” ระดับมัยมศึกษาตอนปลายเป็นต้น ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 ท่ีผ่านมา  
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
1. โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (การพัฒนาบุคลากร องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่

ความสําเร็จ) 
 เม่ือวันท่ี 24-27 กรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้าง
ความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (การพัฒนาบุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกันมุ่งม้ันสู่ความสําเร็จ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและเห็นความสําคัญของการทํางานเป็นทีมและเพ่ือให้บุคลากรได้เรียนร้ฎ
หลักการและจิตวิทยาการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในทีม เสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ของทีมงานท่ีประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับ 
ทุกสายงานในองค์กร ณ โรงแรมวิลล่าบลังก้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  

 
 

2. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร 
 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 ท่ีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จํานวน 17 คน เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร ซ่ึงจัดโดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติ
จาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

 
 

 
 

3. โครงการอบรมหลักสูตร Step-by-Step to Implementing EdPEx 
 เม่ือวันท่ี 22-23 มิถุนายน 2560 ท่ีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องด้านประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 4 คน เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร step-to-step to Implementing 
EdPEx  ซ่ึงจัดโดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สํานักงานอธิการบดี   
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1. โครงการพัฒนาแกนนํานักศึกษา 
 เม่ือวันท่ี 30 พฤกษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนา
แกนนํานักศึกษา โดยงานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้แกนนํานักศึกษาได้  
พัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นํา และรู้จักการทํางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถ
เข้าใจในระบบการทํางานเป็นทีม การประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และวางแผนงานกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ของสโมสรนักศึกษา ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
 
2. พิธีกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นท่ี 18 
ประจําปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสําคัญของการให้คําสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.
นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือ
ตระหนักและยึดม่ันใน คําสัตย์ปฏิญาณ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม และบรรยาย ให้ข้อคิดในการจบ
เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีผ่านมา ณ ห้อง
ประชุมศรีพานิชกุลชัย 
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 กิจกรรมบริการวิชาการ 
 

1. โครงการประชุมวิชาการในความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ภาคอีสาน คร้ังท่ี 9 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการเปิดโลกกว้างทางสุขภาพและยา งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจําปี 2560 
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3. โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

   
4. โครงการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ คร้ังที่ 5 : ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ์

 
 
 


