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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิสัยทัศน ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นองค์กรแห่งความรู้ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  มุ่ง

ผลิตบัณฑิตที่     พึงประสงค์ของสังคมไทย  สร้างงานวิจัยระดับมาตรฐานสากล  เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของประเทศและนานาชาติ  เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน  ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

พันธกิจ  
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทย 

2.  สร้างงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยประยุกต์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ 

เข้มแข็งของชุมชนและประเทศ ตลอดจนประสานความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

3.  พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งความรู้ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคม 

5.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสํานึกเพื่อให้ตระหนักในคุณค่า 

ความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาค 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะเภสัชศาสตร ์
พ.ศ.2555 - 2559 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร

และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งการ
วิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเชิงบูรณาการ และการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน สังคม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชน ชุมชน และสังคม และสร้าง   
                     ความร่วมมือกับภาคีวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการทางเภสัชกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6 : บริหารจัดการเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีการ 
                      บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจหลักของ 
                      คณะ 
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ผลการดําเนนิงานด้านการบริหารงานบุคคล 
รองคณบดีฝา่ยบริหารและแผน 
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา 

 

1. การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
1.1 จัดทํารายละเอียดขั้นตอนในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พร้อมระบุกรอบระยะเวลาใน

แต่ละขั้นตอน ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และได้รวบรวมประกาศและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง จัดทําเป็นคู่มือ
แจกให้อาจารย์ทราบ 

1.2 กําหนดคุณสมบัติในการขอตําแหน่งทางวิชาการให้มีความชัดเจนมากขึ้น ได้แก่การกําหนด
จาํนวนชั่วโมงสอนขั้นตํ่า 15 ช่ัวโมงบรรยาย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการสอน 

1.3 ผลักดันในระดับมหาวิทยาลัยให้การเขียน Book chapter สามารถนํามาขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการได้ ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยแล้ว และไม่ขัดข้อง โดยให้มหาวิทยาลัยกําหนดเงื่อนไขต่างๆเองให้ชัดเจน โดยท่ีประชุม
กรรมการบริหารงานบุคคลได้มอบหมายให้งานวิชาการของมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป 

1.4 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ 2556 เพื่อกระตุ้นการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
  1.4.1 การประชุมสัมมนาเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และ
ข้อเสนอแนะการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอนหรือสี่อการ
สอน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยได้เรียน
เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และคณะเจ้าหน้าที่
จากกองการเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
  1.4.2  การประชุมสัมมนาเรื่องการจัดทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ     
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ โดยมีอาจารย์จาก             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์มาบรรยายจํานวน 3 ท่านดังนี้ 
   1.4.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ   วังไพศาล บรรยายพิเศษในหัวข้อ  
การผลิตตําราทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ณ สํานักพิมพ์จุฬา 
   1.4.2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์   เพียรทอง บรรยายพิเศษในหัวข้อ  
การเตรียมการเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ และการส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
   1.4.2.3  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศักด์ิ  รัตนชัยกุลโสภณ บรรยายพิเศษในหัวข้อ 
ประสบการณ์การขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ 

1.5 มีอาจารย์เข้าสู่กระบวนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 
1.5.1 ใน ปี 2554 จํานวนอาจารย์ที่ขอรับการประเมินผลการสอน มีจํานวน 3 คน  

และมีจํานวนที่ผ่านการประเมินในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน 
1.5.2 ใน ปี 2555 จํานวนอาจารย์ที่ขอรับการประเมินผลการสอน มีจํานวน 3 คน  

และมีจํานวนที่ผ่านการประเมินในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน 
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2. การจัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 
3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

3.1 จัดทําแบบสํารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของสายวิชาการและสายสนับสนุน และ
สัมภาษณ์หัวหน้างาน เพื่อจัดทําเป็นแผนกลยุทธ์ิการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ 

3.2 จัดทําแบบสํารวจการสร้างความผาสุขในการทํางาน เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินงานในการ
สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อไป 

3.3 จัดทําโครงการพัฒนาอาจารย์ สายสนับสนุน ตลอดจนผู้บริหารให้ได้รับการพัฒนาในทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

3.3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลกรสายสนับสนุนเพื่อประยุกต์สู่สํานักงานคุณภาพ 
3.3.2 โครงการพัฒนาบุคลากร องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ 

3.4 การจัดทําโครงการพัฒนาผู้บริหารที่มีศักยภาพ  
3.4.1 สนับสนุนให้ผู้บริหารไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPex) อย่างต่อเนื่อง  
3.4.2 การสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมเรื่อง TQA Criteria  
3.4.3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ในเรื่องต่างๆ 

ได้แก่ การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จําเป็นในการปฏฺบัติราชการ และศิลปะการบริหารงานสําหรับ
ผู้บริหาร เป็นต้น 
 

4. ปรับคุณวุฒิและเลื่อนตําแหน่งให้บุคลากรจํานวน 10 ราย ดังนี้ 
 4.1 ปรับคุณวุฒิ  
  4.1.1 ปีงบประมาณ 2554 จํานวน 5 ราย ดังนี้ 

1)  นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ ปรับ คุณวุฒิจากปริญญาตรีเภสัชศาสตร์  
 เป็น ปริญญาเภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี 

2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจารีย์ ทองงอก ปรับ คุณวุฒิจากระดับปริญญาโท  
 เป็น ปริญญาเอก สาขา Neuroscience 

3)  ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล ปรับ คุณวุฒิระดับปริญญาโท  
 เป็น ปริญญาเอก สาขา Genetics 

4)  ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ปรับ คุณวุฒิระดับปริญญาโท  
 เป็น ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์การแพทยและการสาธารณสุข 

5)  ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ปรับ คุณวุฒิระดับปริญญาโท  
 เป็น ปริญญาเอก สาขา Pharmaceutical Sciences 

  4.1.2 ปีงบประมาณ 2555 จํานวน 4 ราย ดังนี้ 
1)  ดร.บัญชา ย่ิงงาม ปรับ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

 เป็น ปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์ 
2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์ ปรับ คุณวุฒิระดับปริญญาโท  

 เป็น ปริญญาเอก สาขา Plant Physiology 
3)  นายธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ ปรับ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

 เป็น ปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก 
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4)  นางศิศิรา ดอนสมัคร ปรับ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 เป็น ปริญญาโท สาขาเภสัชกรรมคลินิก 

  4.1.3 เลื่อนตําแหน่งบุคลากร จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
1)  นางสมคิด สุพันทะมาด เปลี่ยนตําแหน่งและเลื่อนระดับ  จากพนักงานประจํา   

 ห้องทดลอง ระดับ 1 เป็น พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3 
 

5. การทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติราชการ  
5.1 การบรรยายให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความเข้าใจระบบการประเมินแบบ

ใหม่ เมื่อพุธที่ 30 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ช้ัน 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 
5.2 การประชุมสัมมนาเรื่องการกําหนดเกณฑ์ภาระงานและการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ช้ัน 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้เรียนเชิญ 
ศาสตราจารย์ สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายพิเศษ 

5.3 ริเริ่มระบบการประเมินการให้บริการของสายสนับสนุน และผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือประเภททั่วไป ในด้านการให้บริการ
ดีเด่นและการพัฒนางาน 

5.4 ริเริ่มและจัดทําระบบการประเมินตามตัวช้ีวัดรายบุคคล (Individual KPI) ของสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

 

6. จัดทําแนวปฏิบัติ ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน และ 
   เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และประหยัดทรัพยากร 

6.1 จัดทําแนวปฏิบัติในการเข้าอยู่ห้องพักรับรองแฟลต 5 และแฟลต 6 ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะเภสัชศาสตร์ 

6.2 จัดทําประกาศเรื่องการขอไปทําวิจัยระยะสั้น (Post Doc) 
6.3 การจัดทําประกาศการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (งบพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

จํานวน 8,000 บาท) 
6.4 การจัดทําประกาศการสนับสนุนการผลิตตําราคุณภาพ 
 

7. จัดทําแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
7.1 แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปพักผ่อน หรือทัศนศึกษาต่างประเทศ 
7.2 จัดทําแบบฟอร์มการรายงานตัวของนักเรียนทุน 
7.3 แบบฟอร์มการขออนุมัติลาไปทําวิจัยระยะสั้น 
7.4 จัดทําแบบฟอร์มการขอผลิตเอกสารแยกเป็นแบบปกติและเร่งด่วน 
 

8. การประสานกับงานสารสนเทศ จัดทําระบบต่างๆ ดังนี้ 
8.1 ระบบการแจ้งสถานะการมาปฏิบัติราชการแบบออนไลน์ 
8.2 ระบบข้อมูลประวัติการรับราชการของแต่ละบุคคล 
8.3 ระบบการเดินทางไปราชการ 
8.4 ระบบการกรอกภาระงาน 
8.5 ระบบการแจ้งการเข้า-ออก การปฏิบัติจากการสแกนนิ้วมือ 
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9. จัดทําระบบสิทธิ์ในการเข้าออกห้องต่างๆ ภายในคณะ  
 

10. การกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ 
10.1 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ โดยให้มีการส่งวาระการประชุมล่วงหน้า

อย่างน้อย 3 วัน และพยายามแจ้งข่าวหลังการประชุม 7 วัน 
10.2 จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เป็นประจําทุกเดือน 
 

11. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารของคณาจารย์และบุคลากร 
11.1 จัดเวทีการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
11.2 จัดให้มี google group เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแบบเร่งด่วน 
11.3 จัดให้มีการสื่อสารผ่าน social media เช่น Facebook 
 

12. การจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากร 
12.1 จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับบุคลากรของคณะขึ้นทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 

มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปีทั้งสิ้น 39 คน 
12.2 จัดให้มีพ้ืนที่ออกกําลังกายและบริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์บริเวณหน้าลิฟท์ช้ัน 1 
12.3 โครงการสวัสดิการค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานและภาระงานของบุคลากร 
12.4 โครงการประกาศเกียรติคุณสําหรับบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ 

 

13. การเข้าร่วมเป็นคณะทํางานในโครงการ Erasmus เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับประเทศใน
สหภาพยุโรป และได้ทุนสนับสนุนงบพัฒนาอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนยังประเทศอิตาลี จํานวน 1 คน 
 

14. การเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ  
14.1 จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 
14.2 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานบุคลากร และแจ้งข่าวการได้รับรางวัลของบุคลากรไป

ประชาสัมพันธ์ในระดับมหาวิทยาลัย 
 

แผนงานบริหารงานบุคคลที่จะทําต่อไปในรอบ 1 ปีข้างหน้า 
1. พัฒนาบุคลากร 

1.1 โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหาร 
1.2 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 

 

2. ปรับปรุงระบบการประเมินภาระงาน  
2.1 สายอาจารย์ ให้ระบบประเมินที่ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เลือก โดยให้มีระดับ

ความคาดหวังที่แตกต่างกันตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 
2.2 สายสนับสนุน ให้ระบบการประเมินขึ้นกับการพัฒนางานและการให้บริการ 

 

3. ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) 
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4. ผลักดันให้มีการกําหนดรายละเอียดการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ได้แก่ การกําหนดจํานวนผลงานตีพิมพ์ โดยกําหนดว่าจะต้องตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
จํานวนเท่าใด 
 

ผลการดําเนินงานด้านการบริหารงานแผน 
1.  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

 2.  การจัดทําแผนกลยุทธ์ประจําปีภายใต้แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
2553, 2554 และ 2555 

3.  มีการติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะเภสัชศาสตร์เป็นรายไตรมาส และสรุปผลการ
ดําเนินงานเพื่อขอข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะ 

4.  การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
5.  การจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
6.  การจัดทําแผนความต้องการครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ DPL  

 

งานแผนที่จะทําต่อไปในรอบ 1 ปีข้างหน้า 
1.  ทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ให้มากขึ้น 
2.  ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
3.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการบริหารแผนงานโครงการ การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน

ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 

ผลการดําเนินงานด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ 
1. จัดทําแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารการเงินของคณะเภสัชศาสตร์ ในระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2555- 2559) 
2. มีการจัดทํารายงานการเงินให้คณบดีรับทราบเป็นประจําทุกเดือน และรายงานเข้าในกรรมการ 

ประจําคณะทุก 6 เดือน 
3. มีการจัดทําการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานทางการเงินเสนอต่อคณบดีและที่ประชุม 

กรรมการคณะเพื่อให้รับทราบสถานะทางการเงินในแต่ละปี 
4. ริเริ่มให้มีระบบการตรวจสอบเงินสดคงเหลือ และการตรวจต้นขั้วเช็คประจําวัน 
5. จัดทําคู่มือการบริหารโครงการ ประกอบด้วยร่างประกาศการแต่งต้ังกรรมการในโครงการ  

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการเบิกจ่ายต่างๆ 
6.  ประสานงานระบบการเคลียร์เงินโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
7.  จัดเตรียมข้อมูลให้หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้ามาตรวจ ติดตามการใช้เงิน และไม่พบข้อ

ทักท้วง 
8.  รวบรวมข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อยในเรื่องการเคลียร์เงินโครงการต่างๆ เพื่อจัดทําเป็นคู่มือให้กับ

ผู้ดําเนินการ 
 

การบริหารงานการเงินและงบประมาณ ที่จะดําเนินการในรอบ 1 ปีข้างหน้า 
1. วิเคราะห์การเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการใช้งบประมาณของคณะ 
2. จัดทําคู่มือการเคลียร์เงินโครงการ ที่รวบรวมตัวอย่างที่มักพบข้อผิดพลาดบ่อย 
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ผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล 
 

งานประกันคุณภาพ 
1. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  งานประกันคุณภาพได้ดําเนินงานจัดทําโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการการดําเนินงานของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2553 และ 2554 มีการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 
 

1.1 ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2553 
ในปีการศึกษา 2553  เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมโดย เกณฑ์ 

มาตรฐานของ สกอ. จะประเมินตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
6/2553 วันที่ 25 กันยายน 2553 ได้กําหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี ดังนั้นตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. จึงมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 23 ตัวบ่งชี้  ซึ่งเกณฑ์ได้มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากเดิม แต่ยังคงองค์ประกอบ 9 ด้านเช่นเดิม ขณะเดียวกันเกณฑ์
มาตรฐานของ สมศ. ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันโดยมีจํานวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้นสําหรับปีการศึกษา 2553 
จํานวน 17 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานของทั้ง สกอ. และ สมศ. มีการปรับเปลี่ยนค่าคะแนน โดยจากเดิม
คะแนนเต็ม 3 คะแนน เป็น 5 คะแนน   
 งานประกันคุณภาพ ได้เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้มีการจัดกิจกรรมจัดทําแผนงานการดําเนินการและคู่มือการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับคณะที่บูรณา
การเข้าสู่งานประจําตามตัวบ่งชี้ของทั้ง สกอ. และ สมศ.  เมื่อวันที่  22-23 มกราคม 2554  ณ เขื่อนสิรินธร 
จ.อุบลราชธานี เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้คุณภาพที่กําหนดไว้  และรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ประจําปีการศึกษา 2553  เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2553  โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการ  ได้ทําการประเมินตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน  จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 42 ตัวบ่งชี้   ในจํานวนนี้เป็นตัวบ่งชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาจํานวน 23 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาจํานวน 16 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้เพื่อเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย จํานวน         
3 ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.34 ซึ่งอยู่ในระดับดี รายละเอียดดังกราฟ และตารางต่อไปนี้ 
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กราฟแสดงผลการประเมินเฉลี่ย 
 

 
 

ตารางแสดงผลการประเมินเฉลี่ย 

 
สําหรับการตรวจประเมินเพื่อเตรียมพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ผลการ

ประเมินเฉลี่ยตัวบ่งชี้ 1-11 ของ สมศ. เท่ากับ 3.22 (พอใช้) และผลการประเมินเฉลี่ยตัวบ่งทั้งหมดของ   
สมศ. เท่ากับ 3.34 (พอใช้) ทั้งนี้การดําเนินงานการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 2.5, 7.2, 7.3 และ 9.1        
ที่รับผิดชอบโดยงานประกันคุณภาพ และงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มีการดําเนินงานครบทุกข้อตาม
เกณฑ์ของตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ

          - 5.00           - 5.00
ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 4.27 5.00 2.00 4.35 ดี

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา           - 5.00           - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 2.50           - 3.33 พอใช้

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ           - 3.00           - 3.00 พอใช้

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม           - 5.00           - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ           - 4.75           - 4.75 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ           - 5.00           - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ           - 5.00           - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.46 4.44 2.00 4.34 ดี

องค์ประกอบ
คะแนนการประเมินเฉล่ีย (สกอ.)

I P O รวม
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จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปีการศึกษา 2553 นี้ คณะกรรมการตรวจ
ประเมินได้สรุปวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และ นวัตกรรมของคณะ ดังนี้ 
วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

- คณะมีคู่มือตารางเรียนแต่ละภาคการศึกษาและแต่ละชั้นปีของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มี
รายละเอียดรายวิชา ปฏิทินและแผนการสอนอย่างชัดเจน 

นวัตกรรม 
- คณะเภสัชศาสตร์ได้สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ

การศึกษาแบบออนไลน์ (http://qadms.ubu.ac.th) และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์   

 

1.2 ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2554 
ในปีการศึกษา 2554 คณะได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพท์ของการ

ดําเนินงาน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่กําหนดไว้  และรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ  ประจําปีการศึกษา 2554  เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2555  โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา    
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการ  ได้ทําการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
9 ด้าน  จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 44 ตัวบ่งชี้   ในจํานวนนี้เป็นตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
จํานวน 23 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจํานวน 18 
ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้เพื่อเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินเฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกองค์ประกอบเท่ากับ 
4.83 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดดังแผนภาพ และตารางต่อไปนี้ 

 

กราฟแสดงผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้

 
 



ผลการดาํเนินงาน 2 ปี (พ.ศ.2554-2555) คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 12 

 

ตารางแสดงผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้

 
สําหรับการตรวจประเมินเพื่อเตรียมพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ผลการ

ประเมินเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-11 ของ สมศ. เท่ากับ 4.34 (ดี) และผลการประเมินเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-18 ของ   
สมศ. เท่ากับ 4.29 (ดี) ทั้งนี้การดําเนินงานการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 2.5, 7.2, 7.3 และ 9.1             
ที่รับผิดชอบโดยงานประกันคุณภาพ และงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มีการดําเนินงานครบทุกข้อตาม
เกณฑ์ของตัวบ่งชี้ 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ได้สรุปวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และ นวัตกรรมของคณะ ดังนี้ 
วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

- มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ ทั้งระบบที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัย และระบบที่พัฒนาโดยคณะ 

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางปรับปรุงการ
ดําเนินงานโดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ 

นวัตกรรม 
- คณะมีระบบฐานข้อมูลสมุนไพรจากการดําเนินโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนอย่างกว้างขวาง 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน
0.00-1.50 ก ารดํา เนิน งานต้องปรับปรุงเร่งด่ วน

1.51-2.50 ก ารดํา เนิน งานต้องปรับปรุง

2.51-3.50 ก ารดํา เนิน งานระดับพ อใช้

3.51-4.50 ก ารดํา เนิ น งานระดับดี

4.51-5.00 ก ารดํา เนิน งานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

0.00 5 .00 0 .00 5 .00
ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 4.37 5 .00 4 .00 4 .64 ดีมาก

องค์ประกอบที่  3   กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา

0.00 4 .50 0 .00 4 .50
ดี

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 5.00 5 .00 0 .00 5 .00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการ 0.00 5 .00 0 .00 5 .00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

0.00 5 .00 0 .00 5 .00
ดีมาก

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ 0.00 5 .00 0 .00 5 .00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ 0.00 5 .00 0 .00 5 .00 ดีมาก

องค์ประกอบที่  9   การประกันคุณภาพ 0.00 5 .00 0 .00 5 .00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิน 4.53 4.94 4.00 4.83 ดีมาก

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินเฉ ล่ีย (สกอ.)

I P O รวม
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1.3 การดําเนินงานประกันคุณภาพที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
งานประกันคุณภาพ กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพฯ ปีงบประมาณ 

2556 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการดําเนินงานของคณะให้พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) รอบ 3 ในระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2556 และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2555 รวมถึงการดําเนินงานเพื่อนําคณะเข้าสู่การบริหารจัดการการศึกษาที่เป็นเลิศด้วย
เกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) 
 
2. การดําเนินงานเพื่อนําคณะเข้าสู่การบริหารจัดการการศึกษาที่ เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx  
(Education Criteria for Performance Excellence) 
  ผลการดําเนินงาน  

คณะเภสัชศาสตร์เข้ารวมโครงการนําร่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(ร่วมกับสถาบันอื่น จํานวน 15 สถาบัน) เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาของคณะโดยใช้
เกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ซึ่งเป็นเกณฑ์การบริหารจัดการ
การศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของคณะ การดําเนินการในขณะที่ร่วมโครงการ      
นําร่องฯ มีดังนี้ 
 Site visit ครั้งที่ 1  

1. งานประกันคุณภาพ จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกณฑ์ EdPEx ให้แก่ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และ รองศาสตราจารย์ พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ่ีเลี้ยง) ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และผู้แทนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

2. ผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาโครงร่างองค์กร (Organization 
Profile) โดยมีทีมพ่ีเลี้ยงให้ข้อเสนอแนะ 

 Site visit ครั้งที่ 2  
1. ผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาโครงร่างองค์กร (Organization 

Profile) ร่วมกับการประเมินตนเอง (Self Assessment) ด้วยเกณฑ์ EdPEx  และวิเคราะห์หา
โอกาสในการพัฒนา (Opportunities for Improvement, OFI) โดยมีทีมพ่ีเลี้ยงให้
ข้อเสนอแนะ 

2. นํา ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นและ
มีผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขัน  ที่ได้จากการจัดทําโครงร่างองค์กร มาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2555-2559 
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 Site visit ครั้งที่ 3 
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ พัฒนาและปรับปรุงโครงร่างองค์กร (Organizational 

Profile) วิเคราะห์และเลือกโอกาสในการพัฒนา เพื่อนํามาใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาคณะ
จํานวน 2 แผน โดยมีทีมพ่ีเลี้ยงให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
แผนการสร้างความผูกพัน และขวัญกําลังใจของบุคลากรในองค์กร 

2. นําเสนอโปสเตอร์ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 15 สถาบัน 
 Site visit ครั้งที่ 4 

1. ทีมพ่ีเลี้ยง ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และผู้แทนจากสถาบันเพิ่ม 
ผลผลิตแห่งชาติ ติดตาม ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการนําร่องฯ 
การนําเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการของคณะ และความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว้ 

2. นําเสนอโปสเตอร์ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 15 สถาบัน 
หลังจากสิ้นสุดโครงการนําร่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ คณะได้สมัคร

เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาฯ สู่ความเป็นเลิศ  (Fast track) และคณะเป็น 1 ใน 7 สถาบัน 
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี โดยพิจารณาจาก โครงร่างองค์กร 
(Organizational Profile) และความเข้าใจ Criteria จากความสามารถในการเชื่อมโยงบริบทของสถาบัน
กับเกณฑ์ในหมวด 1, 2, 4 และ 7 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้จัดการโครงการจํานวน 2 คน และ
ผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะ/มหาวิทยาลัยรวมจํานวน 5 คน ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการมีการ
ดําเนินการดังนี้ 

-   ปรับปรุงโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
- ประเมินตนเองในหมวด 1-7 วิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนา (Opportunities for 

Improvement, OFI) และจัดลําดับความสําคัญ  
-   จัดทําแผนพัฒนาคณะรวมจํานวน 3 แผน ประกอบด้วย 
-   จัดทํา Mock application report (English) หมวด 1-7 (ดําเนินการเสร็จแล้ว 4 หมวด ยังอยู่

ระหว่างดําเนินการ 3 หมวด กําหนดส่งภายในมีนาคม 2556) 
การดําเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาฯ สู่ความเป็นเลิศ  (Fast track) ดําเนินการโดยการ

อบรม นําเสนอและให้ข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและความต่างประเทศ ร่วมกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะ/สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ความคาดหวังของโครงการคือเมื่อสิ้นสุดปี 
2556 คณะ/สถาบันที่เข้าร่วมโครงการจะได้ application report ฉบับจริง ซึ่งจะถูกประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ EdPEx โดยคณะ/สถาบัน ที่ได้รับคะแนนตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป สกอ. จะยกเว้น
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์เดิม โดยให้ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพแทน  
และในช่วงเดือนกรกฏาคม 2557 โครงการจะสนับสนุนให้คณะ/สถาบันสมัครเพื่อรับการประเมินการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศที่ดําเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 



ผลการดาํเนินงาน 2 ปี (พ.ศ.2554-2555) คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 15 

 

3. การจัดทํารายงานประจําป ี
  ผลการดําเนินงาน 

 งานประกันคุณภาพ ได้รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศของคณะ จากกลุ่มงาน/กลุ่มวิชา เพื่อจัดทํา
รายงานประจําปี อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทํารายงานประจําปี พ.ศ 2553 และ พ.ศ. 2554 รวมถึงจัดส่งให้
หน่วยงานต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี พ.ศ 2555 

 

4. การจัดการความรู้ 
 งานประกันคุณภาพ ดําเนินโครงการการจัดความรู้ฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่

ในตัวบุคคลจากการปฏิบัติงานของการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของคณะ มา
พัฒนาแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรม  ประเด็นการจัดการความรู้ที่มีการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554-
2555 มีดังต่อไปนี้ 
  ปีงบประมาณ 2554 

1. ระบบการจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
2. แนวปฏิบัติการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์การขอตําแหน่งทาง 

วิชาการ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
3. การพัฒนาบัณฑิตศึกษา : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
4. สุนทรียสนทนาระหว่างงานปฏิบัติการและคณาจารย์เพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. การพัฒนาระบบสารเคมีคงคลัง 
6. ระบบฐานข้อมูลพัสดุ 
7. ระบบขอเดินทางไปราชการและระบบการลาประเภทต่างๆ 
8. ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ และระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
9. การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพด้านการวิจัย 

 

  ปีงบประมาณ 2555 
1. การใช้โปรแกรม Moodle ช่วยในการจัดการเรียนการสอน/ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบออนไลน์ 
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ (3 ครั้ง) 
4. การพัฒนาระบบขอเดินทางไปราชการ  (4 ครั้ง) 
5. แนวทางการประหยัดพลังงาน 
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งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
  ผลการดําเนินงาน 
 งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้จัดทําแผนปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะปี 2555-2559 โดยได้สํารวจความต้องการใช้ระบบ
สารสนเทศหรือฐานข้อมูลของกลุ่มงานและกลุ่มวิชาต่างๆ เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการจัดลําดับความสําคัญ 
และจัดทําแผนปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมามีดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
  งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

- เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ภาษาไทย และระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (รองรับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

- การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คณะ ผ่าน E-mail และเว็บไซต์ต่างๆ ระบบ Social network เช่น 
Twister, Facebook และ Google + 

- พัฒนาเครื่องมือในการ Generate Sitemap ของ Website ส่ง Sitemap เพื่อนําข้อมูลไปทํา
ดัชนีการค้นหาของ Search Engine(Google ,Bing และ Yahoo) พร้อม ping ไปที่ Update 
Services 11 แห่ง 

- ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ  
- ระบบประกาศคะแนนสอบกลางภาค 
- ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ และสารนิพนธ์ 
- ระบบฐานข้อมูลสารเคมีคงคลัง 
- ระบบฐานข้อมูลพัสดุ 
- ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 
- ระบบขอเดินทางไปราชการ version 2 ร่วมกับ ระบบฐานข้อมูลปฏิทินวันลา/ปฏิบัติงานนอก

คณะฯ/ตารางเวรร้านยา 
- ระบบปฏิทินกิจกรรมคณะ และระบบแจ้งและจองการใช้งานห้องประชุม  
- ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ 
- ระบบบันทึกสถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุด 
- ระบบจัดการแบบสอบถามออนไลน์ของคณะเภสัชศาสตร์  
- ระบบฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลในประเทศไทยแบบออนไลน์ 
- ระบบ Course Mapping  
- เว็บไซต์บริหารจัดการการประชุมวิชาการ และการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการผ่าน    

E-mail ด้วยภาพ 
- ระบบบริหารจัดการ การประกาศเสียงแบบอัตโนมัติด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- ระบบฐานข้อมูลรางวัลแห่งเกียรติยศ 
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- ระบบฐานข้อมูลภาระงานสําหรับอาจารย์ version 4 
- ระบบบริหารจัดการหนังสือราชการ ความปลอดภัย และความสามารถในการค้นหาเอกสาร

จาก Search Engine 
- ระบบการรายงานข้อมูล จาก Fingerprint (Stand alone) เพื่อใช้ประโยชน์ให้ตรงความ

ต้องการของผู้บริหาร 
- การพัฒนาระบบ E-Meeting โดยเพิ่มความสามารถ ระบบติดตามวาระสืบเนื่อง และการ

มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการเพิ่มการประชุมที่ไม่อิงกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง 
 

2. ด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 
- ระบบการบริหารจัดการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
- ระบบฐานข้อมูลวิจัย 
- ระบบบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ (Strategic Plan and 

Budgetary Management System, SPBMS) 
 

3. ด้านการบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ  
- จัดทําแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ และดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่

กําหนด 
 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
- จัดหาเครื่องพิมพ์ผลบริการสําหรับนักศึกษา ณ ห้องเอกสารอ้างอิง คณะเภสัชศาสตร์ และห้อง

คอมพิวเตอร์ช้ัน 4  และจัดระบบการให้บริการ 
- การปรับเพิ่มจํานวน IP ให้เพียงพอต่อจํานวนอุปกรณ์ต่อเชื่อมที่เพิ่มขึ้น  
- จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงให้เพียงพอต่อการใช้งาน และทนแทนวัสดุชํารุด 
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ผลการดําเนนิงานฝ่ายวจิัยและวิเทศสัมพันธ์ 
รองคณบดีฝา่ยวิจัยและวิเทศสัมพนัธ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง  วัชระธนกิจ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้ดําเนินงานในด้านต่างๆ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการ
ดําเนินงานในด้านการสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  
โดยมีกระบวนการสนับสนุนการวิจัยที่ได้ผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบท
และงบประมาณของคณะฯ ในแต่ละปี โดยผ่านการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการพัฒนาระบบงาน
วิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มวิชาและคณาจารย์ของคณะฯ 
1. ระบบสนับสนุนการวิจัย 

1.1  จัดทําการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางระบบ email  บันทึกข้อความถึงแต่ละ
บุคคล/ผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชา และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ 

1.2  จัดทําระบบเตือนวันสิ้นสุดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
1.3  พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานและการเรียนการสอน (เงินกองทุน) 
1.4  พิจารณาสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสาร การนําเสนอผลงาน

แบบวาจาหรือโปสเตอร์ 
 

2. จํานวนข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.1  ปี 2554 จํานวน 8 โครงการ จํานวนเงิน 4,638,292 บาท 
2.2  ปี 2555 จํานวน 6 โครงการ จํานวนเงิน 1,902,872 บาท 

 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งเข้าเสนอขอทุนวิจัยส่วนใหญ่เป็นโครงการของนักวิจัยที่กลับเข้ารายงาน 
ตัวทํางานใหม่ และมีความกระตือรือร้นในการทํางานวิจัยเป็นอย่างสูง  
 

3. งบประมาณวิจัย 
3.1  ปี 2553 มีโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุน (ไม่นับรวมเงินรายได้/กองทุนคณะฯ)  

จํานวน 6 เรื่อง เป็นเงิน 4,406,200 บาท (-สี่ล้านสี่แสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน-) 
3.2  ปี 2554 มีโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุน (ไม่นับรวมเงินรายได้/กองทุนคณะฯ) 

จํานวน 21 เรื่อง เป็นเงิน 5,046,900 บาท (-ห้าล้านสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 
3.3  ปี 2555 มีโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุน (ไม่นับรวมเงินรายได้/กองทุนคณะฯ) 

จํานวน 18 เรื่อง เป็นเงิน 3,751,090 บาท (-สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทถ้วน-) 
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4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
4.1  ปี 2554 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จํานวน 16 เรื่อง แบ่งออกเป็นดังนี้ 

4.1.1 ระดับนานาชาติ จํานวน 11 เรื่อง  
4.1.2 ระดับชาติ จํานวน 5 เรื่อง 

4.2  ปี 2555 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จํานวน 23 เรื่อง แบ่งออกเป็นดังนี้ 
4.2.1 ระดับนานาชาติ จํานวน 11 เรื่อง  
4.2.2 ระดับชาติ จํานวน  12 เรื่อง 

 

5. การบริการวิชาการ 
5.1  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Patient Safety: From Product to Patient Care 

and Translational Research 
5.2  งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน  

 
6. งานวเิทศสัมพนัธ ์

6.1 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล กับ college of pharmacy, 
     University of Florida ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งทาง UF ได้เริ่มจัดทํา international  
     rotation ขึ้นมา 
6.2 สนับสนุนแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการวิจยั รางวัลชนะเลิศ best poster presentation  
     ประเภท hospital and clinical pharmacy ในงานประชุม FAPA 2012 
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ผลการดําเนนิงานงานบรกิารวิชาการ 
รองคณบดีฝา่ยบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง 

 

ผลการดําเนินงานงานบริการวิชาการ  
1. กลุ่มงานปฏิบัติการ 
2. หน่วยวิเคราะห์น้ํา 
3. หน่วยผลิตยาและสมุนไพร 
4. งานบริการวิชาการและทํานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
กลุ่มงานปฏบิัติการ 

 

1. ระบบการจัดการในห้องปฏิบัติการ 
1.1 การจัดการระบบคงคลังออนไลน์ห้องปฏิบัติการได้พัฒนาระบบคงคลังออนไลน์อย่างต่อเนื่อง  

คณาจารย์และนักวิจัยสามารถดูข้อมูลผ่านเครือข่ายภายในคณะฯ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบคลังสารเคมีย่อยและคลังสารชีวภาพ 

1.2 ระเบียบการจองใช้เครื่องมือวิจัยที่มีผู้ใช้มากและการพัฒนาระบบจองเครื่องมือออนไลน์ 
ห้องปฏิบัติการได้ออกระเบียบการจองเครื่องมือขึ้น โดยในช่วงแรกได้จัดให้มีระบบจองเฉพาะเครื่องมือหลัก
ที่มีผู้ใช้จํานวนมาก ได้แก่ HPLC, GC, Ultracentrifuge, Freeze Dryer, Real time PCR, Laminar 
flow, Microplate reader, Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS), Fourier 
Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) และ Rotary evaporator เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัย 
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ขอใช้บริการภายนอก สามารถตรวจสอบและขอใช้บริการได้อย่างทั่งถึงและเป็น
ธรรม  นอกจากนี้ยังได้ประสานขอความร่วมมือกับฝ่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการจองเครื่องมือ
ออนไลน์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา 

1.3 การดูแลเครื่องมือจากตึกวิจัยกลางและศูนย์สัตว์ทดลองในปีที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการกลางได้ 
รับผิดชอบดูแล ฝึกอบรม บํารุงรักษา และจัดระบบการใช้เครื่องมือจากอาคารวิจัยกลางและอาคาร
สัตว์ทดลองมากกว่า 8 รายการ ได้แก่  

- LC-MS (Bruker) และอุปกรณ์ประกอบโรงงานชั้น 1  
- Real time PCR PH 411 A  
- Ultracentrifuge โรงงานชั้น 1  
- HPLC 2 เครื่องห้อง PH 412  
- FTIR ห้อง AA ช้ัน 4  
- เครื่องประเมินริ้วรอยผิวหนังโรงงานชั้น 1  
- เครื่องวัดความหนืดโรงงานชั้น 1  
- เครื่องทําแห้งแบบพ่นฝอยโรงงานชั้น 1 
- เครื่องมือศูนย์สัตว์ทดลองได้แก่ เครื่องตรวจชีวเคมีของเลือดเครื่องนับเม็ดเลือดตู้ควบคุม 

อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส (1 ตู้) และ ตู้เย็น (3 ตู้) เป็นต้น 
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4.1  การปรับปรุงคลังสารเคมีและของเสียจากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 2555 ได้เสนอแนะห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีใน
คลังสารเคมีช้ัน 1 และการจัดเก็บของเสียของคณะฯ ที่มีความแออัด การถ่ายเทอากาศไม่ดี อาจทําให้เป็น
อันตรายสุขภาพ และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ห้องปฏิบัติการได้ดําเนินการปรับปรุงห้องคลังสารเคมีเพื่อ
เพิ่มการระบายอากาศ โดยจัดทําประตูเหล็กชนิดโปร่งด้านนอกอาคาร เพื่อให้สามารถเปิดประตูห้อง เพิ่ม
การระบายอากาศได้ดีขึ้น และจัดทําตารางเปิดปิดประตูอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ส่วนของเสียที่รอกําจัด 
ได้ย้ายสถานที่เก็บจากบริเวณในอาคาร ไปเก็บบริเวณภายนอกอาคารฝั่งทิศตะวันออก โดยจัดระบบให้มี
ความปลอดภัยมากขึ้น  
 

2. การซ่อมแซมเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ 
ห้องปฏิบัติการได้ดําเนินการจัดซ่อมเครื่องมือเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

ในปีงบประมาณ 2556 มีเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ที่อนุมัติซ่อมแล้ว 16 รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
507,000 บาท และมีเครื่องมือ/ครุภัณฑ์อยู่ระหว่างอนุมัติซ่อมอีกอย่างน้อย 4 รายการ 
 

3. การจัดการอบรมและการขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
ห้องปฏิบัติการได้ดําเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก  คภ.สสส. สําหรับการดําเนินการในปี 2555 มีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการปลอดภัยทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจด้านห้องปฏิบัติการปลอดภัย ทั้งในส่วนของนักศึกษา นักวิจัยภายในคณะฯ และบุคลากรภายนอกโดย
มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

3.1 จัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการ 
3.1.1จัดการอบรมเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัยวันที่ 18-19 ตุลาคม 2555  โดยมี 

หน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (เช่น ศูนย์วิจัยข้าวการประปา
ส่วนภูมิภาคโรงงานสุราฯลฯ) ประมาณ 100 คน 

3.1.2 เครือข่ายได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันจัดสารเคมีที่ห้องปฏิบัติการ 
ภาควิชาเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (19 ตุลาคม 2555) 

3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงกู้ภัยและการหนีไฟ(1 พฤศจิกายน 2555) 
3.3 อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสาหรับนักศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษา 

- อบรมระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยด้านเคมีชีวภาพและการดาเนินการภาวะ 
ฉุกเฉิน (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555) 
- อบรมจรรยาบรรการใช้สัตว์ทดลองและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ทดลองจัดอบรมเมื่
(20 พฤศจิกายน 2555) 

 

4. การวิจัยและเผยแพร่งานเพื่อพัฒนางานประจํา 
4.1 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ด้วยเทคนิค PCR  

โดยนางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์ และนางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ (งบนักวิจัยหน้าใหม่ปี 2554)  
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4.2 งานวิจัยเรื่อง DEVELOPMENT OF pH INDICATOR STRIP FOR pH MEASURMENT OF  
WATER SAMPLE โดยนายวีระวุท กะชา และนางสาวแวว คงศิลา นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงาน
ประชุมวิชาการ วทท. ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ณ จงัหวัดเชียงใหม่ และนําเสนอแบบ
บรรยายในงานการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 21-23 
พฤศจิกายน 2555 จังหวัดอุบลราชธานี (งบพัฒนางานคณะเภสัชศาสตร์)  

4.3 งานวิจัย เรื่องการนําวัสดุเหลือทิ้งมาทดแทนแผ่นกรอง (Diaphragm filter) ในเครื่องวัด 
ความดันโลหิตแบบปรอท โดยนางกรชนก แก่นคํา นายธนพัต วิสาพล และนางสาวสุภาวดี ศรีภักดี  
นําเสนอภาคบรรยายในงานการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 
21-23 พฤศจิกายน 2555 จังหวัดอุบลราชธานี (ไม่ได้ขอรับงบประมาณดําเนินการแต่ภายใต้การอนุมัติให้
ดําเนินการเพื่อการพัฒนางาน) 
 

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 

รายรับประจาํปี 2554 
- ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําด่ืม      จํานวน 143  ตัวอย่าง 
- ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําดิบ  จํานวน    20  ตัวอย่าง 
- ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําแข็ง  จํานวน   19  ตัวอย่าง 
- อ่ืนๆ ได้แก่ ค่าจําหน่ายชุดทดสอบน้ํากระด้าง  และ ค่าจําหน่ายถังน้ําด่ืม  

รวมทั้งสิ้น    182   ตัวอย่างรวมรายรับทัง้หมด      473,575   บาท 
 
รายจ่ายประจาํปี 2554 
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
- ค่าประสบการณ์พิเศษค่าตอบแทนผู้ช่วยวิเคราะห์ 

- ค่าสมทบประกันสังคมเดินทางไปราชการ 

- ค่าจ้างเหมาล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อม 

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
รวมรายจ่ายทัง้หมด       417,502.40  บาท          คงเหลือ 56,072.60  บาท 

รายรับประจาํปี 2555 
- ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําด่ืม      จํานวน 169  ตัวอย่าง 
- ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําดิบ  จํานวน    18  ตัวอย่าง 
- ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําแข็ง  จํานวน    33  ตัวอย่าง 
- อ่ืนๆ ได้แก่ ค่าจําหน่ายชุดทดสอบน้ํากระด้าง  และ ค่าจําหน่ายถังน้ําด่ืม  

รวมทั้งสิ้น    220   ตัวอย่างรวมรายรับทัง้หมด      701,640   บาท 
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รายจ่ายประจาํปี 2555 
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
- ค่าประสบการณ์พิเศษค่าตอบแทนผู้ช่วยวิเคราะห์ 

- ค่าสมทบประกันสังคมเดินทางไปราชการ 

- ค่าจ้างเหมาล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อม
ตู้เย็น จ้างเหมาซ่อมเครื่อง ATOMIC  ABSORPTION  พร้อมอุปกรณ์ (AA) 

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตรืและการแพทย์ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
รวมรายจ่ายทัง้หมด       579,878.64  บาท          คงเหลือ 121,761.36  บาท 

การดําเนินงานอื่นๆ 
1. ประเมินคุณภาพภายในระบบ ISO 17025 ดําเนินการ ต.ค.-ธ.ค. 2555 
2. เตรียมความพร้อมสําหรับการยื่นขอ ISO 17025 เพิ่มเติม ได้แก่  

2.1 การวิเคราะห์ด้านเคมี (การวิเคราะห์ปริมาณNitrate, Sulfate) และด้านจุลชีววิทยา ได้แก่ 
การวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของเชื้อ Coliform bacteria, E.coli, S.aureus, 
Salmonella sp., C. perfringens 

2.2 อยู่ระหว่างการจัดซื้อเครื่องมือเพิ่ม : UV, Laminar flow 
2.3 เครื่องมืออื่นๆ ที่อยู่ในแผนปี 56-57 : incubator, autoclave, อุปกรณ์ประกอบการ

วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา  
 

หน่วยผลิตยาและสมุนไพร 
ผลการดําเนินงาน 

1. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการดําเนินงานในปี 2555 ทางหน่วยได้ทําการจัดจ้าง 
นักวิทยาศาสตร์ 1 คน และขอความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์หมุนเวียน ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของ
หน่วย เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. การขอขึ้นทะเบียนยา 7 ตํารับ (อยู่ระหว่างการดําเนินงาน) 
3. การพัฒนาตํารับเจลพริก (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 
4. โครงการจัดต้ังศูนย์รับซื้อและจําหน่ายสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งเป็น 

โครงการร่วมมือกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติงบประมาฯในเฟสแรก 
ประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงิน  554,000.- บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) (จากกองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขและตอบรับโครงการ 

5. โครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอขอ 
- โครงการจัดต้ังหน่วยวิเคราะห์มาตรฐานสมุนไพรเป็นโครงการถัดไปต่อจากโครงการจัดต้ัง

ศูนย์รับซื้อและจําหน่ายสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

- โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสําหรับการพัฒนาตํารับยาชุมชน และการเผยแพร่ความรู้ 
(งบประมาณ 300,000 บาท) 

- โครงการพัฒนาตํารับเจลพริก (งบประมาณ 500,000 บาท) 
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งานการบริการวิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
มีนโยบายในการขยายเครือข่ายในการดําเนินงานทั้ งในระดับสถาบัน ชุมชน และภูมิภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 2555 – 
2556 ดังนี้ 
    1. โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ปี 2555  จํานวน 6 โครงการ 
    2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2556  จํานวน 5 โครงการ 
   3. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2555 จํานวน 4 โครงการ 
   4. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2556 จํานวน 6 โครงการ 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี ้
ผลงานปี 
2554 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปี 2555  

(มิ.ย.-พ.ย.55) 

5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 5 คะแนน 5 คะแนน 

5.2 กระบวนการบรกิารวิชาการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 5 คะแนน 4 คะแนน 

5.3.1 
ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การเรียนการสอนและการวิจัย 

5 คะแนน 5 คะแนน 

5.3.2 ผลการนําความรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ขององค์กรภายนอก 5 คะแนน 2 คะแนน 

5.3.3 
-1 

ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมในด้านการส่งเสริมสืบ
สานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ (โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.
ศรีสะเกษ 

1 คะแนน 
ผลร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
3 คะแนน 

5.3.3 
-2 

ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมในด้านสุขภาพ 
(โครงการ 5 ส.) 

1 คะแนน 2 คะแนน 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปและวัฒนธรรม 5 คะแนน 5 คะแนน 

6.2.1 การส่งเสริและสนุบสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม 4 คะแนน 3 คะแนน 

6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปและวัฒนธรรม 5 คะแนน 4 คะแนน 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 
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4. ระบบงานพัสดุ 

‐ จัดระเบียบพัสดุเพื่อประกอบการพิจารณาการสั่งซื้อแลวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงาน  
นอกจากนั้นยังสามารถติดตามรายงานให้เป็นปัจจุบัน (อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ) 
 

5. บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

‐ ร่วมมือกับผู้มีจิตศรัทธา ทั้ง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก จัดสร้างหอ 
พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต (อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบแปลนและแบ่งงวดงานใหม่) 
 

6. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบ 

‐ ร่วมมือกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํารวจและประเมินความเสียหายอาคารเพื่อการซ่อมแซมและจัดทําแผนเพื่อ
ซ่อมแซม เป็นจํานวน 1,800,000 บาท (แผนย่อย 3 งาน ได้แก่ งานโครงสร้าง งานปะปา งานไฟฟ้า) โดย
ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากรั่วซึมเนื่องจากรอยร้าวและรอยเชื่อมต่อต่างๆของอาคารและผนังฝ้าเพดาน
ทุกช้ันของอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นที่ 4 ทั้งในส่วนของ ห้องปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์ ขณะนี้
ดําเนินการติดต่อผู้รับเหมาเพื่อประเมินความเสียหายและค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น (งานโครงสร้าง) 

‐ ส่วนของภูมิทัศน์โดยรอบได้เตรียมงบประมาณเพื่อจัดหาไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าและจุดอับที่ 
อาจเกิดอันตรายแก่นักศึกษา และมีแผนที่จะดําเนินการปรับปรุงอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนและปรับปรุงห้อง
สโมสรและภูมิทัศน์โดยรอบ 
 

7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในงานที่ได้รับมอบหมาย 

‐ ประสานงานศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ และ กพ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการ 
จัดการทุนการศึกษาของคณาจารย์ที่ศึกษาต่อต่างประเทศในสาขา เภสักรรมคลินิก ในเรื่องการปรับ
แผนการศึกษาเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาตามความต้องการของคณะฯ 
 

8. กํากับดูแลการดําเนินโครงการของสายสนับสนุนภายใต้แผนงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส) 

‐ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในมิติทางสังคม ทางกาย และ 
ทางจิตวิญญาณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ 
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ผลการดําเนินงานด้านงานวิชาการ  
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 - 31 มกราคม 2556 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.อรนุช  ธนเขตไพศาล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  ดร.ศิริมา  สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา 
 

1. การรับเข้าศึกษา  
 - ปีการศึกษา 2555 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดรับสมัครผู้เขา้ศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ประเภทโครงการพิเศษ จํานวนรับ 24 คน หลังจากที่ได้ชะลอการรับนักศึกษาโครงการ
พิเศษ เป็นระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552  
 - ปีการศึกษา 2555 คณะเภสัชศาสตร์ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลังจากที่ชะลอการรับนักศึกษาไปต้ังแต่ปี
การศึกษา 2549 มีนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จํานวน 8 คน และจัดการเรียนการสอนแบบ
โมดูล 
 - สรุปจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 

หลักสูตร รหัส 
55 

รหัส 
54 

รหัส 
53 

รหัส 
52 

รหัส 
51 

รหัส 
48-50 

- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) 115 92 86 83 100 6 
- ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 1 - - 1 - - 
- วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 1 - 1 - - - 
- วท.ม. (การบริหารบริการสขุภาพ) 8 - - - - - 
- ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) - - - 1 - - 
 
2. โครงการพฒันาและปรบัปรุงหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและบณัฑิตศกึษา 
 - ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่  

1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์  
3) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
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 - อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 2 หลกัสูตร ได้แก่ 
1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตร ให้

ประกอบด้วย 2 สาขาเอก คอื สาขาเอกวิทยาการเภสัชกรรม และสาขาเอกบริบาลเภสัช
กรรม ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 และอยู่ระหว่างการจัดทํา
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

2) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินกิและการบริหาร โดยปรับ
โครงสร้างหลักสูตร ให้ประกอบด้วย 2 สาขาเอก คือ สาขาเอกเภสัชกรรมคลินิก และ
สาขาเอกบริหารเภสัชกิจ คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 และ
อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
 

- อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม ่ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ คาดว่าจะเปิดรับ

นักศึกษา ในปกีารศึกษา 2557 อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ คาดว่าจะเปิดรับ

นักศึกษา ในปกีารศึกษา 2557 อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์

สุขภาพ คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 อยู่ระหว่างการสํารวจความ
ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรฯ 
 

- งานวิชาการกําหนดแผนการดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหม่และหลักสตูรปรับปรุงทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 หลกัสูตรข้างต้น ให้แล้วเสร็จเพื่อนําเสนอหลักสตูรฯ ต่อ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 
2556 

 

- ดําเนินการปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์  
 

3. โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรยีนการสอน 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “การ
ประเมินผลการศึกษา” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 วิทยากร คือ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล และ ผศ.ดร.
แสวง วัชระธนกิจ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “การจัดทําเอกสาร มคอ.” 
วันที่ 22 ตุลาคม 2555 วิทยากร คือ คุณภูษณิศา นวลสกุล และทมีจากงานพัฒนาหลักสูตร 
 

4. โครงการพฒันาคุณลักษณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
 - ปีงบประมาณ 2556 งานบัณฑิตศึกษาได้เสนอโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการเวทีวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการ
พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกําหนดระยะเวลาการดําเนิน
โครงการ ภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 
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5. โครงการหอ้งเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร ์จํานวนหนังสือที่จัดซือ้ และงบประมาณที่ใช ้
 - งานห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดซื้อหนังสือ ตํารา และเอกสารอ้างอิง 
ประจําปีงบประมาณ 2554-2555 ดังนี้  
 

รายการ ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 

- งบประมาณ 47,256.25 บาท 39,902.00 บาท 

- จํานวนหนังสอื ตํารา ภาษาไทย 3 เล่ม 5 เล่ม 

- จํานวนหนังสอื ตํารา ภาษาอังกฤษ 21 เล่ม - 

- เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ 2 เล่ม 7 เล่ม 

- หนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ - 19 เล่ม 
 

6. การปรับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรายวชิาสารนิพนธ์  
 - งานวิชาการได้ดําเนินการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรายวิชาสารนิพนธ์ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการวิชาการและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการประจําคณะ ดังนี้ 

การประเมิน/คะแนน ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

- การนําเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 20% 20% 10% 

- การนําเสนอผลงานแบบปากเปล่า 20% 20% 20% 

- การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  
    (ส่งไฟล+์ print out–A4) 

- 10% 5% 

- รายงานสารนิพนธ์ (CD 2 แผ่น+รูปเล่ม 1 เล่ม) 40% 20% 15% 

- เจตคติและทกัษะการทําวิจัย 20% 30% 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดาํเนินงาน 2 ปี (พ.ศ.2554-2555) คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 31 

 

ผลการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา  
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล 
 

ด้านโครงการและกิจกรรม 
1. โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการโดยฝา่ยกิจการนักศึกษา  
ได้จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมแก่นักศึกษา ที่ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ และเพื่อให้บรรลุตาม

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ คณะเภสชัศาสตร์ ในปกีารศึกษา 2554 จํานวน 11 โครงการ และปี
การศึกษา 2555 จํานวน 11 โครงการ ได้แก่ 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์โครงการ 

1. พิธีมอบทุน 
การศึกษามูลนธิิ
เภสัชกรอุบล 

1 พ.ค. 54 
27 เม.ย. 55 

ผู้ได้รับทุน - เพื่อมอบทุนการศึกษาและใหน้ักศึกษาผู้
ได้รับทุนทําความรู้จักกับสมาชิกในมูลนิธิ
เภสัชกรอุบล 

 
2. โครงการเตรียม

ความพร้อม
นักศึกษาใหมแ่ละ
พัฒนาศักยภาพ 

27 พ.ค. 54 
24 พ.ค. 55 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ด้านความรู้ 
ความเข้าใจก่อนการเข้าศึกษาใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตลอดจน
การปรับตัวในการดําเนินชีวิตอยู่ในคณะ
เภสัชศาสตร์ 

 
3. โครงการทําบุญ

วันสถาปนาคณะ
เภสัชศาสตร์ 

7 มิ.ย. 54 
6 มิ.ย. 55 

นักศึกษาทุกช้ันปี - เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ร่วม
กิจกรรมทําบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริ
มงคลก่อนเปิดภาคเรียน 

- เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็น
ผู้รักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงาม
ของพุทธศาสนิกชน 

- เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ฟังธรรม เพื่อช่วยในการพัฒนาจิตใจ 

 
4. โครงการไหว้ครู 9 มิ.ย. 54 

14 มิ.ย. 55 
นักศึกษาทุกช้ันปี - เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความ

กตัญญูต่ออาจารย์ และรักษา
ขนบธรรมเนียมที่ดีของไทย 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์โครงการ 

- เพื่อเชิดชูและให้รางวัลกับนักศึกษาที่มี
การเรียน การพัฒนาทางการเรียน การ
ทํากิจกรรมและความประพฤติที่ดี 

- เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าพบและรับ
คําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
5. โครงการสัปดาห์

เภสัชกรรม 
25 มิ.ย. 54 
7 ก.ค. 55 

นักศึกษาทุกช้ันปี - เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและให้
ความรู้เรื่องการใช้ยาและการดูแล
สุขภาพกับประชาชน 

 
6. โครงการส่งเสริม

ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ที่
ปรึกษา 

6 ก.พ. 54 
 

นักศึกษาทุกช้ันปี - เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้
เพิ่มความสัมพันธ์โดยการทํากิจกรรม
ร่วมกัน เช่น กิจกรรม walk rally 
กิจกรรมจิตอาสา 

7. โครงการแสดง
ความยินดีแก่
บัณฑิต 

20 ธ.ค. 54 บัณฑิตและนักศึกษา
ทุกช้ันปี 

- เพื่อจัดกิจกรรมแสดงความยนิดีแก่
บัณฑิต และมอบของที่ระลึกแก่บัณฑิต 

- เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน
ร่วมกับนักศึกษา 

 
8. โครงการกล่าวคํา

สัตย์และปัจฉมิ
นิเทศ 

16-19 ก.พ. 55 
7-10 ก.พ. 56 

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 - เพื่อสร้างแรงจูงใจ เจตคติและจิตสํานึกที่
ดีต่อวิชาชีพ 

- เพื่อสร้างความพร้อมแก่นักศกึษาก่อน
ออกสู่โลกแห่งการทํางาน ทั้งด้าน
บุคลิกภาพ การสื่อสารและการปรับตัว 
เพื่อทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

 
9. พิธีมอบเสื้อกาวน์ 7 ก.พ. 56 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - เพื่อสร้างแรงจูงใจ เจตคติและจิตสํานึกที่

ดีต่อวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนออกฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

 
10. โครงการมัชฌิม

นิเทศ 
 12-13 มี.ค. 54 
10-11 มี.ค. 55 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะทางสังคม 
คุณธรรมและจริยธรรม 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์โครงการ 

11. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเป็นผู้นํา
ของสโมสร
นักศึกษา 

13-15 มี.ค. 54 
15-16 มี.ค. 55 

 

สโมสรนักศึกษา - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทํางาน
ของสโมสรนักศึกษา 

- เพื่อให้สโมสรนักศึกษาได้เข้าใจระบบ
บริหารงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกัน
คุณภาพ โครงการสสส.  

 
12. โครงการรณรงค์

วินัยและการแต่ง
กายนักศึกษา 

ม.ค.- ก.พ. 55 
9 พ.ย. 55-     
10 มี.ค. 56 

นักศึกษาทุกช้ันปี - เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสํานึกในด้าน
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
โดยการสร้างวินัยเรื่องการจราจร การ
เข้าเรียน การเข้าห้องสอบ การมีสัมมา
คารวะ การวางตัวและการแต่งกายอย่าง
เหมาะสม 

 
 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการโดยสโมสรนักศึกษา 
ได้สนับสนุนและให้การดูแลการจัดโครงการ/กิจกรรมภายใต้สโมสรนักศึกษา เพื่อให้เป็นไปอย่าง

เรียบร้อย โดยครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ และบรรลุตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะเภสัช
ศาสตร์ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 11 โครงการ และปีการศึกษา 2555 จํานวน 11 โครงการ ได้แก่ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ 

1. โครงการรับน้องเข้าหอ 11,21- 22 
พ.ค. 54 

18-20 พ.ค.55 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - อํานวยความสะดวกแก่นักศึกษา
ใหม่ที่เข้าพักในหอพัก
มหาวิทยาลัย 

- ให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและ
การกรอกเอกสารต่างๆ แก่
นักศึกษาใหม ่

2. โครงการแรกพบ สนภท. 16 พ.ค. 54 
20 พ.ค. 55 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - ให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์
ในแต่ละสถาบันแก่นักศึกษาใหม่ 

- สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาเภสัชศาสตร์แต่ละ
สถาบัน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ 

3. โครงการบ่มเพาะต้นกล้า
เขียวมะกอก 

5-10 มิ.ย. 54 
4-9 มิ.ย. 55 

นักศึกษาทุกช้ันปี - กิจกรรมเพื่อปรับแนวคิดและ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
แกนนําสร้างเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมสอนรอ้งเพลงประจํา
คณะ 

- กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
- กิจกรรมสืบสานประเพณียา
หม้อสัมพันธ์ 

- กิจกรรมเปิดสายรหัส 
4. โครงการราตรีเขียว

มะกอก 
11 มิ.ย. 54 
16 มิ.ย. 55 

นักศึกษาทุกช้ันปี - กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
- กิจกรรมเพื่อการแสดงออกของ
นักศึกษาใหม ่
 

5. โครงการกีฬา คณะเภสัช
ศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง
แกนนําสุขภาพ 

มิ.ย. 54 - ม.ค. 
55 

มิ.ย. 55 - ม.ค. 
56 

นักศึกษาทุกช้ันปี 
อาจารย์ บุคลากร 

- กีฬาภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปีและ
บุคลากร 

- กีฬาภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

- กีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัมพันธ์ 
 

6. โครงการเภสัชสัมพันธ์ 8-11  ต.ค. 54 
14-16 ต.ค. 55 

นักศึกษาทุกช้ันปี - กิจกรรมแข่งขันกีฬา ประกวด
กองเชียร์ 

- กิจกรรมเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ 
 

7. โครงการค่ายหมอยายุค
ใหม่ใส่ใจสุขภาพชุมชน 

13-19 ต.ค. 54 
20-26 ต.ค. 55 

นักศึกษาทุกช้ันปี - กิจกรรมให้ความรู้และปรับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพคนใน
ชุมชน 

- สร้างแกนนําดูแลสุขภาพใน
ชุมชนเพื่อการดูแลแบบยั่งยืน 
 

8. โครงการลอยกระทง 10 พ.ย.54 
26-28 พ.ย.55 

นักศึกษาทุกช้ันปี - กิจกรรมทํานุศลิปวัฒนธรรม 
- กิจกรรมออกรา้นเพื่อหารายได้ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ 

9. โครงการค่ายเม็ดยา 15-17 พ.ย. 
54 

16-18 พ.ย.55 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - แนะแนวและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

10. โครงการค่าย Pharm 
camp UBU 2012  จุด
ประกายฝันใหฉ้ันเป็น
เภสัชกร 

3-5 ก.พ. 55 
7-9 ก.ย. 55 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - แนะแนวและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเข้าเรียนคณะเภสัช
ศาสตร์ 

- สร้างแกนนําดูแลสุขภาพใน
ชุมชนเพื่อการดูแลแบบยั่งยืน 
 

11. โครงการ Bye noir 20 ก.พ. 55 
16 ก.พ. 55 

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 - กิจกรรมสมัพันธ์และแสดงความ
ยินดีแก่นักศึกษาที่กําลังจะจบ 
 

12. โครงการชุมชนต้นแบบ
การจัดการกับขยะ 

มิ.ย. 55 - ม.ค. 
56 

นักศึกษาทุกช้ันปี - เพื่อปลูกฝังและรณรงค์ให้
นักศึกษามีจิตสํานึกในด้านความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
โดยการสร้างวินัยเรื่องแยกทิ้ง
ขยะ 
 

 

3. ได้รับรางวลั/การคัดเลือก 
นางสาวจิรพรรณ  ชมพูวิเศษ นางสาววรนันท์  รังสิมาวงศ์ นางสาวสุภาพร  แก่นจันทร์ นางสาว

หยาดรุ้ง  สายราม นางสาวประมูล  พันสุวรรณ นางสาวศิริพร  หงส์ไชยคํา และนางสาวสุพรรณิกา         
ไทยานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดแผนการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกีย่วข้อง
กับสุขภาพ ครัง้ที่ 6 จากสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ในวันที่ 22 พฤศจกิายน 2555 

 

ด้านสวัสดิการนักศึกษา 
1. ทุนการศึกษา 

ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนที่
สามารถศึกษาได้จนสําเร็จการศึกษา มีความประพฤติดี และเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ จากแหล่งทุนทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 38 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 629,400 บาทและปี
การศึกษา 2555 จํานวน 43 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 602,000 บาท 
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2. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประสานงานกับงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตามนโยบายของกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากําหนด เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล้ําด้านการศึกษาในสังคม ด้วยการเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ โดยพิจารณาให้นักศึกษาที่อยู่ในเกณฑข์องกองทุนฯ ได้กู้ยืมเงินกองทุนเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 รวมผู้กู้ยืมกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งรายเกา่และ
รายใหม่จํานวนทั้งสิ้น 102 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,881,700 บาทและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผู้ติดกับรายได้ใน
อนาคต (กรอ.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่จาํนวนทั้งสิ้น 13 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 631,000 บาทและในปี
การศึกษา 2555 รวมผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่จํานวนทั้งสิ้น 
88 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,312,200 บาทและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผู้ติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทั้งรายเก่า
และรายใหม่จาํนวนทั้งสิ้น22 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,166,800 บาท 

 

3. อื่นๆ 
ประสานงานจัดส่งเอกสารและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร สวัสดิการการรักษา 

พยาบาล สวัสดิการหอพัก และสวัสดิการกีฬา 
 

ด้านศษิย์เก่าสมัพันธ ์
 ได้ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 - 12 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ที่อยู่ เบอร์โทรและ
สถานที่ทํางาน โดยสามารถติดตามเก็บข้อมูลและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 มีการปรับปรุงข้อมูล 30 % 
รุ่นที่ 2 มีการปรับปรุงข้อมูล 20 % 
รุ่นที่ 3 มีการปรับปรุงข้อมูล 20 % 
รุ่นที่ 4 มีการปรับปรุงข้อมูล 90 % 
รุ่นที่ 5 มีการปรับปรุงข้อมูล 20 % 
รุ่นที่ 6 มีการปรับปรุงข้อมูล 70 % 
รุ่นที่ 7 มีการปรับปรุงข้อมูล 30 % 
รุ่นที่ 8 มีการปรับปรุงข้อมูล 40 % 
รุ่นที่ 9 มีการปรับปรุงข้อมูล 70 % 
รุ่นที่ 10 มีการปรับปรุงข้อมูล 95 % 
รุ่นที่ 11 มีการปรับปรุงข้อมูล 95 % 
รุ่นที่ 12 มีการปรับปรุงข้อมูล 98 % 
รุ่นที่ 13 มีการปรับปรุงข้อมูล 98 % 
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แผนปฏิบัติงานในระยะต่อไป 
1. การเฝ้าระวัง ติดตามและพัฒนานักศึกษาที่มีปัญหา ทั้งในด้านภาวะทางการเรียน อารมณ์ และ 

จิตใจ โดยการสํารวจและเก็บข้อมูลนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเรียน อารมณ์ และจิตใจ ทําการคัดกรอง
แยกตามระดับความรุนแรง เฝ้าระวังและดําเนินการให้คําปรึกษา แนะนํา และส่งต่อจิตแพทย์ 

2. การจัดทําฐานข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากของทางมหาวิทยาลัยและให้ความรู้ 
กับนักศึกษาเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลในขณะออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

3. การปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลบัณฑิตให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
งานของทางคณะฯ ให้ศิษย์เก่ารับทราบ 

4. การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการ 
สื่อสารและการปรับรูปแบบโครงการ/กิจกรรมที่เคยดําเนินการมาแล้วให้เป็นรูปแบบที่เป็นสากลมากขึ้น 
กระตุ้นการเสริมสร้างศักยภาพในการสื่อสารโดยเน้นการจัดกิจกรรมร่วมกันในสายรหัสให้ใช้ภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกชาติอาเซียน 
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ผลการดําเนนิงานฝ่ายพฒันาวิชาชีพ 

ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน 
ผู้ช่วยคณบดฝีา่ยพัฒนาวิชาชีพ 
อ.ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง 
อ.พีรวัฒน์ จนิาทองไทย 
 

การดําเนินงานโครงการและกิจกรรมรอบป ี
ด้านการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ:  

1. ผลัดทั่วไป: ในการฝึกปฏิบัติงานผลัดทั่วไป เป็นการฝึกปฏิบัติงานภายใต้การกํากับดูแล 
และประสานงานร่วมกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ ในรหัสวิชา1501 503 รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ทั่วไป (General Professional Practice) และศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(ศ.ศ.ภ.ท.)จํานวน 2 ผลัด ในช่วงระหว่างหลังปิดภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ช้ันปีที่ 4 และก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ช้ันปีที่ 5 โดยฝ่ายพัฒนาวิชาชีพได้ทําการบริหารจัดการการส่ง
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานในผลัดบังคับ ซึ่งมีผลการดําเนินการเป็นดังนี้ 

1.1. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผลัดบังคับของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 
2550 
- จํานวนนักศึกษาที่ผ่านการฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพ 101 คน 
- จํานวนแหล่งฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับฝึก 78 แหล่ง แบ่งเป็น 

1) ร้านยา35แห่ง 
2) โรงพยาบาล 43 แห่ง 

1.2. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผลัดบังคับของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 
2551 
- จํานวนนักศึกษาที่ผ่านการฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพ 95 คน 
- จํานวนแหล่งฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับฝึก 74 แหล่ง แบ่งเป็น 

1) ร้านยา31แห่ง 
2) โรงพยาบาล 47 แห่ง 

2. ผลัดเฉพาะทาง: เป็นการฝึกปฏิบัติงานที่บริหารจัดการโดยคณะเภสัชศาสตร์ แบ่งตาม 
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง ดังนี้ 

 

สาขาเฉพาะทางเภสชักรรมปฏิบัติ 
2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผลัดเฉพาะทางของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุน่ปี

การศึกษา 2550 
- จํานวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 73 คน 
- จํานวนแหล่งฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับฝึก 28 แหล่ง แบ่งเป็น 

1) ร้านยา10แห่ง 
2) โรงพยาบาล 18 แห่ง 
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2.2. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผลัดเฉพาะทางของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุน่ปี
การศึกษา 2551 
- จํานวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 80 คน 
- จํานวนแหล่งฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับฝึก 39 แหล่ง แบ่งเป็น 

1) ร้านยา14แห่ง 
2) โรงพยาบาล 25 แห่ง 

 

สาขาเฉพาะทางเภสชัภัณฑ์ 
2.3. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผลัดเฉพาะทางของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุน่ปี

การศึกษา 2550 
- จํานวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 24 คน 
- จํานวนแหล่งฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับฝึก 15 แหล่ง 

2.4. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผลัดเฉพาะทางของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุน่ปี
การศึกษา 2551 
- จํานวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพ 17 คน 
- จํานวนแหล่งฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับฝึก 14 แหล่ง 

 

สาขาเฉพาะทางการตลาดยา 
2.5. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผลัดเฉพาะทางของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุน่ปี

การศึกษา 2550 
- จํานวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 6 คน 
- จํานวนแหล่งฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับฝึก 2 แหล่ง 

2.6. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพผลัดเฉพาะทางของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุน่ปี
การศึกษา 2551 
- จํานวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 3 คน 
- จํานวนแหล่งฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับฝึก 2 แหล่ง 

 

ด้านการจัดพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ : มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
โดยเฉพาะแหล่งฝึกปฏิบัติงานภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วม จํานวน 15 แหล่งฝึก (โรงพยาบาล 9 แห่ง, ร้านยา
6 แห่ง) เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาช้ันปีที่ 6 ของหลักสูตร 6 ปีที่
จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2557โดยบริหารจัดการภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการหมอยา
เคลื่อนที่ ด้วยงบประมาณแผ่นดิน และโครงการร่วมสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพต้นแบบ ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ     
(คภ.สสส.) ซึ่งผลการดําเนินการเป็นดังนี้ 
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กิจกรรมที่เกิดขึ้น จํานวน หมายเหต ุ

1. การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการ 
แบ่งเป็น 

  

Academic platform 75 เรื่อง จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเฉลี่ย 10 คน/ครั้ง 

Journal club 17 ครั้ง  

Interesting case/Interhospital 
conference 

3 ครั้ง  

จัดทําจดหมายข่าว/วารสาร 1 ฉบับ  

วิทยากรงานประชุมวิชาการ 2 ครั้ง งานประชุมเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ  
(นับเฉพาะเภสัชกรประจําแหล่งฝึก) 

2. ปฏิบัติงานในการให้บริบาลทางเภสัช
กรรมร่วมกับเภสัชกรประจําแหล่งฝึก 

3,134 คน จํานวนผู้ป่วยที่ให้การดูแล 

3. เสริมศักยภาพงานวิจัย/เครื่องมือในการ
ทํางานบริบาลทางเภสัชกรรม 

  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกและติดตาม
ผู้ป่วย 

1 โปรแกรม Pharmaceutical Care Database Program 
(พัฒนาและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง) 

Oral presentation 1 เรื่อง  

Poster presentation 
 

5 เรื่อง 

4. ด้านการเรียนการสอนของคณะ   

แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใหม่ 4 หน่วย รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 และ 2 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมโรคหัวใจ 
ผู้ป่วยในและผูป่้วยนอกโรคมะเร็ง รพ.มะเร็ง จ.
อุบลราชธานี 

จํานวนนักศึกษาฝึกงานที่เข้ารับการฝึก ณ 
หน่วยฝึกที่เกิดขึ้นใหม ่

38 คน 18 ผลัดการฝกึงาน 

5. เครือข่ายวิชาชีพที่เกิดระหว่างคณะ
เภสัชศาสตร์และแหล่งฝึก 

4 เครือข่าย เครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ STEMI (สหสาขา
วิชาชีพ) 
เครือข่ายเภสัชกรงานบริบาลเภสัชกรรม 
เครือข่ายดูแลผู้ป่วยที่เจาะวัดระดับยาในเลือด 
เครือข่ายการทําวิจัย R2R+ 
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รายชื่อแหล่งฝกึปฏิบัติงานบริบาลเภสชักรรมของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี(MOU) 
  ประเภทโรงพยาบาล   หมายเลขโทรศัพท ์ เภสัชกร   

1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์    อ.เมืองจ.อุบลราชธานี 34000 045-244973ต่อ1434 ภญ.กานต์สินีสีแสง 081-2660900 

2 โรงพยาบาลวารินชําราบ  อ.วารินชําราบจ.อุบลราชธานี 34190 045-267259 ภก.วัชโรดมศุภลักษณ ์ 089-4241888 

3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  อ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานี 045-3622141 ภญ.พรสวรรคช์ิณกรรม 085-0025482 

4 โรงพยาบาลศรีสะเกษ  อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ 33000 045-616627 ภญ.เกศสุภาพลพงษ์ 085-0979867 

5 โรงพยาบาลสุรินทร์  อ.เมืองจ.สุรินทร์ 32000 044-511757ต่อ452 ภญ.รัชนกสุทธิโชติวงศ์ 081-9553616 

6 โรงพยาบาลบุรีรัมย์   อ.เมืองจ.บุรีรัมย์   31000 044-615002ต่อ2096 ภญ.จารุณีวงศ์วัฒนาเสถียร 089-7220422 

7 โรงพยาบาลสกลนคร  อ.เมืองจ.สกลนคร  47000 042-711615 ภญ.วารุณีสุวรรณรงค์ 081-4713898 
8 โรงพยาบาลนครพนม  อ.เมืองจ.นครพนม 48000 042-511422 ภญ.จริญาภรณ์ทองจันดา 081-1178131 

9 โรงพยาบาลกันทรลักษ ์ อ.กันทรลักษ์จ.ศรีสะเกษ 045-635758ต่อ103 ภญ.ดวงใจละเลิศ 084-9369997 

10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมืองจ.อุบลราชธานี 34000       

11 โรงพยาบาลมะเร็ง จ.อุบลราชธานี* อ.เมืองจ.อุบลราชธานี 34000       

10 Singapore General Hospital        

*MOU ระดับมหาวิทยาลัย
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แผนงานการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งฝกึปฏิบัติงานบริบาลเภสชักรรมปีงบประมาณ 2556 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 

ระยะเวลาที่จดั สนับสนุนแหลง่ฝึก หมายเหต ุ

1 จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเครือข่าย
เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดอบรมวิชาการ 1-2 วัน อาจารย์แหล่งฝึก 30 
คน 

มิถุนายน - 
กรกฎาคม 2556 

ค่าลงทะเบียน งบประมาณแผ่นดิน 

2 กิจกรรม โครงการเภสัชกรชุมชนเยี่ยมบ้าน 
(Family Pharmacist) 

ร่วมทํากิจกรรมกับเภสัชกร
ชุมชนในการคัดกรองและออก
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน ร้าน
ยาคุณภาพในจังหวัดอุบลฯ 

อาจารย์แหล่งฝึก 30 
คน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ, ผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน 

โครงการได้รับการ
สนับสนุนจาก สปสช., 
คภ.สสส. และ
งบประมาณแผ่นดิน 

3 จัดอบรมสัมมนา เรื่อง เภสัชกรเยี่ยมบ้าน จัดอบรม 1 วัน อาจารย์แหล่งฝึก 40 
คน 

 ค่าลงทะเบียน ค่า
เดินทาง ค่าที่พัก 

โครงการต่อเนื่องจากปี 
55 

4 การพัฒนางานวิจัยร่วมกับอาจารย์แหล่งฝึก การทําวิจัย งานวิจัยที่ทําร่วมกับ
อาจารย์แหล่งฝึก 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย, ทุนวิจัย 

บูรณาการในโครงสาระ
นิพนธ์ 

5 - โครงการร่วมสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
- โครงการบริการวิชาการหมอยาเคลื่อนที่ 

- บริการวิชาการ 
- ปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
ร่วมกับแหล่งฝกึ 

แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
บริบาลเภสัชกรรม
หลักในเขตอีสานใต้ 
ทั้งโรงพยาบาลและ
ร้านยา 

ต่อเนื่องจากปี 
2554 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรม ณ 
แหล่งฝึก 
- อาจารย์ประจํา
แหล่งฝึกฯ 

โครงการได้รับการ
สนับสนุนจาก คภ.สสส. 
และงบประมาณแผ่นดิน 

6 สนับสนุนให้เขา้อบรม/สัมมนา วิชาการ/
หลักสูตรระยะสั้น ที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 

สมัคร คัดเลือก และลงทะเบียน
ให้เภสัชกรประจําแหล่งฝึกเข้า
อบรมหลักสูตรระยะสั้น 

เภสัชกรประจําแหล่ง
ฝึกไม่เกิน 3 คน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ค่าลงทะเบียน ค่า
เดินทาง ค่าที่พัก 

งบประมาณแผ่นดิน 
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ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 

ระยะเวลาที่จดั สนับสนุนแหลง่ฝึก หมายเหต ุ

7 โครงการคณะทํางานพัฒนาแหล่งฝึกร่วมกัน
สามสถาบัน (ขอนแก่น, มหาสารคาม, 
อุบลราชธานี) 

ประชุม หารือแนวทางการ
พัฒนาแหล่งฝกึร่วมกันในเขต
ภาคอีสาน 

คณะทํางานจากสาม
สถาบันและเภสัชกร
ประจําแหล่งฝกึ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ค่าลงทะเบียน ค่า
เดินทาง ค่าที่พัก 

งบประมาณแผ่นดิน 

8 โครงการบริการวิชาการความก้าวหน้าทาง
เภสัชศาสตร์และสาธารณสุขด้านจิตเวช 

จัดอบรมวิชาการ 1-2 วัน อาจารย์แหล่งฝึก 
120 คน 

มีนาคม 2556 ค่าลงทะเบียน คภ.สสส. และ
งบประมาณแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับเป้าหมายการคาดการแหลง่ฝึกในการรองรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในปี 2557 เป็นดังตารางต่อไปนี้ 
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ลําดับ แหลง่ฝึก 

ประมาณการจํานวนการรับนิสิต/นักศึกษา (คน) เข้าฝกึปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝกึของท่าน ประจําปี 2557 

รวม 

วิชาบังคับ วิชาเลือก 

เภสัชกรรมชุมชน 

อายุรศาสตร ์

สารสนเทศทางยา 

ผู้ป่วยนอก 

กุมารเวชศาสตร์ 

โรคติดเชื้อ 

จิตเวช 

ประสาทวิทยา 

มะเร็งวิทยา 

ศัลยศาสตร์ 

ผู้ป่วยหนัก 

การตรวจวัดระดับ
ยาในเลืด 

เภสัชกรรมปฐมภูมิ 

การตลาดยา 

1 รพ.สรรพสทิธิประสงค์  4 2 6     4 2 4 2   24 
2 รพ.วารินชําราบ  4 2 4       2    12 
3 รพ.มะเร็งอุบลราชธานี         6      6 
4 รพ.พระศรีมหาโพธิ์       6        6 
5 รพ.มว่งสามสิบ  3             3 
6 รพ.สุรินทร ์  4 2 4     2      12 
7 รพ.บรุีรัมย ์  4 2 4   2        12 
8 รพ.กันทรลักษณ์  2  2         2  6 
9 ร้านยามหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี 4            2  6 
10 ร้านยาสมศักดิ์เภสัช 3              3 
11 ร้านยาคลังยา 3              3 
12 ร้านยาสัจจะเภสัช 3              3 
13 ร้านเมืองทองเภสัช 2              2 
14 แหล่งฝึกด้านการตลาดยา 

(สํารวจปีต่อปีตามความต้องการ) 
             10 10 

 รวมทัง้หมด 108คน/ผลัด 
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