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ประวัติความเปนมาของคณะเภสัชศาสตร 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลําดับท่ี 8 และเป็นคณะวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดต้ังเป็นคณะเภสัชศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 
ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ได้รับความ
เห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2536 และสํานักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตร
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ.2536  ในปี  2551 ได้ดําเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนที่กําหนดโดยสภาเภสัชกรรม     
แห่งประเทศไทย และเริ่มเปิดรับนักศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา มี
บัณฑิตเภสัชศาสตร์สําเร็จการศึกษาแล้ว 14 รุ่น จํานวน 922 คน โดยในปีการศึกษา 2554  มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 
99 คน  
 ในปีการศึกษา 2544 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร  และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  ซ่ึงเป็นหลักสูตร
ท่ีจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์  มีมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 142 คน และในปีการศึกษา 2553  มี
มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 4 คน   

ในปีการศึกษา 2549 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่ม 3 หลักสูตร คือ เภสัชศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ  และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค เรียนวันจันทร์-
ศุกร์   

และในปีการศึกษา 2551 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชา
โฮมีโอพาธีย์ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ตามที่กรรมการประจําหลักสูตรกําหนด โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ครั้งในแต่ละปี
การศึกษา ครั้งละ 2-3 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี ซ่ึงในปีการศึกษา 2553 มี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 37 คน และได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรแล้วในปีการศึกษา 2555 

ในปีการศึกษา 2553 คณะเภสัชศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

ในปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 จํานวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรประกาศนียบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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วิสัยทศัน  
พันธกิจ สมรรถนะหลักของคณะเภสัชศาสตร     
 
 

วิสัยทัศน 
เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  สร้างสรรค์
งานวิจัยในระดับสากล 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  สามารถแข่งขัน

ได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมนําความรู้ ดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  เพื่อพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
4. อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อธํารงไว้

ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 
5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการดําเนินงานที่เป็น

เลิศ  ประชาคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข 

 
สมรรถนะหลัก 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญระดับสูง 
โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาคณะเภสชัศาสตร 
พ.ศ.2555 - 2559 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ดานการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
ดานการพัฒนาอาจารย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
ดานการวิจัย 

 
วัตถุประสงค 
ผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์มีความเป็นเลิศด้าน
ความรู้และทักษะวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในประเทศ
อาเซียน 

 
วัตถุประสงค 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
วัตถุประสงค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มี
คุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งการ
วิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเชิงบูรณาการ และการ
วิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อ
ความ ต้องการของชุมชน  สั งคม  เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
ดานการบริหารจัดการ 
 

 
วัตถุประสงค 
ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
แก่ประชาชน ชุมชนและสังคม และสร้างความ
ร่วมมือกับภาคีวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
บริการทางเภสัชกรรม 
 

 
วัตถุประสงค 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา
มี จิต สํานึกและมี ส่วนร่วมในการอนุ รักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค 
บริหารจัดการเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
พัมนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานและมี
สมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจหลักของคณะ 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุ  เป็นการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา  

            เป็นการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 

สํานักงาน 
เลขานุการ 

กลุมวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร 

กลุมวิชา 
เภสัชกรรมปฏบิตัิ 

กลุมงาน 
ปฏบิัติการ 

กลุมวิชาเภสัชเคมี 
และเทคโนโลยี  
เภสัชกรรม 

สถานปฏบิัติการ 
เภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

งานบริหารธุรการ 

งานการเงินและพัสด ุ

งานแผนและวิจัย 

งานบริการการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

งานประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ 

 

คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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- งานบริหาร/ธรุการ       - งานบุคคล 
- งานการเงิน               - งานพัสดุ 
- งานนโยบายและแผน     

- งานวิจัย - งานวิเทศสัมพันธ  

- งานวิชาการ  - งานบัณฑิตศึกษา 

- งานประกันคุณภาพ                    
- งานประชาสัมพันธ   - งานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   

- งานกิจการนักศึกษา   

- งานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ   

- งานปฏิบัติการ    -  หนวยวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
- หนวยผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร   - บริการวชิาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร 

- กลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

- กลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
- หนวยขอมูลยาและสุขภาพ 

- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 
   ชุมชน สาขา 1 และ 2 

โครงสรางการบริหารงาน  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหารและแผน/ 
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร/ 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

หัวหนากลุมวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร  

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ/  
ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ  

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ  

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชเคมีและ 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชกรรมปฏิบัติ 

 

ผูจัดการสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

อธิการบดี  

สภามหาวิทยาลยั  

หมายเหตุ 

เปนการแบงสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 

เปนการแบงสวนราชการเปนการภายใน 
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คณะผูบริหาร 
  

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

ดร.ศิริมา  สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนะตระกูล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ดร.พีรัวัฒน์ จินาทองไทย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 

ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ 
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คณบดี 
ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา   คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์      1 กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน 
 

รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/หัวหนากลุมวิชา,กลุมงาน 
รศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     21 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 มกราคม 2556 
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 มกราคม 2556 
รศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย     31 มกราคม 2556 – ปัจจุบัน 
อ.ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร 31 มกราคม 2556 – ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.น้องเล็ก   คุณวราดิศัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    21 กุมภาพันธ์ 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 
ดร.ฐิติเดช   ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ

สารสนเทศ 
21 กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน 

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 1 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.สุดารัตน์   หอมหวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ 21 กุมภาพันธ์ 2554 – 31 มีนาคม 2555 
ดร.ทัดตา   ศรีบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 21 กุมภาพันธ์ 2554 – 30 เมษายน 2555 
อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 1 พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2554 – 31 มีนาคม 2555 
ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน 
ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 2 กรกฎาคม 2555 – ปัจจุบัน 
ดร.ศิริมา  สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 21 กุมภาพันธ์ 2554 – 1 กรกฎาคม 2555 
ดร.ศิริมา  สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 2 กรกฎาคม 2555 – ปัจจุบัน 
ดร.อุษณา   พัวเพิ่มพูลศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 1 มีนาคม 2554 – 30 มกราคม 2556 
ผศ.ดร.ปาจารีย์   ทองงอก หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 1 พฤษภาคม 2554 – ปัจจุบัน 
ดร.จรรยา อินทรหนองไผ่ รักษาหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
1 พฤษภาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2554 

ดร.กุสุมา   จิตแสง หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

1 มิถุนายน 2554 – 16 เมษายน 2555 

รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

17 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน 

ดร.สุทธาสินี   สุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 1 เมษายน 2554 – ปัจจุบัน 
นางสาวเบญจภคั   ม่ิงขวัญ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  16 พฤศจิกายน 2542 - ปัจจุบัน 
   

รายนามคณะกรรมการบริหารงานดานตางๆ 
 

คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์     ประสิทธ์ิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์       ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง        วัชระธนกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา      บุญจูง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
4. นายฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ

สารสนเทศ 
กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์พรรณรัตน์   อกนิษฐาภิชาติ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

กรรมการ 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจารีย์   ทองงอก หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
7. นางสาวสุทธาสิน ี  สุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฎา      ศิลาอ่อน ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ภัทรเบญจพล ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์วันดี   รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน        กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการความรูคณะเภสัชศาสตร 
 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ 
13. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
14. นายสุรชัย   จูมพระบุตร กรรมการ 
15. นางสาวเบญจภคั  ม่ิงขวัญ กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวสดใส ตะรินันท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
คณะกรรมการฝายวิชาการ 
 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม   กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
8. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
9. นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานกุาร 

    
คณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร 
 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
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5. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ 
13. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  กรรมการ 
14. นางสาวเบญจภคั  ม่ิงขวัญ เลขานุการ 
15. นางสาวสดใส  ตะรินันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร 
 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี   รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   ภัทรเบญจพล กรรมการ 
5. นางสาวเพียงเพ็ญ   ธิโสดา กรรมการ 
6. นายวุฒิพงศ์   จันทร์พันธ์ เลขานุการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร  
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจรรยา อินทรหนองไผ่ กรรมการ 
3. นางสาวกุสุมา จิตแสง กรรมการ 
4. นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ กรรมการ 
5. นายมานิตย์ แซ่เตียว กรรมการ 
6. นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ กรรมการ 
8 นางสาวทัดตา ศรีบุญเรือง กรรมการ 
9. นางสาวสดใส ตะรินันท์  เลขานุการ 

 
คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและคูมือภาระงานอาจารย 
 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ 
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8. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาววริษา ปวะบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

1.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา   บุญจูง        กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง   วัชระธนกิจ       กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   ภัทรเบญจพล       กรรมการ 
5.  นางสาวทัดตา   ศรีบุญเรือง       กรรมการ 
6.   นายณรงค์ชัย   จักษุพา        กรรมการ 
7.  นายทรงพร   จึงมั่นคง        กรรมการ 
8.  นางสาวกุสุมา   จิตแสง        กรรมการ 
9.  นางสาวสุทธาสิน ี  สุวรรณกุล       กรรมการ 
10. นายณัฐวัฒน์   ตีระวัฒนพงษ์       กรรมการ 
11. นายสมหวัง   จรรยาขันติกุล       กรรมการ 
12. นายมานิตย์   แซ่เตียว        กรรมการ 
13. นางจีริสุดา    คําสีเขียว        กรรมการ 
14. นางสาวเด่นใจ   บัวทุม        กรรมการ 
15. นางสาวชลลัดดา   พิชญาจิตติพงษ์       กรรมการและเลขานุการ 
16. นางธนาพา    เชียงแสน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง กรรมการ 
3. นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ กรรมการ 
4. นางสาวกุสุมา จิตแสง กรรมการ 
5. นายทรงพร จึงมั่นคง กรรมการ 
6. นางจีริสุดา คําสีเขียว กรรมการ 
7. นางสาวทัดตา ศรีบุญเรือง กรรมการ 
8. นายสมหวัง จรรยาขันติกุล กรรมการ 
9. นายธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ กรรมการ 
10. นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย กรรมการ 
11. นายมานิตย์ แซ่เตียว กรรมการ 
12. นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
13. นายทยากร วริทธานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัยของคณาจารยคณะเภสัชศาสตร 
 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. เภสัชกรหญิงสุพิศศรี  รัตนสิน กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย กรรมการ 
4. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
7. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
9. บุคลากร ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการรและเลขานุการ 
14. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางกฤษดาภรณ์  เคนประคอง ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารงานหองปฏบิัติการ 
 

1. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฎา        ศิลาอ่อน กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจารีย์ ทองงอก กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิมา สุทธิพันธุ์ กรรมการ 
5. นางสาวจรรยา อินทรหนองไผ่ กรรมการ 
6. นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา กรรมการ 
7. นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ กรรมการ 
8. นางศฺริมา  สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา กรรมการ 
9. นางวิรัตน์ จนัทร์ตรี กรรมการ 
10. นางกรชนก แก่นคํา กรรมการและเลขานุการ 
11. นางณัฐภรณ ์ จันทร์จรัสจิตต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
ของคณะเภสัชศาสตร 
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รางวัลแหงเกียรติยศ 

 
คณาจารย 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
วันเดือนปีที่

ได้รับ 
สถาบัน/หน่วยงานที่

มอบ 

1 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําป ี
พ.ศ.2554 

1 เมษายน 
2555 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2 ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา นําเสนอผลงานประเภท Poster 
Presentation (ระดับ Special Praise) 
สาขาวิชา Pharmaceutical Science 

12 กุมภาพันธ์ 
2555 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
วันเดือนปีที่

ได้รับ 
สถาบัน/หน่วยงานที่

มอบ 

1 นางนารี แก้ววงษา รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําป ี
พ.ศ.2554 

1 เมษายน 
2555 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
นักศึกษาปริญญาตรี 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
วันเดือนปีที่

ได้รับ 
สถาบัน/หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวจิระพรรณ ชมภูวิเศษ/ 
นางสาววรนันท์ รังสิมาวงศ์/ 
นางสาวหยาดรุ้ง สายราม/ 
นางสาวสุภาพร แก่นจันทร์/ 
นางสาวศิริพร หงษ์ไชคํา/ 
นายประมูล พันสุวรรณ/ 
นางสาวสุพรรณกิา ไทยา
นนท์ 

รางวัลชนะเลิศในการประกวด
โครงการแผนการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
ครั้งที่ 6 

15 มีนาคม 
2555 

สมาคมเภสัชกรรมการ
ตลาด (ประเทศไทย) 

2 นางสาวสิริลักษณ์ รักษ์รอด/
นางสาวสาลินี ณ ระนอง 

นําเสนอผลงานประเภท Poster 
Presentation (ระดับ Good) 
สาขาวิชา Pharmaceutical Science 

12 
กุมภาพันธ์ 
2555 

คณะเภสัชศาสตร์ 3 
สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) 
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ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
วันเดือนปีที่

ได้รับ 
สถาบัน/หน่วยงานที่มอบ 

3 นายยุทธนา แซ่โค้ว/       
นายวรฉัตร ปั้นหุ่น 

นําเสนอผลงานประเภท Poster 
Presentation (ระดับ Good) 
สาขาวิชา Pharmaceutical Science 

12 
กุมภาพันธ์ 
2555 

คณะเภสัชศาสตร์ 3 
สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) 

 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
วันเดือนปีที่

ได้รับ 
สถาบัน/หน่วยงานที่มอบ 

4 นางสาวภณิกชา วิชยปรีชา นําเสนอผลงานประเภท Oral 
Presentation (ระดับ Good) 
สาขาวิชา Pharmaceutical Science 

12 
กุมภาพันธ์ 
2555 

คณะเภสัชศาสตร์ 3 
สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) 

 
 



 

16 

 

การผลติบัณฑิต 
 

ในปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิต 1 หลักสูตร 
และบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
จํานวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร 
 

ระดับปรญิญาตร ี
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 

 
 

ระดับปรญิญาโท 
 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบรหิารบริการสุขภาพ  
(Master of Science Program in Health 
Service Management) 

 

 
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) 

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

36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 

3. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชภณัฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
(Master of Pharmacy Program in 
(Pharmaceutical and Natural Products) 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 
Master of Pharmacy 
(Pharmaceutical and Natural 
Products) 

36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 

 

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

 

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

 

 

- ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า 
หน่วยกิตรวมที่ต้อง
ศึกษาไม่น้อยกว่า 
72 หน่วยกิต 



 

17 

 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
จํานวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร 
- ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดั บปริญญา โท
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  
หน่วยกิตรวมที่ต้อง
ศึกษาไม่น้อยกว่า 
48 หน่วยกิต 

 

 
การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
 

ในปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ     
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ยของอาจารย์ทุกคน) สรุปผลได้ดังนี้ 
 

 
รายละเอียดการประเมินการเรียนการสอน 

เฉลี่ย 

ภาคเรียนที่ 
1/2554 

ภาคเรียนที่ 
2/2554 

1. ความตรงเวลาในการสอนของอาจารย์ 4.37 4.51 

2. อาจารย์ได้ชี้แจง อธิบาย และสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสอนชัดเจน  

4.34 4.46 

3. อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอด จัดการเรียนการสอนเป็นขั้นตอน เหมาะสม
เข้าใจง่าย  

4.39 4.40 

4. อาจารย์เปิดโอกาส ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษา/เรียนรู้จากกรณีศึกษา หรือจาก  
การทํางานจริง ฝกึปฏิบัติ ค้นคว้าวิจัย โครงงาน/ สัมมนา  

4.33 4.41 

5. อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ การใช้ความคิดเพื่อหาเหตุผล และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

4.39 4.41 

6. อาจารย์แจ้งรายชื่อหนังสือ แหล่งข้อมูล และระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ี 
ทันสมัย และมีจํานวนเพียงพอ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

4.34 4.35 

7. อาจารย์สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านยิม 
ท่ีดี เช่น ความซ่ือสัตย์ ความอดทน ความพอเพียง เห็นแก่ส่วนรวมเป็นต้น  

4.33 4.39 

8. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ประชุม พูดคุย ให้ 
คําแนะนํา และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาท่ีแตกต่างหรือขัดแย้งจากอาจารย์  

4.36 4.45 

9. อาจารย์มีและใช้สื่อการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม (เช่น คอมพิวเตอร์/ มัลติมีเดีย/
ภาพ/สไลด์/ภาพยนตร์/วีดิทัศน์/โปรแกรม D4L+P) ท่ีมีเนื้อหาทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
เพื่อช่วยเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เข้าใจมากขึ้น  

4.36 4.38 

10.อาจารย์สอนครอบคลุมครบตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา แผนการสอน มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนด และสรุปประเด็น แนวคิด ทําให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหายิ่งขึ้น  

4.36 4.43 

11. อาจารย์ได้สอนหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาตาม ศักยภาพ
ของนักศึกษา  

4.42 4.40 

12. ในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจในความสามารถในการสอนของอาจารย์  4.45 4.42 
ค่าเฉล่ียทุกด้านรวมกัน 4.37 4.42 
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การสํารวจภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต  
 

 รายงานผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)  จากโครงการศึกษา
ติดตามผลบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํารวจจากบัณฑิต ปีการศึกษา 2554  ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556  สรุป
ผลได้ดังนี้ 
 

สาขา จํานวนบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา 

จํานวนบัณฑิตที่
ตอบแบบ 
สอบถาม 

จํานวนบัณฑิตที ่
ได้งานทําหรือ 

ประกอบอาชพีอิสระภายใน 
1 ป ี

หรือศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน
ทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี

เภสัชศาสตร์ 
 

99 98 98 100.00 

 

หมายเหตุ  1. สํารวจ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556 (สํารวจจากบัณฑิตปีการศึกษา 2554) 
  2. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 99 คน และบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 98 คน   

3. บัณฑิตท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี 98 คน 
 
การสํารวจความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผู้ใช้บณัฑิต 

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์  จากโครงการศึกษาติดตามผลบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสํารวจข้อมูลของบัณฑิตปีการศึกษา 2554 สรุปผลได้ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 4.28 
2. ด้านความรู้และทักษะการทํางาน 3.96 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.96 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.16 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.94 
6. ด้านลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “สร้างสรรค์ สามัคคี สํานักดีต่อสังคม”   4.28 
7. ด้านความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาวิชาของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์  3.73 

เฉลี่ย 4.04 
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ผลการสอบขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
 

บัณฑิตท่ี
สําเร็จ      

ปีการศึกษา 

จํานวนบัณฑิต 
ท้ังหมด 

จํานวนบัณฑิต 
ท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ 

จํานวนบัณฑิตท่ีผ่านการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

2547 59 59 59 100 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2548 

2548 81 81 78 96.30 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2549 

2549 89 89 82 92.13 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2550 

2550 115 115 82 71.30 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2551 

2551 99 99 74 74.75 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2552 

2552 111 106 87 82.08 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2553 

2553 109 109 88 80.73 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2554 

2554 96 96 69 71.90 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2555 
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การพฒันาคณุภาพทางวิชาการ 
 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
1.  ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ 

1.1  ความร่วมมือทางการศกึษาเภสัชศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและสหรัฐอเมรกิา  
(US-Thai consortium)  
คณะเภสัชศาสตร์ 8 สถาบัน ของประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา   
9 แห่ง คือ University of Illinois, University of Wisconsin, University of Maryland, University of North Carolina, 
University of Minnesota, University of Florida, Rutger. State University of New Jersey, Ohio State University 
และ Purdue University เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ การวิจัย การพัฒนางานด้านเภสัชกรรม  
ตลอดจนการฝึกอบรมควบคู่ไปกับการศึกษา  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวในการขยายและเพิ่มจํานวนคณะเภสัชศาสตร์   
ในประเทศไทย   

ปัจจุบันมีอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือ
ดังกล่าว โดยศึกษาต่อ ณ University of Maryland  จํานวน 2 คน คือ นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์ และนางสาววันนิศา  ดงใต้ 
 

1.2  ความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Health, University of Canberra   
      ประเทศออสเตรเลยี 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Health, University of 
Canberra  ประเทศออสเตรเลีย   เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา 
ตลอดจน เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป  เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะนําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน 
 

1.3  ความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด ์ 
คณะเภสั ชศาสตร์  มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี  ร่ วมกับคณะเภสั ชศาสตร์  มหา วิทยาลั ย เชี ย ง ใหม่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะเภสัชศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Otago 
ประเทศนิวซีแลนด์  เพื่อให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในด้านการเรียนการสอน  การสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาส
ได้รับการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานระยะสั้น 

 
1.4  เครือข่ายนักวิจัย NRCT-JSPS Core University Program 

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมในเครือข่ายนักวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)  ซ่ึงมีการส่งเสริมให้นักวิจัยท้ังประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มีโอกาสทําวิจัยร่วมกัน  
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ   

 
1.5  ความร่วมมือทางวิชาการกับ Ce.M.O.N. s.r.l. Laboratori Omeopatici ประเทศอิตาล ี 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Ce.M.O.N. 
s.r.l. Laboratori Omeopatici ประเทศอิตาลี  โดยมีข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต  และการ
ควบคุมคุณภาพตํารับยาโฮมีโอพาธีย์  ท้ังในด้านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร  การวิจัย และเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
การผลิตผลติภัณฑ์โฮมีโอพาธีย์ในอนาคต 
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1.6  ความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Letai Pharmaceuticals Co.,LTD  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin 

Letai Pharmaceuticals Co.,LTD ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตยาและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม 

 
1.7  ความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore General Hospital PTE LTD 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore 
General Hospital PTE LTD ประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการฝึกทักษะ
ด้านเภสัชกรรมคลินิก ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน 
 
2.  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ   

2.1  ความร่วมมือทางวิชาการกับศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี  
มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี  ในการดําเนินงานวิจัย

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง  มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยเป็นแหล่ง
ฝึกงาน สถานที่ศึกษาดูงาน การเป็นอาจารย์พิเศษ  การเป็นที่ปรึกษาโครงการวิชาการของนักศึกษา ให้การสนับสนุนในด้าน
ห้องปฏิบัติการทดลอง เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา  รวมท้ังการจัดประชุม สัมมนาวิชาการ การศึกษาเพิ่มเติม 
การบริหารทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่ท้ังสองหน่วยงานมีความเห็นชอบร่วมกัน 

 
2.2  ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานต่างๆ ตามพันธกิจหลักของทั้งคณะเกษตรศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์  
นอกจากนี้ ยังมีการบริหารทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนซ่ึงกันและกัน   โดยจะให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการ สารสกัดพืช  
การวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญ การทดสอบคุณสมบัติทางชีวภาพ การพัฒนาตํารับทางยา อาหารเสริม และเครื่องสําอาง  
ตลอดจนให้คาํปรึกษาแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ท้ังสองหน่วยงานเห็นชอบร่วมกัน 
 

2.3  ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
มหาสารคามในการจัดทําวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือในการจัดทําวารเภสัชศาสตร์อีสาน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทาง
สาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ครอบคลุมด้านเภสัชเวท ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคโนโลยีเภสัชกรรม เครื่องสําอาง 
เภสัชเคมี ชีวเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมสังคมและการบริหาร  เภสัชกรรมคลินิกและบริบาลเภสัชกรรม  โดยมีผู้แทนอาจารย์จาก
ท้ัง 3 สถาบันร่วมเป็นกองบรรณาธิการ   มีกําหนดเผยแพร่ปีละ 3 ครั้ง คือ เดือนมกราคม – เมษายน  พฤษภาคม – สิงหาคม 
และ กันยายน – ธันวาคม  และร่วมจัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง the 
4th Annual  Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 "Pharmacy Profession in Harmony" ในระหว่าง
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
2.4 ความร่วมมือด้านการฝกึปฏิบัติงานวชิาชพีทางเภสชัศาสตร์กับโรงพยาบาลในสงักัดกระทรวง 

สาธารณสขุและรา้นยา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ทางเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และร้านยา ได้แก่  โรงพยาบาลวารินชําราบ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษณ์  
โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลลําปาง ร้านยาไพศาลฟาร์มาซี           
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ร้านยาคลังยา ร้านยาเภสัชกรอํานาจเจริญ  และโรงพยาบาลอํานาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ การเรียน
การสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม รายละเอียดดังตาราง 

 
แหล่งฝึก ขนาดโรงพยาบาล 

(เตียง) 
จํานวน 

เภสัชกร (คน) 
กิจกรรมที่สามารถรองรับ 
การฝึกงานเฉพาะทาง 

จํานวนนักศึกษา   
ที่รับได้  (คน) 

1. รพ. วารินชําราบ 60 11 - Ambulatory care 
- DIS 
- Counseling/discharge  
- Acute care 
- ADR 
- IPD (+round ward), 

DUE 

4-6 

2. รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ 1,000 38 - Ambulatory care 
- DIS 
- Cytotoxic (preparation) 
- TPN 

4-8 

3. รพ.บุรีรัมย์ 600 23 - Ambulatory care 
- DIS 
- Cytotoxic (preparation) 
- Acute care 
- ADR 
- TPN 

4-6 

4. รพ.สุรินทร์ 700 27 - Ambulatory care 
- DIS 
- Cytotoxic 

(patient+preparation) 
- IPD (+round ward) 
- Acute care 

4-6 

5. รพ.ศรีสะเกษ 500 22 - Ambulatory care 
- DIS (กําลังพัฒนา) 
- Cytotoxic (กําลงัพัฒนา) 
- IPD (+round ward) 
- Unit dose 

8 

6. รพ.กันทรลักษ์ 200 7 - OPD 
- Ambulatory care (กําลัง

พัฒนา) 

2 

7. รพ.พระยุพราชเดชอุดม 140 9 - OPD 
- IPD (+round ward) 

2-4 

8. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 1,000 33 - Ambulatory care 
- DIS 
- Counseling/discharge 
- Acute care 

4 
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แหล่งฝึก ขนาดโรงพยาบาล 
(เตียง) 

จํานวน 
เภสัชกร (คน) 

กิจกรรมที่สามารถรองรับ 
การฝึกงานเฉพาะทาง 

จํานวนนักศึกษา   
ที่รับได้  (คน) 

- ADR 
- IPD (+round ward) 

9. รพ.ลําปาง - - - Ambulatory care 
- DIS 
- Counseling/discharge 

counseling 
- Acute care 
- ADR 
- IPD (+round ward) 

4 

10. ร้านยาไพศาลฟาร์มาซี    2-4 
11. ร้านยาคลังยา    2-4 
12. ร้านยาเภสัชกรอํานาจเจริญ    4 
13. รพ.อํานาจเจริญ 240 12 OPD 

IPD (+round ward) 
4 

14 รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 700 30 OPD 
IPD  

6-8 

 
2.5  ความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่ม
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ โดยมีข้อตกลงความร่วมมือหลายประการ อาทิ การสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา  
การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
ยังให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในขณะที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะให้ความร่วมมือในการให้ข้อแนะนําการปลูกสมุนไพรที่จําเป็นในตํารับ
ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และร่วมมือในการนําสมุนไพรที่ได้มาตรฐานที่กําหนดมาใช้ในการผลิตยาสมุนไพรของคณะ 

 
2.6  ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การ    
เภสัชกรรม โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการพัฒนาวิเคราะห์ และศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุต่างๆ  
การแลกเปลี่ยนบุคลากร ตลอดจนให้ใช้งานและ/หรือสนับสนุนทรัพยากร สําหรับดําเนินงานวิจัย  รวมท้ังการร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 
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การรับรองแขกชาวต่างประเทศ  
  

ในปีงบประมาณ 2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการรับรองแขกชาวต่างประเทศ คือ 
Professor Earlene Lipowski จาก Department of Pharmaceutical Outcomes and Policy, University of Florida 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงคณะเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ 
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การดูแลรักษาผู้ป่วยตามหลักการของการบริบาลเภสัช
กรรม  นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรกับวิทยากรชาวต่างชาติดังกล่าว 
ในรายวิชาต่างๆ ได้แก่ เภสัชบําบัด เภสัชกรรมคลินิก งานบริการเภสัชสนเทศ และการบริบาลทางเภสัชกรรม  ซ่ึงได้จัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่  28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน  2555 

นอกจากนี้ได้มีการเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนทคณะเภสัชศาสตร์  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชําราบ
และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ท้ังนี้ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการฝึกทักษะด้าน
เภสัชกรรมคลินิก ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัย  ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองสถาบันในเวลาต่อมา 
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การพฒันานกัศึกษา 
 
 คณะเภสัชศาสตร์  สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม  ปลูกฝังจริยธรรม  มีศีลธรรมอันดีงาม  
ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม  ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ท้ังด้านวิชาชีพและวิชาการ  
โดยประกอบด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาต่างๆ มีการจัดสรร
ทุนการศึกษาเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน  เพื่อให้สามารถเรียนตามหลักสูตรที่
กําหนดได้  มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษา   มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ ห้องสมุด สถานที่อ่านหนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา   มีการจัดบริการให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษา   รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นประจําทุกปี 
 
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา   
 

ที่ รายชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
วันเวลาที่จัด สถานที่ 

จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1 กีฬาภายในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

27,500 15 พ.ย.-2 ธ.ค.
2554 

ศูนย์กีฬา
เอนกประสงค์ 

167 

2 กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 
 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

150,354 8-11 ต.ค.2554 
 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

118 

3 ค่ายหมอยายุคใหม่ใส่ใจ
สุขภาพ 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

30,000 13-19 ต.ค.2554 บ้านยางโยภาพ  
อ.ม่วงสามสิบ  
จ.อุบลราชธาน ี

56 

4 แสดงความยินดีกับบัณฑิต
และมหาบัณฑิตคณะเภสัช
ศาสตร์ 

งานกิจการ
นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ 

19,550 20  ธ.ค.2554 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 328 

5 ราตรีบัณฑิตและแสดงความ
ยินดีแก่บัณฑิต 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

6,000 17 และ 20 ธ.ค.
2554         

คณะเภสัชศาสตร์ 411 

6 ค่ายเม็ดทราย สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

39,530.50 6-8 ม.ค.2555 
 

โรงเรียนเดช
อุดมศึกษา  
จ.อุบลราชธาน ี

176 

7 เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ ปี
การศึกษา 2555 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 20 ม.ค.2555 คณะเภสัชศาสตร์ 149 

8 กีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

6,500 14-15 ม.ค.2555 
 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

103 

9 อําลาว่าท่ีบัณฑิตเขียว
มะกอก  

สโมสรนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ 

14,890 10 ก.พ.2555 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 342 

10 สัมมนาสรุปงานสโมสร
นักศึกษา ปีการศึกษา 2554 

สโมสรนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ 

1,000 23 ก.พ.2555 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 42 

11 กล่าวคําสัตย์ปฏิญาณและ
ปัจฉิมนิเทศเพี่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร ์

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

129,610 17-19 ก.พ.55 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
แลนด์บริช รีสอร์ท 
อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 

103 
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ที่ รายชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
วันเวลาที่จัด สถานที่ 

จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
12 ประชุมสัญจรสหพันธ์นิสิต

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ์
สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

27,665 มิ.ย.55-ก.พ.56 มหาวิทยาลัยใน
เครือข่าย 

3 

13 มัชฌิมนิเทศนักศึกษาและ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
สู่วิชาชีพ 

งานกิจการ
นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ 

97,500 10-11 มี.ค.55 
 

เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธาน ี

89 

14 พัฒนาแกนนํานักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ 
 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

32,350 13-15 มี.ค.55 
 

คณะเภสัชศาสตร์/
เขื่อนสิรินธร 
จ.อุบลราชธาน ี
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15 มอบทุนการศึกษามูลนิธิ
เภสัชกรอุบล  

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 27 เม.ย.55 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จ.อุบลราชธาน ี

52 

16 รับน้องเข้าหอ 
 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

550 18-20 พ.ค.55 
 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
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17 แรกพบ สนภท. 
 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

12,625 20 พ.ค.55 
 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
จ.นครปฐม 

12 

18 ปฐมนิเทศนักศึกษาและ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่  

งานกิจการ
นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ 

5,500 21 และ 24 พ.ค.55 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 110 

19 คณะเภสัชฯ สู่ชุมชนต้นแบบ
ในการจัดการปัญหาขยะ 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

9,996 25 พ.ค.55- 
31 ม.ค.56 

คณะเภสัชศาสตร์ 400 

20 ทําบุญวันสถาปนาคณะ งานกิจการ
นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ 

25,896 31 พ.ค.2555 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 285 

21 เภสัชรวมใจสานสายใยเป็น
หนึ่ง  

สโมสรนักศึกษา 3,000 31 พ.ค.2555 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 428 

22 ไหว้ครู 
 

งานกิจการ
นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ 

19,710 14 มิ.ย.55 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 428 

23 กีฬาเภสัชศาสตรเ์พื่อ
เสริมสร้างแกนนําสุขภาพ 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

56,000 มิ.ย.55-ม.ค.56 คณะเภสัชศาสตร์ 127 

24 บ่มเพาะต้นกล้า เขียว
มะกอก ม.ทราย 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

11,30 5-10 มิ.ย.55 คณะเภสัชศาสตร์ 253 

25 รําลึกพระคุณครู 
 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

2,000 14 มิ.ย.55 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 442 

26 สัปดาห์เภสัชกรรรม 
 

งานกิจการ
นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ 

18,290 7 ก.ค.2555 
 

โรงแรมสุนีย์แกรนด์
แอนด์คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ 
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27 ค่าย pharm camp UBU 
2012 จุดประกายฝัน ให้ฉัน
เป็นเภสัชกร 

สโมสรนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

55,850 7-9 ก.ย.2555 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 219 
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ทุนการศึกษาและรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ประจาํปีการศึกษา 2554  

1. ทุนมูลนิธเิภสัชกรอุบล  จํานวน 12 ทนุ  
  ทุนต่อเนื่อง 3 ปี   จํานวน  2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท 

 1. นางสาวจิดาภา   เงินกระโทก  รหัส 5315400486 
 2. นางสาวปดิรดา   ศรสียน   รหัส 5215410347 
ทุนทั่วไป  จํานวน  10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท 
 1. นางสาวบัณฑิตา  จงเปรมกิจไพศาล รหัส 5415400960 
 2. นายภาณุ   คําวงษ์   รหัส 5315400918 
 3. นางสาวณัฐนันท์  วิทย์พัชรมงคล  รหัส 5313400567 
 4. นางสาวอารีวรรณ จันทคาต  รหัส 5315401144 
 5. นางสาวประภสัสร งาแสงใส  รหัส 5215400092 
 6. นางสาวสุภาพร เผ่าเพ็ง   รหัส 5215400171 
 7. นางสาวพิมพรรณ พวกพระลับ  รหัส 5215450279 
 8. นางสาวทายวัลย์   บุราณสาร  รหัส 5115420071 
 9. นางสาวจริยา   ไชยบันดิษฐ์  รหัส 5115410227 
 10.นางสาวกนกพร  คนไว   รหัส 5115420013 

 

 2. ทุนบริษัทแจ่นเซน ซีแลก จํากัด  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 
  นางสาวจิตราภรณ์  คงดี     รหัส 5115400044 

            
  3. ทุนมูลนิธิโอสถสภา  จํานวน 1 ทุน ทนุละ 30,000 บาท/ปี  (ต่อเนื่อง) 

  นายอดิศักด์ิ  รัตนสงคราม    รหัส 5415400331 
 

            4. ทุนมูลนิธิวีระภุชงค ์ จํานวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี  (ต่อเนื่อง) 
นายวีระกร ศรีจันทร ์    รหัส 5215440043 
นางสาวจันจิรา โพธ์ิพัฒน์    รหัส 5115410034 
 

 5. ทุนร้านยาเยาวภาเภสัช   จํานวน 1 ทนุ ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
   นายกิตติธเนศ  ธนะรุ่งโรจน์ทวี     รหัส 5515400747 
 

 6. ทุน ภญ.สภุาภรณ์  ฤกษ์พูลสวัสดิ์  จํานวน 1 ทุน ทนุละ 12,000 บาท/ปี 
นางสาวศิราพร  สทิธิรมัย์    รหัส 5215410280 
 

 7. ทุน รศ.ดร.วิภาวี  เสาหนิ  จํานวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท/ปี  
นายทวีศักด์ิ  ขําพุก    รหัส  5115440105 
นายอดุลย์ศักด์ิ  ชิณบุตร    รหัส 5215450457 
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8. ทุนอาจารยส์ุพศิศรี  รัตนสิน  จํานวน 1 ทุน ทนุละ 10,000 บาท/ปี 

นางสาวธนัฎฐา  อินทรธิดา   รหัส  5415400104 
 

9. ทุนพระมนตรีพจนกิจ  จาํนวน 1 ทุน ทนุละ 10,000 บาท/ปี 
นายธิปรา  ย้ิมยา     รหัส  5515400903 
 

10. ทุนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
นางสาวภูษณิศา  โทษาธรรม   รหัส  5315400936 
 

11. ทุนมูลนธิคิณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ทุน ทนุละ 6,000 บาท/ปี 
นายเดชา  คําอ่อน    รหัส  50150047 
นางสาวสุรินทร  สทีา    รหัส  5415400326 
 

12. ทุนคุณจิตรา  อินทรหนองไผ่  จํานวน 1  ทุน ทุนละ 12,000 บาท/ปี 
นางสาวธนิศา  บูชารัมย์    รหัส 5215410158 
 

13. ทุน ภก.เจษฎา  จารุธนเศรษฐ  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
นายอภิรักษ์  ศิริบุญลักษณ์กุล   รหัส  5515401298 
 

14. ทุนบริษัท ปตท. จํากัด  จํานวน 2 ทุน ทุนละ 8,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง) 
นางสาวสุรินทร  สทีา    รหัส  5415400326 
นายอนัส  ซันเฮม    รหัส 5315401122 
 

15. ทุนชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ จาํนวน 1 ทุน ทนุละ 10,000 บาท/ปี   
นางสาวศิริวรรณ  วันหลัง    รหัส  5515401160 
 

16. ทุนศิษยเ์ก่า รุ่นที่ 6 จํานวน 4 ทุน ทนุละ 12,000 บาท/ปี 
   นายวัชรินทร์  แท่งทอง    รหัส 5215450341 
   นายเชิดพงศ์  อุบลบาน    รหัส 5415400478 
   นายพุทธรัตน์  คําป้อง    รหัส 5115410258 
   นางสาวนุชรินทร์  ศลิาคํา    รหัส 5515400563 
 

17. ทุนภญ.พรรณธิดา  วรรณลี  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี  
   นางสาวพรกมล  หล่อนิมิตรดี   รหัส  5315400789 
    

18. ทุน หจก.หมอยาฟาร์มาซี  จํานวน 1 ทุน ทนุละ 25,000 บาท/ปี 
  นายศิวัสม์  สาระ     รหัส 5315400329 

   



 

29 

 

 19. ทุนชมรมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ (ชศภ.) จํานวน 1 ทุน  ทุนละ 10,000 บาท/ปี   
   นายธีระวุฒิ  สีตะวัน    รหัส  5215450176 
    

20. ทุนเลนําคนิ  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปี   
   นายอนัส  ซันเฮม    รหัส 5315401122 
 
 21 ทุนส่งเสรมิมหาวิทยาลยั  จํานวน 5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปี 
   นางสาวอนัญญา  วงษด์รมา   รหัส 5515401252 
   นางสาวสุจิตรา  ใยงูเหลือม   รหัส 5515400429 
   นางสาวประภัสร  ชาภักดี    รหัส 5515400206 
   นางสาวกนกวรรณ  หาญชัย   รหัส 5515400477 
   นางสาวปาริฉัตร  สารรัตน ์   รหัส 5515400220 
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การวจิยั 
 

 การพัฒนางานวิจัย  เป็นภารกิจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งที่คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความสําคัญในการพัฒนาไปสู่ความ
เป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทําการศึกษา  ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในสาขาวิชาย่อยแขนง
ต่างๆ   มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์  ซ่ึงมีหน้าท่ีกําหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการพัฒนา  ตลอดจนส่งเสริมการทํางานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์  พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และการ
เผยแพร่งานวิจัยของหน่วยงาน  บริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ สถานที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  และมีกองทุน
งานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการงานวิจัยของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนทางด้านการดําเนินงานวิจัยจากหลายแหล่ง  
ประกอบด้วย   

1) แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน  ซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ดําเนินงานวิจัยในปี งบประมาณ 2555  
จํานวน 6 โครงการวิจัยเดี่ยว  รวมเป็นเงิน 1,743,400 บาท     

2) แหล่งเงินสนับสนุนจากเงินรายได้ ได้แก่ เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 4 โครงการ และเงิน
รายได้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน  305,000 บาท   

3) แหล่งเงินภายนอก ได้แก่ เงินสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อ
การควบคุมยาสูบ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,827,690 บาท 

 

และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ระดับชาติ ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 20 บทความ  ระดับนานาชาติ จํานวน 
17 บทความ รวม 37 บทความ 

นอกจากนี้ คณะฯได้มีการบูรณาการการวิจัยร่วมกับการจัดการเรียนการสอน  โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรี ได้ทําการศึกษาวิจัยในรายวิชาสารนิพนธ์ ซ่ึงในปีการศึกษา 2554 ได้มีการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการสารนิพนธ์  
จํานวน 38 โครงการ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีวิทยานิพนธ์จํานวน 2 เรื่อง  
 

วิทยานพินธ์ระดับปรญิญาโท 
 

 ที่ ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
วันที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 การป้องกันการทําลายเซลล์เมลาโน
ไซท์และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์ 
เมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทย
พื้นบ้านที่ใช้สําหรับผมหงอก 

นางสาวกฤตติญารัตน์ สมวงษ์ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา 29 ส.ค. 2555 

 

วิทยานพินธ์ระดับปรญิญาเอก 
 

 ที่ ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
วันที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่
ของผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัด
ไฟโตเอสโตรเจนโดยนาโนเทคโนโลยี 

นายบัญชา ย่ิงงาม รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา 16 ธ.ค.2554 



การเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
 

งานวิจัยที่ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ระดบัชาต ิ
 

ลําดบัที ่ ชื่อ – สกลุ ชื่อผลงานที่ตพีิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานที่ตพีิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที ่ วัน-เดือน-ปี ที่ตพีมิพ์/เผยแพร่ 

1 สุณี เลิศสินอุดม 
พีรวัฒน์ จินาทองไทย  

การพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอรก์ารบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับ
ผู้ป่วยโรคหืดเพื่อนําแบบสอบถามสาํหรบัวัดคุณภาพไปใช้ในเวชปฏิบัต ิ

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 7 ธันวาคม 2011 

2 สัมมนา มลูสาร นพพล บวัส ี 
นัยนา ไทยตรง นริันดร์ สุนทรารกัษ ์
วรรณประภา สาคําภีร ์ 

ความตรงของการสั่งใช้ยาในผูป้่วยโรคกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน ใน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

วารสารวิชาการสาธารณสุข 20 พฤษภาคม-มิถุนายน  2011 

3 สุภารัตน ์จันทร์เหลือง สยมพล อาลยั 
เวทย์ ศรีละคร นพวัฒน์ เพ็งคําศร ี 

ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกดัข่าลิงตอ่เชื้อ Enterococcus faecalis ที่
เจริญแบบไบโอฟลิ์ม 

ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ 

4 สิงหาคม 2011 

4 Chaikoolvatana A, SoonTara C The effect of health education program on media literacy 
regarding the advertisement of dietary supplement amomg 
female Mathayom students, Northeastern Thailand  

Srinakarin Medical Journal 26 พฤศจิกายน 2011 

5 สัมมนา มลูสาร ชาคริส บ้านเหลา่ 
ศิริพรรณ คุณมี ภัทร์ธนพร พลประถม 
วันจักรินทร แวดลอ้ม  

เวลามาตรฐานและวิธีการคํานวณที่เหมาะสม เพื่อหาประมาณการ
จํานวนบุคลากรและเภสัชกร สําหรบังานบริการจา่ยยาผู้ปว่ยนอก
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียงขึ้นไป 

วารสารวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข 

20 กรกฎาคม-สิงหาคม 2011 

6 อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากลู และ รศ.
ดร.สุพจน์ เด่นดวง   

ผลกระทบจากนโยบายรัฐและท่าทีของวิชาชีพแพทย์ต่อปัญหาการ
พัฒนาการแพทยด์ั้งเดิม 

ม.อุบลวิจัย ครั้งที่ 5 1 สิงหาคม 2011 

7 สุดารัตน์ หอมหวล ยุวด ีชูประภาวรรณ 
วิรัตน์ จันทร์ตร ี 

ฤทธิ์ฆา่แมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

13 ตุลาคม-ธันวาคม 2011 
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8 อ้อมใจ แต้เจรญิวริิยะกุล เมที บัวสาย 
อิทธิชัย รัตนาตรานุรักษ์  
เพียงหทัย ศรียอด  
และสุภารัตน ์จันทร์เหลือง  

ฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสของพืชสมุนไพร ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ 

1 พฤศจิกายน 2011 

9 มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน ์ 
อนันต์ ไชยกุลวัฒนา  
นิตยา สวุรรณเพชร ยมนา   ชนะนิล  

การปรับตวัและการสนบัสนุนดา้นสงัคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

ศรีนครินทร์เวชสาร 3 2011 

10 จารวุรรณ ธนวิรุฬห์ สุดารตัน์ หอมหวล  การเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์และค่าดัชนีความเผด็ในพริก
ตามระยะการสุกแก่ของผล 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

2 เมษายน-มิถุนายน 2011 

11 กฤศนิน พงศ์พิศ แสงตะวัน จันทร์คาม
คํา รัตนาไกรวิเศษ อนันต์ ไชยกุล
วัฒนา  

การสํารวจความรูท้ั่วไป พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกบับุหรี่ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2011 

12 อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ ์ปาริชาต ิบุตรดีมี 
ศิริรัตน์ บญุจรสั อภินันท์ นุชจรินทร์ 
อภินันท์ วัชโรดม ศุภลักษณ์ ธีราพร 
ชนะกิจ  

การเปรียบเทียบการบรหิารจัดการโรคเบาหวานระหวา่งโรงพยาบาล
ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดอบุลราชธาน ี

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5 2011 

13 ประกอบ จิตตระการ ธวัชชัย อินธิเดช 
มนต์ กญุแจทอง นิตยา ดาววงศ์ญาติ 
และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย  

การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยวิธี
Stopwatch.time.technique 

วารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 2012 

14 สมชาย ชาลี สมชาย สินชัยสุข สัมมนา 
มูลสาร สมพงษ์ จรุงจิตตานสุนธิ ์

ผลของนโยบายการจัดสรรงบประมาณต่อมลูค่าการเบกิยาและ
เวชภัณฑ ์การบรกิารและการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของสถานีอนามัย
ในจังหวดัศรีสะเกษ 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

14 2012 

15  อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากลู  การคงอยู่ของยาชุดในชุมชน Isan Journal of 
pharmaceutical sciences 

8 2012 
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16 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  
อนันต์ ไชยกุลวัฒนา สมเจตน ์เพียรคุ้ม  

ปัจจัยสว่นบุคคลและสุขภาพและปัจจัยด้านแรงสนบัสนุนทางสังคมที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของ
ผู้ป่วยเอดส ์ในพื้นที่ตัวอย่างจังหวัดอํานาจเจรญิ  

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  3 2012 

17 นุตติยา วีระวัธนชัย และ ระวิวรรณ 
แก้วอมตวงศ์  

ฤทธิ์ต้านอนมุูลอสิระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของฟลาโวนอยด์จาก
กระดังงาจีน 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

1 2012 

18 Udomsin O, Juengwatanatrakul 
T, Putalun W  

Effect of elicitors on chromene and total isoflavonoid 
accumulation in P. candollei var. mirifica hairy root culture 

Proceeding of The 4th 
Annual Northeast Pharmacy 
Research Conference of 2012 

8 2012 

19 เฉลิมศรี ภุมมางกูร ปิยวัฒน์ ประภูชะกา  
พยอม สุขเอนกนนัท์ จันทร์ทิพย์    
กาญจนศิลป์  หนึ่งฤทัย สุกใส   
แสวง วัชระธนกจิ  พีรยา สมสะอาด  
และวราวุธ เสรมิสนิศิริ    

การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชน วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2 2012 

20 ใจนุช กาญจนภ ูระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 
สุภารัตน ์คําแดง กัลยาภัทร ชินทราย 
ศิรินุช อุบลวัฒน ์และขวญัเรือน จันดี  

การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรที่มีในตํารับยาสตรีแผนโบราณต่อการหดตัว
ของมดลูก 

ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ 

3 กรกฎกาคม-กันยายน 2554 
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1 Udomsuk L Juengwatanatrakul T 
Putalun W Jarukamjorn K  

Down regulation of gene related sex hormone synthesis 
pathway in mouse testes by miroestrol and 
deoxymiroestrol. 

Fitoterapia 82 พฤศจิกายน 2011 

2 Yusakul G, Putalun W, Udomsin 
O, Juengwatanatrakul T, 
Chaichantipyuth C.  

Comparative analysis of the chemical constituents of two 
varieties of Pueraria candollei. 

Fitoterapia 82 พฤษภาคม 2011 

3 Juengwatanatrakul Thaweesak 
sakamoto seiichi tanaka hiroyuki 
putalun waraporn 

Elicitation effect on production of plumbagin in in vitro 
culture of Drosear indica L. 

Journal of Medicinal Plants 
Research 

5 กันยายน 2011 

4 Munerah Alfadhel, Utsana 
Puapermpoonsiri, Steven J.Ford, 
Fiona J., Mcinnes, Christopher F., 
Van der Walle  

Lyophilized inserts for nasal administration harboring 
bacteriophage selective for Staphylococcus aureus. 

International Journal of 
Pharmaceutics 

416 2011 

5 Maytawadee Sangproo, 
Pattharasedthi Polyiam, Sirima 
Suvarnakuta Jantama, Sunthorn 
Kanchanatawee, Kaemwich 
Jantama  

Metabolic engineering of Klebsiella oxytoca M5a1 to 
produce optically pure D-lactate in mineral salts medium 

Bioresource Technology 119 2012 

6  Apichai Sawisit, Supaluk Seesan, 
Sitha Chan, Sunthorn 
Kanchanatawee, Sirima 
Suvarnakuta Jantama and 
Kaemwich Jantama  

Validation of Fermentative Parameters for Efficient 
Succinate Production in Batch Operation by Actinobacillus 
succinogenes 130ZT 

Advanced Materials Research 550 2012 
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7 Teeraporn Chanakit1*, Nonglek 
Kunwaradisai1, Peerapat 
Singkhan2, Sudarat Hemkul1, 
Nattawat Teerawatanapong1, 
Narissara Shinghamart3, Sirikunya 
Lasa3 and Sirirat Visitpanyakul3   

Computer-aided learning for Medical Chart Review 
Instructions  

African Journal of Pharmacy 
and Pharmacology 

  2012 

8 Teeraporn Chanakit, Jintana 
Napaporn, Todsapon 
Chiempattanakajohn, Somphon 
Sangkhawan, Sujitra Wichakot   

The Survey of Look Alike/Sound Alike (LASA) Drugs 
Available in Hospitals in Thailand 

African Journal of Pharmacy 
and Pharmac 

  2012 

9 Latiporn Udomsuk, Thaweesak 
Juengwattanatrakul, Kanokwan 
Jarukamjorn, and Waraporn 
Putalun  

Increased miroestrol, deoxymiroestrol and isoflavonoid 
accumulation in callus and cell suspension cultures of 
Pueraria candollei var. Mirifica 

Acta Physiologiae Plantarum 34 2012 

10 Boonchoo Sritularak, Thaweesak 
Juengwatanatrakul, Waraporn 
Putalun , Hiroyuki Tanaka and 
Satoshi Morimoto  

A rapid one-step immunochromatographic assay for the 
detection of asiaticoside  

J Nat Med 66 2012 

11 Akhayacatra Chinsriwongkul, 
Ponwanit Chareanputtakhun, 
Tanasait Ngawhirunpat,Theerasak 
Rojanarata, Warisada Sila-on, 
Uracha Ruktanonchai, and 
Praneet Opanasopit  

Nanostructured Lipid Carriers (NLC) for Parenteral Delivery 
of an Anticancer Drug 

AAPS PharmSciTech 13 2012 

35 



–
/

-
-

/

12
 

Pa
ud

el
 M

K,
 T

ak
ei

 A
, S

ak
od

a 
J,

Ju
en

gw
at

an
at

ra
ku

l T
, S

as
ak

i-

Ta
ba

ta
 K

, P
ut

al
un

 W
, S

ho
ya

m
a 

Y,
 

Ta
na

ka
 H

, M
or

im
ot

o 
S.

  

Pr
ep

ar
at

io
n 

of
 a

 S
in

gl
e-

Ch
ai

n 
Va

ria
bl

e 
Fr

ag
m

en
t a

nd
 a

Re
co

m
bi

na
nt

 A
nt

ige
n-

Bi
nd

in
g 

Fr
ag

m
en

t a
ga

in
st

 th
e 

An
ti-

M
al

ar
ia

l D
ru

gs
, A

rte
m

isi
ni

n 
an

d 
Ar

te
su

na
te

, a
nd

 T
he

ir 

Ap
pl

ic
at

io
n 

in
 a

n 
EL

IS
A.

 

An
al

 C
he

m
.

84
20

12

13
 

Na
ph

at
so

rn
 K

um
ar

a,
 W

an
de

e

Ru
ng

se
ev

ijit
pr

ap
a,

 N
ua

l-A
no

ng
 

Na
rk

kh
on

g,
 M

ai
tre

e 
Su

tt
aj

it 
, 

Ch
ai

ya
va

t C
ha

iy
as

ut
a 

 

5
-re

du
ct

as
e 

in
hi

bi
tio

n 
an

d 
ha

ir 
gr

ow
th

 p
ro

m
ot

io
n 

of
 s

om
e 

Th
ai

 p
la

nt
s 

tra
di

tio
na

lly
 u

se
d 

fo
r h

ai
r t

re
at

m
en

t 

Jo
ur

na
l o

f

Et
hn

op
ha

rm
ac

ol
og

y 

13
9

20
12

14
 

Ud
om

su
k 

L
Ju

en
gw

at
an

at
ra

ku
l T

Pu
ta

lu
n 

W
 J

ar
uk

am
jo

rn
 K

.  

Bi
m

od
al

 a
ct

io
n 

of
 m

iro
es

tro
l a

nd
 d

eo
xy

m
iro

es
tro

l,

ph
yt

oe
st

ro
ge

ns
 fr

om
 P

ue
ra

ria
 c

an
do

lle
i v

ar
. m

iri
fic

a,
 o

n 

he
pa

tic
 C

YP
2B

9 
an

d 
CY

P1
A2

 e
xp

re
ss

io
ns

 a
nd

 a
nt

ili
pi

d 

pe
ro

xid
at

io
n 

in
 m

ic
e 

Nu
tri

tio
n 

Re
se

ar
ch

32
20

12

15
 

Se
iic

hi
 S

ak
am

ot
o 

W
ar

ap
or

n

Pu
ta

lu
n 

Be
ny

ak
an

 P
on

gk
itw

ito
on

 

Th
aw

ee
sa

k 
Ju

en
gw

at
an

at
ra

ku
l 

Yu
kih

iro
 S

ho
ya

m
a 

Hi
ro

yu
ki 

Ta
na

ka
 S

at
os

hi
 M

or
im

ot
o 

 

M
od

ul
at

io
n 

of
 p

lu
m

ba
gin

 p
ro

du
ct

io
n 

in
Pl

um
ba

go
 z

ey
la

ni
ca

us
in

g 
a 

sin
gl

e-
ch

ai
n 

va
ria

bl
e 

fra
gm

en
t a

nt
ib

od
y 

ag
ai

ns
t 

pl
um

ba
gin

. 

Pl
an

t C
el

l R
ep

or
t

31
20

12

16
 

po
rn

th
ip

 w
ai

w
ut

, a
kik

o 
in

uj
im

a,

hi
ro

ki 
in

ou
e,

 ik
uo

 s
ai

ki 
an

d 

hi
ro

ak
i s

ak
ur

ai

Bu
fo

tli
n 

se
ns

iti
ze

s 
de

at
h 

re
ce

pt
or

-in
du

ce
d 

ap
op

to
sis

 v
ia

Bi
d-

an
d 

ST
AT

1-
de

pe
nd

en
t p

at
hw

ay
s 

In
te

rn
at

io
na

l J
ou

rn
al

 o
f

O
nc

ol
og

y 

40
25

55

17
 

Hi
ro

ki 
in

ou
e,

 P
or

nt
hi

p 
w

ai
w

ut
,

Iku
o 

sa
iki

, Y
ut

ak
a 

sh
im

ad
a 

an
d 

Hi
ro

ak
i s

ak
ur

ai
  

Go
m

isi
n 

N 
en

ha
nc

es
 T

RA
IL

-in
du

ce
d 

ap
op

to
sis

 v
ia

 re
ac

tiv
e

ox
yg

en
 s

pe
ci

es
-m

ed
ia

te
d 

up
-re

gu
la

tio
n 

of
 d

ea
th

 re
ce

pt
or

s 

4 
an

d 
5 

In
te

rn
at

io
na

l J
ou

rn
al

 o
f

O
nc

ol
og

y 

40
25

55

ลํา
ดบั

ที่
ชื่อ

 –
 ส

กลุ
ชื่อ

ผล
งา

นท
ี่ตพี

ิมพ
์หรื

อเ
ผย

แพ
ร่

หน
่วย

งา
นท

ี่ตพี
ิมพ

์/เผ
ยแ

พร่
ฉบ

ับท
ี่

วัน
-เด

ือน
-ป

ีที่
ตพี

มิพ
์/เผ

ยแ
พร่

12
 

Pa
ud

el
 M

K,
 T

ak
ei 

A,
 S

ak
od

a 
J, 

Ju
en

gw
at

an
at

ra
ku

l T
, S

as
ak

i-
Ta

ba
ta

 K
, P

ut
al

un
 W

, S
ho

ya
m

a 
Y, 

Ta
na

ka
 H

, M
or

im
ot

o 
S. 

 

Pr
ep

ar
at

io
n 

of
 a

 S
in

gle
-C

ha
in 

Va
ria

bl
e 

Fr
ag

m
en

t a
nd

 a
 

Re
co

m
bi

na
nt

 A
nt

ige
n-

Bin
di

ng
 F

ra
gm

en
t a

ga
in

st 
th

e 
An

ti-
M

al
ar

ial
 D

ru
gs

, A
rte

m
isi

nin
 a

nd
 A

rte
su

na
te

, a
nd

 T
he

ir 
Ap

pl
ica

tio
n 

in
 a

n 
EL

ISA
. 

An
al

 C
he

m
. 

84
 

20
12

 

13
 

Na
ph

at
so

rn
 K

um
ar

a, 
W

an
de

e 
Ru

ng
se

ev
ijit

pr
ap

a, 
Nu

al
-A

no
ng

 
Na

rk
kh

on
g, 

M
ait

re
e 

Su
tta

jit
 , 

Ch
aiy

av
at

 C
ha

iya
su

ta
  

5
-re

du
ct

as
e 

inh
ib

itio
n 

an
d 

ha
ir 

gro
wt

h 
pr

om
ot

io
n 

of
 so

m
e 

Th
ai 

pl
an

ts 
tra

di
tio

na
lly

 u
se

d 
fo

r h
air

 tr
ea

tm
en

t 
Jo

ur
na

l o
f 

Et
hn

op
ha

rm
ac

ol
og

y 
13

9 
20

12
 

14
 

Ud
om

su
k 

L 
Ju

en
gw

at
an

at
ra

ku
l T

 
Pu

ta
lu

n 
W

 Ja
ru

ka
m

jo
rn

 K
.  

 B
im

od
al

 a
ct

io
n 

of
 m

iro
es

tro
l a

nd
 d

eo
xy

m
iro

es
tro

l, 
ph

yt
oe

str
og

en
s f

ro
m

 P
ue

ra
ria

 c
an

do
lle

i v
ar

. m
irif

ica
, o

n 
he

pa
tic

 C
YP

2B
9 

an
d 

CY
P1

A2
 e

xp
re

ss
io

ns
 a

nd
 a

nt
ilip

id
 

pe
ro

xid
at

io
n 

in
 m

ice
 

Nu
tri

tio
n 

Re
se

ar
ch

 
32

 
20

12
 

15
 

Se
iic

hi
 S

ak
am

ot
o 

W
ar

ap
or

n 
Pu

ta
lu

n 
Be

ny
ak

an
 P

on
gk

itw
ito

on
 

Th
aw

ee
sa

k 
Ju

en
gw

at
an

at
ra

ku
l 

Yu
kih

iro
 S

ho
ya

m
a 

Hi
ro

yu
ki 

Ta
na

ka
 S

at
os

hi 
M

or
im

ot
o 

 

Mo
du

lat
ion

 o
f p

lu
m

ba
gin

 p
ro

du
cti

on
 in

 P
lu

m
ba

go
 z

ey
la

ni
ca

us
in

g a
 si

ng
le

-c
ha

in 
va

ria
bl

e 
fra

gm
en

t a
nt

ib
od

y 
ag

ain
st 

pl
um

ba
gin

. 

Pl
an

t C
el

l R
ep

or
t 

31
 

20
12

 

16
 

po
rn

th
ip

 w
aiw

ut
, a

kik
o 

in
uj

im
a, 

hir
ok

i in
ou

e,
 ik

uo
 sa

iki
 a

nd
 

hir
oa

ki 
sa

ku
ra

i

Bu
fo

tli
n 

se
ns

itiz
es

 d
ea

th
 re

ce
pt

or
-in

du
ce

d 
ap

op
to

sis
 v

ia 
Bid

-a
nd

 S
TA

T1
-d

ep
en

de
nt

 p
at

hw
ay

s 
In

te
rn

at
io

na
l J

ou
rn

al
 o

f 
On

co
lo

gy
 

40
มก

รา
คม

 2
55

5 

17
 

Hi
ro

ki 
in

ou
e,

 P
or

nt
hi

p 
wa

iw
ut

, 
Iku

o 
sa

iki
, Y

ut
ak

a 
sh

im
ad

a 
an

d 
Hi

ro
ak

i s
ak

ur
ai 

 

Go
m

isi
n 

N 
en

ha
nc

es
 T

RA
IL-

ind
uc

ed
 a

po
pt

os
is 

via
 re

ac
tiv

e 
ox

yg
en

 sp
ec

ies
-m

ed
iat

ed
 u

p-
re

gu
la

tio
n 

of
 d

ea
th

 re
ce

pt
or

s 
4 

an
d 

5 

In
te

rn
at

io
na

l J
ou

rn
al

 o
f 

On
co

lo
gy

 
40

เม
ษา

ยน
 2

55
5 

36



 

37 

 

การบรกิารวิชาการแกชุมชน 
 
การดําเนินงานโครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน   

คณะเภสัชศาสตร์ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในชุมชน  
โดยในปีงบประมาณ 2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  เพื่อจัดอบรม สัมมนา
วิชาการ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร  บุคลากรทางสาธารณสุข  และประชาชนที่สนใจ   จํานวน 6 โครงการ  ประกอบด้วย   

1) โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร : การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย และเสริมสร้างทักษะการ
สร้างเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 

2) โครงการแนวทางการควบคุมมาตรฐานการผลิตและประเมินประสิทธิภาพเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของสารสกัด
ธรรมชาติ 

3) โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนิอ 
4) โครงการโครงการประชุมวิชาการเภสัชสนเทศกับความปลอดภัยของผู้ป่วย 
5) โครงการหมอยาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 (การให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่โรงพยาบาล) 
6) โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน 
 
 นอกจากนี้ ยังมีการบริการวิชาการในลักษณะหน่วยบริการเพื่อให้บริการวิชาการในด้านการให้คําแนะนํา บริการ

ข้อมูลความรู้ด้านยา  บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ประกอบด้วย 
1) การบริการให้คําปรึกษาด้านยา ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
2) การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง 
3) การบริการตอบคําถามเกี่ยวกับการใช้ยา ณ หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ  
4) การผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
5) โครงการชุมชนสดใส สุขภาพดีได้ โดยไม่ใช้ยา 
6) โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนอย่างย่ังยืน 
7) โครงการร่วมสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติงานบริการเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
8) การจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
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โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

ที่ กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งเงิน จํานวนผู้เข้ารว่ม 
1 โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร : การสร้าง

เสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย 
และเสริมสร้างทักษะการสร้างเสริมสุขภาพ
แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555) 
 

80,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 160 คน  

2 แนวทางการควบคุมมาตรฐานการผลิตและ
ประเมินประสิทธิภาพเครื่องสําอางที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ 
(วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555) 
 

139,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 100 คน 

3 ประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนิอ 
(วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555) 
 

267,200.00 งบประมาณแผ่นดิน 120 คน 

4 โครงการประชุมวิชาการเภสัชสนเทศกับ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
(วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555) 
 

89,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 100 คน 

5 โครงการหมอยาเคลื่อนที่ คร้ังที่ 2  
(การให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่
โรงพยาบาล) 
(ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) 
 

135,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 200 คน 

6 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาและ 
สุขภาพแก่ประชาชน (ตุลาคม 2554 – 
กันยายน 2555) 

142,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 100 คน 

7 การให้บริการวิเคราะห์น้ําด่ืมและน้ําแข็ง  
ณ หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ํา  
คณะเภสัชศาสตร์  
(ตุลาคม 2554 –  กันยายน 2555) 

675,840.00 เงินรายได้หน่วยวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา 

  
 

8 โครงการพัฒนาหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

182,208.00 รายได้จากการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์และเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

- อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน 

9 โครงการชุมชนสดใส สุขภาพดีได้  
โดยไม่ใช้ยา 
- จุดประกายแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ 
   แก่น้องใหม่ 
- กีฬาเสริมสร้างสุขภาพกาย 
- เครือข่ายแกนนําเยาวชนรักสุขภาพ 
- หมอยายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพชุมชน 
 

110,000.00 สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

- อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน 

10 โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้าง 
สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน 
- กิจกรรมเภสัชกรใกล้บ้านใกล้ใจเพื่อ 
  เสริมสร้างสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน 
- กิจกรรมเขียวมะกอกช่อใหม่ ร่วมใจ  
  ส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม 

71,070.00 สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

- อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน 
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ที่ กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งเงิน จํานวนผู้เข้ารว่ม 
- กิจกรรมการสร้างส่ือกลางด้านการสร้าง 
  เสริมสุขภาพแก่ชุมชน 
- กิจกรรมร้านยาร่วมใจเพื่อการสร้างเสริม  
  สุขภาพของชุมชน 
- กิจกรรมวิทยุชุมชนเพื่อการสร้างเสริม 
  สุขภาพ 

11 โครงการร่วมสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
บริการเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
- การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการ 
- ยกระดับงานบริบาลทางเภสัชกรรม 
- เสริมศักยภาพงานวิจัย/เคร่ืองมือในการ 
  ทํางานบริบาลทางเภสัชกรรม 
- การประชุมเพื่อสะท้อน ถ่ายทอดและ 
  แลกเปล่ียนบทเรียน (Lesson to learn)  
  ในการเป็นแหล่งฝึกเพื่อการสร้างเสริม 
  สุขภาพ 

150,000.00 สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

- อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน 

12 การจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัย 

70,000.00 สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

- อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน 

รวมงบประมาณ 2,111,318 บาท 

 
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้าํดืม่และน้ําแขง็ 
 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากจะมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์  
การค้นคว้าวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่แล้ว คณะเภสัชศาสตร์ยังได้ให้ความสําคัญในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย ปัจจุบัน
คณะเภสัชศาสตร์มีความพร้อมในระดับหนึ่ง ท้ังด้านจํานวนบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย รวมท้ังห้องปฏิบัติการท่ีเป็นสัดส่วน
สามารถดําเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมได้  กอปรกับได้รับความร่วมมืออันดีจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ประกอบการน้ําด่ืมในจังหวัดอุบลราชธานี  คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้ริเริ่มจัดต้ัง
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืม  เพื่อบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมท้ังด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ให้แก่
ผู้ประกอบการผลิตน้ําด่ืม พร้อมทั้งให้ความรู้และคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําด่ืม เพื่อควบคุมให้คุณภาพ    
น้ําด่ืมให้ได้ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้มีบริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตน้ําด่ืม/น้ําแข็ง และหน่วยงานราชการ เช่น  โรงพยาบาลต่างๆ ท้ังในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และใกล้เคียง   
 
ผลการดําเนินงานตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ําด่ืมต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน  2555  สรุปได้ดังนี้ 
   
อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 
1. ตรวจวิเคราะห์ทุกด้าน                                     
               อัตราค่าบริการราคาปกติ          4,000        บาท   (ลด 10%  คงเหลือราคา 3,600  บาท) 
2. ตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านจุลชีววิทยา               
               อัตราค่าบริการ                         1,750         บาท 
 
3. ตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านกายภาพและเคมี                  
               อัตราค่าบริการราคาปกติ          2,250         บาท   (ลด 10%  คงเหลือราคา 2,025  บาท) 
    กรณีแยกตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและเคมี  เฉพาะแต่ละรายการ 

              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง   ตัวอย่างละ          200         บาท 
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              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างทั้งหมด ตัวอย่างละ        250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมด       ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟต ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ตัวอย่างละ 400 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว ตัวอย่างละ 400 บาท 

4. ค่าบริการเพิ่ม กรณีต้องการผลตรวจวิเคราะห์เร่งด่วน             ตัวอย่างละ              1,000             บาท 
 

ปริมาณน้ําที่ส่งตรวจวิเคราะห์ 
 

- น้ําด่ืมบรรจุขวด 950 มิลลิลิตร ส่งตรวจอย่างน้อย 12 ขวด 
- น้ําด่ืมบรรจุถัง 5 ลิตร ส่งตรวจอย่างน้อย 2 ถัง 
- น้ําด่ืมบรรจุถัง 20 ลิตร ส่งตรวจอย่างน้อย 1 ถัง 
- น้ําแข็ง ส่งตรวจอย่างน้อย 12 ถุง 

 
สรุปการใช้จ่าย  

รายรับ 

- ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําด่ืม      จํานวน 159   ตัวอย่าง 508,200.00 บาท 
- ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําดิบ      จํานวน  17   ตัวอย่าง 50,000.00 บาท 
- ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําแข็ง     จํานวน  33   ตัวอย่าง 116,650.00 บาท 
- ค่าชุดทดสอบน้ํากระด้าง     จํานวน   7    ชุด 210.00 บาท 
- ค่าจําหน่ายถังน้ําด่ืม           จํานวน 78   ถัง   780.00 บาท 

รวมรายรับ ปี 2555 ทั้งสิ้น 675,840.00 บาท 
 

รายจ่าย 
1. ค่าจา้งชั่วคราว   

 - ค่าจ้างลูกจา้งชัว่คราว  309,573.00 บาท 
 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 34,590.00 บาท 

 

2. ค่าตอบแทน 
 - ค่าประสบการณ์พิเศษ 14,000.00 บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้วิเคราะห์ 9,120.00 บาท 

 

3. ค่าใช้สอย 
 - ค่าสมทบประกันสังคม 11,369.00 บาท 
 - ค่าเดินทางไปราชการ 20,606.00 บาท 
4. ค่าจา้งเหมา   

 - จ้างเหมาล้างอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 3,480.00  บาท 

 - จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19,779.10 บาท 
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 - จ้างเหมาซ่อมตู้เย็น 600.00  บาท 

 - จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 33,000.00 บาท 

 - จ้างเหมาซ่อมตู้แช่ 1,669.20 บาท 

 - จ้างเหมาซ่อมเครื่อง ATOMIC ABSORPTION พร้อมอุปกรณ์  29,651.84  บาท 
 

5. ค่าวัสดุ 
 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,475.50 บาท 
 - ค่าวัสดุสํานักงาน 11,025.00 บาท 
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 6,440.00  

รายจ่ายในปี 2555 ทั้งสิ้น 569,378.64 บาท 
คงเหลือ 106,461.36 บาท 

 - หักจัดสรรเข้ามหาวิทยาลัยฯ (ร้อยละ 10) 10,646.14 บาท 
 - คงเหลือสุทธิเป็นรายรับจากการดําเนินงาน 95,818.22 บาท 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง  
ผลการตรวจประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 

2554 ถึง 30 กันยายน 2555 จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 71 ชุด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 

หัวข้อ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

ด้านบุคลากร 

การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 50.00 14.00 5.00 1.00 1.00 4.56 

การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตสํานึกในการให้บริการ 51.00 14.00 5.00 0.00 1.00 4.61 

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 53.00 11.00 5.00 1.00 1.00 4.61 

ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 49.00 17.00 3.00 1.00 1.00 4.58 

ด้านกระบวนการบริการ 

บริการด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น 42.00 21.00 5.00 2.00 1.00 4.42 

ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซอ้น 41.00 24.00 4.00 1.00 1.00 4.45 

บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 45.00 21.00 3.00 1.00 1.00 4.52 

มีแบบฟอร์มขอให้บริการที่ชัดเจน 46.00 19.00 4.00 1.00 1.00 4.52 

 ด้านสถานที ่

ตําแหน่งที่ต้ังของหน่วยงานเหมาะสม 22.00 26.00 16.00 5.00 2.00 3.86 

ความสะอาด  ความเป็นระเบียบของสถานที่ ที่ให้บริการ 39.00 21.00 11.00 0.00 0.00 4.39 

ส่ิงอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการให้บริการ 31.00 30.00 8.00 2.00 0.00 4.27 

มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 34.00 25.00 9.00 3.00 0.00 4.27 
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หัวข้อ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

มีระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการ 32.00 28.00 8.00 3.00 0.00 4.25 

มีเอกสารแผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์ 32.00 25.00 10.00 3.00 1.00 4.18 

ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา 

การให้คําแนะนํา และการแก้ปัญหา 37.00 23.00 11.00 0.00 0.00 4.37 

สามารถอธิบาย ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 34.00 29.00 8.00 0.00 0.00 4.37 

ด้านผลการทดสอบ 

บริการของหน่วยฯ ที่ท่านได้รับตามความคาดหวังของท่าน 36.00 25.00 8.00 2.00 0.00 4.34 

ระยะเวลาในการส่งผลการทดสอบเหมาะสม 26.00 30.00 13.00 2.00 0.00 4.13 

ผลการทดสอบถูกต้อง  แม่นยํา 37.00 27.00 6.00 1.00 0.00 4.41 

ความพึงพอใจต่อผลการทดสอบ 41.00 23.00 7.00 0.00 0.00 4.48 
 
 

การดําเนินงานบริการวิชาการภายใต้แผนงานการสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) 
 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  และประชาชนในชุมชนบริเวณพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จํานวน 4 โครงการ  ประกอบด้วย 

 

ที่ กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งเงิน 

1 โครงการชุมชนสดใส สุขภาพดีได้ โดยไม่ใช้ยา 
- จุดประกายแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแก่น้องใหม่ 
- กีฬาเสริมสร้างสุขภาพกาย 
- เครือข่ายแกนนําเยาวชนรักสุขภาพ 
- หมอยายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพชุมชน 

110,000.00 สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

2 โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน 
- กิจกรรมเภสัชกรใกล้บ้านใกล้ใจเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนอย่าง 
  ยั่งยืน 
- กิจกรรมเขียวมะกอกช่อใหม่ ร่วมใจส่งเสริมการใช้ยาอย่าง 
  เหมาะสม 
- กิจกรรมการสร้างส่ือกลางด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชน 
- กิจกรรมร้านยาร่วมใจเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 
- กิจกรรมวิทยุชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

71,070.00 สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

3 โครงการร่วมสร้างแหล่งฝึกปฏิบัติงานบริการเภสัชกรรมเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
- การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการ 
- ยกระดับงานบริบาลทางเภสัชกรรม 
- เสริมศักยภาพงานวิจัย/เคร่ืองมือในการทํางานบริบาลทาง 
  เภสัชกรรม 
- การประชุมเพื่อสะท้อน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนบทเรียน  

150,000.00 สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 
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ที่ กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งเงิน 

  (Lesson to learn) ในการเป็นแหล่งฝึกเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
4 การจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย 70,000.00 สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 
รวมงบประมาณ 340,070 บาท  

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 เป็นหน่วยท่ีมีการบริหารด้านงบประมาณ งบการเงินและการบัญชีให้
แยกออกจากคณะเภสัชศาสตร์ ปัจจุบันสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มี 2 สาขาคือ 

สาขา 1 ต้ังบริเวณตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ถนนสรรพสิทธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชานี เริ่มเปิด
ดําเนินการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.30 น.  

สาขา 2 ต้ังบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชานี ปัจจุบันเปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลา 10.00 – 18.00 น. 

วัตถุประสงค์ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
1. สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานด้านการบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
2. บริการจําหน่ายเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเน้นความประหยัดและความสมเหตุสมผลใน

การใช้ยาเป็นสําคัญ 
3. เป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาส่งเสริมหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้อยู่ใน

มาตรฐานสากล 
5. แนะนําและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
6. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
จากวัตถุประสงค์ของสถานปฏิบัติการฯ ดังกล่าวข้างต้น การดําเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน        

จึงพัฒนาไปในด้านการฝึกสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ การให้บริบาลเภสัชกรรมในด้านการบริการยาและเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 
การให้คําแนะนําปรึกษาด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน การพัฒนาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และเภสัชกรสู่
มาตรฐานสากล 

 
รายงานผลการดําเนินงาน 
1. ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการและบริบาลทางเภสัชกรรมแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
ในปี พ.ศ. 2555 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ได้รับเป็นแหล่งฝึกสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชานี และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
1.1 การดูงานและฝึกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ตามรายวิชาในหลักสูตร

ของคณะเภสัศาตร์ โดยรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 – 4 ท่ียังไม่เคยฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมมาก่อน  
โดยหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์  ได้ออก

ดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับลักษณะการทํางาน และได้
มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการปลูกฝังการให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยท่ีถูกต้อง 
เน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้แก่นักศึกษาในปี พ.ศ. 2555 มีรายวิชาที่กําหนดให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการ จํานวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาเภสัชบําบัด 1 และวิชา เภสัชบําบัด 2  สําหรับ
นักศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 84 คน คิดเป็น 1,014 ชั่วโมงฝึกงาน โดยนักศึกษาจะออกดูงานการให้บริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ       
ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คนละ 12 ชั่วโมง รูปแบบการเรียนนักศึกษาจะสังเกตการณ์ให้บริบาลของเภสัชกร และ
ทําการอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกับเภสัชกร 

1.2 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่ชั้นปีท่ี 4 – 6  
ปี พ.ศ. 2555 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพจํานวน 14 คน คิดเป็น 3,000 ชั่วโมงฝึกงาน 

โดยนักศึกษาจะได้รับการสอนให้ฝึกปฏิบัติในด้านการให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชน ท้ังการซักประวัติ การจัดจ่ายยา การให้
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คําแนะนําปรึกษา การคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทํา
สื่อสุขภาพสําหรับประชาชน การให้ความรู้แก่เภสัชกรและเจ้าหน้าท่ีในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

2. ด้านการบริการจําหน่วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งการให้บริบาลเภสัชกรรม
แก่ประชาชน 
2.1 ด้านการบริการจําหน่วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ท้ัง 2 สาขา  ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นร้านยาคุณภาพ 
ซ่ึงในปัจจุบัน (ปี2555) มีร้านยาในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพจํานวน 10 ร้าน  

การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์สําหรับจําหน่ายในร้านยา เน้นการซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีได้รับการรับรองว่า
ผ่านมาตรฐาน GMP เท่านั้น  

ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะการใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 
โรคอุจจาระร่วงและแผลสด  

2.2 ด้านการบริบาลเภสัชกรรม 
2.2.1 ให้บริบาลในการจัด จ่ายยา และให้คําแนะนําท่ีเหมาะสมแก่ผู้ป่วยโดยเภสัชกรซึ่งยึดหลักการ

บริบาลเภสัชกรรมที่ดี ท้ังด้านการให้การรักษาด้วยยา การเก็บประวัติการรักษาของผู้ป่วย การให้คําแนะนําปรึกษาเรื่องยาและ
สุขภาพ รวมถึงการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยทางโทรศัพท์ โดยปี 2555 มีผู้รับบริการเฉลี่ย 104 คน/วัน   

2.2.2 การบริการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้นได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ภาวะ  
เมตาบอลิคซินโดรม และโรคซึมเศร้า ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และเครือข่ายร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่สถานปฏิบัติการฯ จํานวน 30 ราย และมี
ผู้ป่วยเข้ารับบริการจากการออกหน่วยให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรัง อาจารย์ เภสัชกรและนักศึกษาฝึกงานของสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน จํานวน 52 ราย ซ่ึงผู้ท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ จะได้รับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม และส่งต่อไป
ยังสถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยต่อไป 

2.2.3 การให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชนที่บ้าน ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเครือข่ายร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเยี่ยมบ้านโดย
ทีมเภสัชกรปฐมภูมิ ซ่ึงประกอบด้วย เภสัชกรชุมชนจากร้านยาคุณภาพ คณาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลวารินชําราบและ
หน่วยงานในสังกัดฯ  โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค์ และเปิดบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การส่งเสริมสุขภาพของชุมชน โดยโรงพยาบาลวารินชําราบและหน่วยงานในสังกัดฯ  โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค์ จะคัด
รายชื่อผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์ตามท่ีกําหนดส่งให้ ทีมเภสัชกรจากร้านยาคุณภาพที่ออกเยี่ยมบ้าน และประสานงานร่วมกันเมื่อพบ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้ป่วย โดยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นหนึ่งในร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมโครงการ และมีการจัดให้
นักศึกษาฝึกงาน อาจารย์เภสัชกร และเภสัชกรปฏิบัติงานร่วมกันในการออกเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน เพื่อค้นหาปัญหาอันเนื่องมาจาก
การใช้ยาของผู้ป่วย และดําเนินการแก้ไขต่อไป 

3. ด้านผลประกอบการ 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มุ่งหวังกําไรเป็นหลัก เป็นเพียงพื้นฐานในการหารายได้

เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ ในปี พ.ศ. 2555 สถานปฏิบัติการฯ สาขา 1 มีกําไรหลังหักค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 381,448.38 บาท  
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รูปแสดงรายได้จากการจําหน่ายสินค้า 
 
บัญชีงบดุล 

รายการ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,381,691.50 3,118,538.44 3,624,553.06 
อุปกรณ์ 1.00 1.00 1.00 
รวมสินทรัพย์ 2,381,692.50 3,118,539.44 3,624,554.06 
หนี้สินหมุนเวียน 755,351.46 991,209.94 1,115,776.18 
ทุน 1,626,341.04 2,127,329.50 2,508,777.88 
ทุนรวมหนี้สินและทุน 2,381,692.50 3,118,539.44 3,624,554.06 

 
บัญชีงบกําไรขาดทุน 

รายการ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
รายได้จากการขายสินค้า 3,739,098.00 4,749,068.00 5,582,709.00 
ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 15,575.00 4,400.00 6,300.00 
รับเงินคืนประกันสังคม - 3,285.00* - 
รับเงินคืนค่าเช่า - 140,000.00** - 
ดอกเบี้ยรับ 2,300.37 5,804.42 7,092.94 
รวมรายได้ 3,756,973.37     4,902,557.42  5,596,101.94 
ต้นทุนสินค้า 2,646,265.13 3,354,739.93 4,078,692.17 
กําไรขั้นต้น 1,110,708.24 1,547,817.49 1,517,409.77 
ค่าใช้จ่าย 994,302.78 1,046,829.03 1,135,961.39 
กําไร (ขาดทุน) 116,405.46 500,988.46 381,448.38 
กําไร (ขาดทุน)สะสม 626,341.04 1,127,329.50 1,508,777.88 

 
* ได้รับเงินคืนประกันสังคม เนื่องจากประกันสังคมมีกรประกาศลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม 
** ได้รับเงินคืนค่าเช่า ปี 2553 จากเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางการดําเนินการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. 2556 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีแนวทางในการดําเนินการในปี 2556 โดยมุ่งเน้นด้านการให้บริบาลเภสัชกรรม
ชุมชน ด้านการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น การเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน รวมถึงการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกับเภสัชกร 
เพื่อให้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน และเป็นการเผยแพร่บทบาทของเภสัชกรชุมชน เพื่อให้
สามารถนําร้านยาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยดําเนินงานให้มีการร่วมกันพัฒนางานบริบาล
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เภสัชกรรมชุมชนร่วมกับ เครือข่ายร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายร้านยาจังหวัด
อุบลราชธานี และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 
 นอกจากนี้สถานปฏิบัติการฯ และคณะเภสัชศาสตร์ มีแผนในการปรับปรุงสถานปฏิบัติการฯ สาขา 2 เพื่อให้สามารถ
มีการให้บริการแก่ประชาชน จนสามารถเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และมีรายได้ท่ีสามารถพึ่งตนเองได้ เนื่องจากในปัจจุบัน สถาน
ปฏิบัติการฯ สาขา 2 ประสบปัญหามีผู้เข้ารับบริการน้อย จึงมีรายได้ไม่เพียงพอในการพึ่งตนเอง และไม่สามารถเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพได้  
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์  สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย   
 การจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรในเขตอีสานใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมพรรณไม้ และเผยแพร่องค์ความรู้พื้นบ้าน 
พร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการดําเนินงานในอาณาบริเวณของคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้จัดทํา
เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลพรรณไม้จํานวน 150 ชนิด ปรากฏในเว็บไซต์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังเพื่อให้การจัดเก็บองค์ความรู้ มีความหลากหลาย 
และมีฐานข้อมูลท่ีมีรายการพรรณไม้ในป่าอีสานอย่างครบถ้วน ท้ังป่าอนุรักษ์ภายในมหาวิทยาลัย และพรรณไม้ในเขตป่าด้ังเดิม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  อันจะเป็นประโยชน์ในการใช้อ้างอิงพรรณไม้เพื่อ
การศึกษาวิจัยในอนาคต ดังนั้นหากสามารถนําข้อมูลพรรณไม้ท่ีพบในป่าอีสาน ซ่ึงประกอบด้วยการใช้ประโยชน์ทางยา ข้อมูล
การวิจัย ภาพของพรรณไม้สด และแห้ง ตลอดจนข้อมูลอ้างอิง มาจัดทําระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และ
เชื่อถือได้ จะทําให้เกิดประโยชน์อย่างย่ิงทั้งต่อนักวิจัย ผู้ท่ีสนใจ ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นแหล่งตรวจสอบพรรณไม้ 
สามารถนําข้อมูลไปใช้ต่อยอดงานวิจัย เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ใช้
ตรวจสอบความถูกต้องของพรรณไม้ อันจะส่งผลให้เกิดการนําสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และไม่สูญหายไป ซ่ึง
นอกจากจะทําให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ และสร้างชื่อเสียงให้กับทางคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยสู่บุคคลภายนอกได้อีกทางหนึ่ง 
 การจัดทํามาตรฐานตํารับยาสมุนไพร UBU specification series 2 : ตํารับยาเหลืองปิดสมุทร จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทํามาตรฐานสมุนไพรในด้านต่าง ๆ  ท่ีจะบ่งถึงการนําสมุนไพรที่ถูกต้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนค่า
มาตรฐานทางกายภาพ และด้านเคมีต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นตัวกําหนดสมบัติท่ีดีในการออกฤทธิ์ของยา รวมถึงเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการใช้ตํารับยาสมุนไพรไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ และสร้างชื่อเสียงให้กับทาง
คณะและมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่มาตรฐานตํารับยาสมุนไพรสู่บุคคลภายนอกได้อีกทางหนึ่ง 
 โครงการพ่อแม่อาสา สร้างสรรค์ สร้างสุข จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมจัดต้ังโครงการพ่อ
แม่อาสา โดยเปิดรับอาสาสมัคร เช่น คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีต้องการมาทําประโยชน์ รวมทั้งได้สื่อสาร
ความรักและทําให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อสังคม รวมทั้งเป็นการนําเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนา เรื่องการเสียสละและการให้
ความรักความเมตตากับผู้อื่น มาประยุกต์ให้เห็นผลได้จริงในการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 โครงการฐานข้อมูลภาษาอีสานที่ใช้สื่อสารด้านสุขภาพ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ 
สามารถเข้าใจภาษาถิ่นซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยทําให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจ ทําให้รู้สึกเป็นกันเอง และเป็นส่วนทําให้เข้าใจใน
กระบวนการรักษาและยินยอมให้บุคลากรทางการแพทย์หาสาเหตุการเจ็บป่วยโดยเฉพาะสาเหตุการเจ็บป่วยด้านจิตใจรวมทั้ง
เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์การใช้ภาษาถิ่น และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ในด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพได้ 

โครงการไหว้ครูหรือรําลึกพระคุณครู จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
มีความรําลึก ตระหนัก และซาบซ้ึงในพระคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนการสืบสานประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่และสืบทอด
ต่อไป 

โครงการทําบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วม
ทําบุญและสร้างความเป็นสิริมงคล รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวินัยให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมถึง
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และทัศนคติท่ีดีต่อกัน  
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กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบปีงบประมาณ 2555 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ จํานวนผู้เข้ารว่ม (คน) 

1 โครงการพ่อแม่อาสา สร้างสรรค์ สร้างสุข 
(ตุลาคม 2554 – กรกฎาคม 2555) 

113,100.00 งบประมาณแผ่นดิน 100 คน 

2 โครงการฐานข้อมูลภาษาอีสานที่ใช้ส่ือสาร
ด้านสุขภาพ  
(วันที่ 17 มกราคม 2555 

20,000.00 
 

งบประมาณแผ่นดิน 10 คน 

3 โครงการจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขต
อีสานใต้ 
 

87,000.00 งบประมาณแผ่นดิน - 

4 การจัดทํามาตรฐานตํารับยาสมุนไพร UBU 
specification series 2 : ตํารับยาเหลืองปิด
สมุทร  

87,500.00 งบประมาณแผ่นดิน - 

5 โครงการรําลึกพระคุณครู 
(14 มิถุนายน 2555) 

19,710 เงินรายได้คณะ 
เภสัชศาสตร์ 

442 คน 

6 โครงการการทําบุญวันสถาปนาคณะ 
(31 พฤษภาคม 2555) 

25,896 เงินรายได้คณะ 
เภสัชศาสตร์ 

497 คน 

รวมงบประมาณ 353,206 บาท 
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การพฒันาองคกรและระบบบริหาร 
 คณะเภสัชศาสตร์มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน  มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระยะ 5 ปี  มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อให้สอดรับกับพันธกิจและภารกิจหลักท่ีกําหนด  
 

กิจกรรมการพฒันาองค์กรและระบบบริหาร 
 

 ในปี 2555  คณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร  โดยมีการ
ดําเนินการดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของบุคลากร ปรับปรุง
หลักเกณฑ์และคู่มือภาระงานอาจารย์  ปรับระบบการประเมินภาระงานให้สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง และ
เป็นไปในทิศทางของวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของคณะฯ  มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานและ
ซักซ้อมความเข้าใจ จํานวน 17 ครั้ง 

2) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่   1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 
2555 โดยมีการจัดการประชุมเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามผลการดําเนินงานและ
ปรับปรุงการดาํเนินงาน จํานวน 2 ครั้ง    

3) โครงการพัฒนาระบบ 5 ส. เพื่อทําความสะอาด ปรับระบบการจัด เก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นระบบ 
ระเบียบ และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน  จํานวนบุคลากรที่เข้า ร่วมโครงการ 43 คน  จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
รองรับการ ทํา 5 ส. 

4) โครงการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  ประจําปี
งบประมาณ 2554  เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกสายงาน  ซ่ึงจัดระหว่าง
วันที่ 5 มกราคม 2555  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 75 คน   ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 4.21  

5) โครงการพัฒนาบุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและเห็น
ความสําคัญของการทํางานเป็นทีม สามารถเสริมสร้างทีมงานให้มีคุณภาพอันจะนําไปสู่การพัฒนาการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ  ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่  12-13  พฤษภาคม  
2555  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 33 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 4.69  

6) โครงการพัฒนาผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารแก่ผู้บริหารของคณะ
เภสัชศาสตร์  โดยมีผู้บริหารได้รับการพัฒนาจํานวน 1 คน 

7) โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น  ประจําปีงบประมาณ 2555  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะเภสัชศาสตร์ มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณรวม
ท้ังสิ้น 5 คน 

8) โครงการเวทีมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบนโยบายและร่วมเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงาน  โดยจํานวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 3 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 จํานวน 42 คน ครั้งที่ 2 จํานวน 37 คน และครั้งที่ 3 จํานวน 33 คน   

9) โครงการรับรองแขกคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรับรองผู้มาเย่ียมชมคณะซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้มี
ประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพที่ได้เดินทางมาให้คําแนะนําปรึกษาแก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  เพื่อ
นําไปสู่ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตามภารกิจ
หลักของคณะฯ  โดยในปี 2555 มีผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานและผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมา คณะฯ รวมทั้งสิ้น
จํานวน 31 คน 

10) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทํางานของบุคลากรสํานักงานเลขานุการ เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน และนําไปสู่
การพัฒนางานสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีการจัดประชุมจํานวน 5 ครั้ง 
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11) โครงการจัดทําและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปี 2555 เพื่อ
ดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์  และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2555 โดยมีการจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาสและวางแผนการ
ดําเนินงาน จํานวน 4 ครั้ง 

12) โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรการเงินคณะเภสัชศาสตร์  เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรการเงิน ให้มีการดําเนินงานมีเสถียรภาพทางการเงิน มีความคล่องตัว มีรายรับสมดุลกับรายจ่าย 

13) โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ  โดยจํานวนอาจารย์ไปนําเสนอผลงาน 5 คน  และมีผลงานตีพิมพ์
จํานวนทั้งสิ้น 29 เรื่อง 

14) โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย 
เภสัชกร นักศึกษา นําเสนอผลงานวิจัยทางวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  มีระยะเวลาดําเนินการระหว่างเดือน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555  มีวารสารเภสัชศาสตร์อีสานเผยแพร่ จํานวน 3 ฉบับ 

15) โครงการพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนะรรมคณะเภสัชศาสตร์  เพื่อประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบงานวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการวางแผน กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดประชุมจํานวน 12 ครั้ง   

16) โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทํางานของบุคลากรงานกิจการนักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ   เพื่อประชุมหารือและกําหนดแผนงานประจําปี โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของคณะและภาระงานของงานกิจการนักศึกษาและงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  มีการจัดประชุมจํานวน  
20 ครั้ง 

17) โครงการรับรองอาจารย์และบุคลากร  เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณาจารย์และบุคลากร
ใหม่ในการแนะนําและถ่ายทอดประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ อันจะนําไปสู่การประสานงานในการทํางาน
และการพัฒนาด้านการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังเป็นการสานสัมพันธ์ต่อเนื่องกับอาจารย์/บุคลากรที่ลาออก
เพื่อไปศึกษาต่อหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการในอนาคต  โดยมีการจัดกิจกรรม
รับรองบุคลากร 4 ครั้ง    ผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 จํานวน 30 คน  ครั้งที่ 2 จํานวน 29 คน ครั้งที่ 3 จํานวน 
30 คน  และครั้งที่ 4 จํานวน 63 คน คิดเฉลี่ยร้อยละ 70 

18) โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่        
1 ตุลาคม 2554 –  30 กันยายน 2555 มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2555 จํานวน 10 ครั้ง  
มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 112 คน 

19) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์  เพื่อให้คณาจารย์กลุ่ม
วิชาชีวเภสัชศาสตร์ได้รับทราบทิศทาง นโยบายของคณะและนําไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง    

20) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
เพื่อให้คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมได้รับทราบทิศทาง นโยบายของคณะและนําไป
พิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีการประชุม 11 ครั้ง  

21) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เพื่อให้คณาจารย์กลุ่ม
วิชาเภสัชกรรมปฏิบัติได้รับทราบทิศทาง นโยบายของคณะและนําไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง    

22) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทํางานของบุคลากรงานปฏิบัติการ   เพื่อประชุมหารือและกําหนด
แผนงานประจําปี โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการดําเนินงานตามภารกิจของคณะและภาระงานของงาน
ปฏิบัติการ  มีการจัดประชุมจํานวน  8 ครั้ง 

23) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร  เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้รับการอบรม/สัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  มีระยะเวลาดําเนินการระหว่างวันที่   1 ตุลาคม 
2554 –  30 กันยายน 2555    มีผู้เข้าร่วมโครงการ สายวิชาการร้อยละ 83.61 สายสนับสนุน ร้อยละ 83.33 
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24) โครงการจัดนิทรรศการในงานเกษตรอีสานใต้  เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
ผลผลิตท่ีเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และให้ความรู้ทางวิชาการแก่
ประชาชนในชุมชนและเขตพื้นที่อีสานใต้ท่ีมาร่วมงาน  โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 
พฤศจิกายน 2554  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมได้คะแนน 4.59 (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

25) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์  จัดขึ้นระหว่างวันที่   1 ตุลาคม 2554 –   
30 กันยายน 2555  มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2554 จํานวน 6 ครั้ง ประชุมเพื่อรับฟังผลการดําเนินงานก่อนการตรวจประเมินในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 
ผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน ประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ใน
วันตรวจประเมินคุณภาพภายใน วันที่  21 มิถุนายน 2554 มีผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน ประชุมรับฟังการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2555  มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจํานวน 53 คน   
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การบริหารความเสี่ยงภายในคณะเภสัชศาสตร ์

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีการประเมินการควบคุมภายในของสําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
ตุลาคม  พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติรัฐมนตรี และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 จากผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สําหรับปีงวดตั้งแต่วันที่     
1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553  ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2554 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
 โดยได้มีการจัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มีการประเมินตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือ
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา  ระบุสาเหตุของความเสี่ยง งวดเวลาที่พบจุดอ่อน 
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ ผลการของควบคุมท่ีมีอยู่   และได้รายงานการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยฯ  ท้ังนี้ ได้มีการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี 2555  จํานวน 5  
ด้าน สรุปผลการดําเนินงานตามแผนดังนี้ 
 

การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

(กา ร เ งิ น  งบปร ะมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 
1.1 งบประมาณไม่เพียงพอ

ในการดําเนินงาน 

 
 

 
 

- ปรับลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็น และเตรียม
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเพิ่ม
รายได้ และขออนุมัติใช้งบฉุกเฉินเพื่อให้มี
งบประมาณรองรับการดําเนินงานที่
จําเป็นเร่งด่วน 

 
 
 
 

- ได้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็น
ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2555 
และกําหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เ รี ย บ ร้ อ ย แล้ ว  อ ยู่ ใ น ร ะหว่ า ง
ดําเนินการทบทวนค่าใช้จ่ายเพื่อ
เตรียมขออนุมัติงบฉุกเฉินรองรับ
การดําเนินงานที่จําเป็นเร่งด่วน 

1.2 มีความเสี่ยงที่จะเกิด
การสูญหายของข้อมูล
การปฏิบัติงานที่สําคัญ
ท้ังในระดับองค์กรและ
ร า ย บุ ค ค ล   แ ล ะ มี
โ อ ก าส ท่ี จ ะถู ก ผู้ อื่ น
คัดลอกข้อมูลไปใช้โดย
ไม่มีการขออนุญาต 

- เตรียมปรับระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูล  ในส่วนการจัดให้ มีระบบการ
สํารองเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
ท่ีสําคัญ  และการมีระบบการจํากัดการ
เข้าถึงข้อมูล/การคัดลอกข้อมูลไปใช้ แต่
ยังขาดการตรวจสอบเพื่อประเมินระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นระยะ 

- ได้กําหนดแนวปฏิบัติเรื่องการสํารอง
ข้อมูล มีการจัดระบบ server สํารอง
ข้อมูลและสํารองใน Harddrive ส่วน
ระบบการจํากัดการเข้าถึงข้อมูลได้
กําหนดให้มีการใช้ Password ก่อน
เข้าถึงข้อมูล ส่วนเรื่องการประเมินความ
ปลอดภัยกําหนดให้งานคอมพิวเตอร์
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ทุก 6 เดือน 

1 .3 ความเสี่ยงด้ านอาคาร
สถานที่ - อาคารท่ีมีอายุ

- มีการดําเนินการซ่อม แซมในจุดท่ีตรวจ
พบว่าชํารุด แต่ยังขาดการจัดทําแผนการ

- ได้ ดํ าเนินการเชิญผู้ เชี่ ยวชาญมา
ประเมินความเสื่อมสภาพของอาคาร
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การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 
การใช้งานนานเกิดการ
ชํารุดและเสื่อมสภาพ อาจ
เป็นอันตรายต่อผู้ ใช้งาน
หรือผู้ท่ีอยู่ในอาคาร 

ประเมินความเสื่อมสภาพ ของอาคารที่มี
อายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน (มากกว่า 
0 ปี)  อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อวางแผนการ
ซ่อมแซมที่ครอบคลุมบริเวณท่ีชํารุด 

เรี ยบร้ อยแล้ ว  และเตรี ยมเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมาประเมินอีกครั้ง 
และได้เตรียมเสนอแผนการซ่อมแซม
เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณประจําปี 
2556 เพิ่มเติมและเสนอขอแปรญัตติ
เรียบร้อยแล้ว  ส่วนจุดท่ีชํารุดและ
จําเป็นต้องเร่งดําเนินการซ่อมแซม 
มอบหมายงานบริหารเตรียมดําเนินการ 

1.4 การกําหนดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติของการ
จั ด ทํ า เอกสาร เบิ กจ่ าย
โครงการวิจัยและบริการ
วิ ช า ก า ร ยั ง ข า ด
กระบวนกา รทํ า ง านที่
ชัด เจน  และยังไม่ มีการ
ประสานในระหว่างงาน
เพื่อให้การดําเนินงานแล้ว
เสร็จในระยะเวลาอันควร 

- มีการส่งมอบใบเสร็จรับ เงินเพื่อเตรียม
จัดทําเอกสารเบิกจ่าย หรือมีการส่งมอบ
เอกสารเบิก จ่ายโครงการวิจัย/บริการ
วิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้
เจ้ าหน้ า ท่ี ท่ี เกี่ ยวข้องจัด ทํา เอกสาร
เบิกจ่ายและส่งเบิกจ่ายไปยังงานการเงิน 
แ ต่ ยั ง ไม่ มี ก า ร ร าย ง านสถานะการ
ดําเนินงานให้หัวหน้าโครงการได้รับทราบ 

- มีการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลเรื่องเอกสาร
เบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว 
ปัญหาที่พบคื อเอกสารรอแก้ ไขที่
งานวิจัย เตรียมให้งานวิจัยกําหนดรอบ
ระยะเวลาการรับเอกสารเบิกจ่าย/การ
ส่งเอกสารเพื่อแก้ไข ให้มีระบบการ
สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ
เป็นระยะ และมีระบบบันทึกการรับ-
ส่งคืนเอกสาร มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานเป็นรายสัปดาห์ 

1.5 หน่วยจัดหารายได้ท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันยังหารายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและ
ยังไม่ มีศักยภาพในการ
พึ่งพาตนเองได้  และควร
เพิ่ มกลวิ ธี ในการจัดหา
รายได้ เพิ่ ม เติม  และลด
ค่าใช้จ่าย 

- ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นของหน่วยจัดหา
รายได้ และกระตุ้นให้มีการจัดหารายได้
เพิ่ม โดยให้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินในการจัดหารายได้ของหน่วยฯ 

- สําหรับหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรปัจจุบันได้เร่งการขึ้นทะเบียน
ตํารับยาสมุนไพรเพื่อเตรียมผลิตยา
สมุนไพรจัดจําหน่ายเป็นการเพิ่มการหา
รายได้หลังการเสนอขอขึ้นทะเบียน
ตํารับยาเรียบร้อยแล้ว  และเตรียมจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อหารายได้เพิ่ม 

2 ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ 
ข้อบังคับ 
2.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

มีจํานวนมาก ยังไม่ มี
ระบบรองรับ ในการ
สืบค้นที่สะดวกต่อการ
เข้าถึงและนําไปใช้งาน 

 
 
 

- มีการประกาศบนเวบไซต์เป็นเรื่องๆ  แต่
ยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ และมี
ฐานข้อมูลท่ีทันสมัยสะดวกต่อการสืบค้น  
นอกจากนี้ ควรให้มีการเข้าร่วมอบรม
ระเบียบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงที่
เป็นปัจจุบัน 

 
 
 

- ไ ด้ ม อบหม า ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
รวบรวมระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงาน และประสานงาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
รวบรวมให้อยู่ในแหล่งเดียวกันเพื่อ
ความสะดวกในการสืบค้น 
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การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 
3 ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ค ว า ม

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

3.1 ปริ ม าณของ เสี ย จ าก
ห้องปฏิบัติการมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น และยังไม่มี
ระบบจัดการของเสียท่ีมี
ค ว ามปลอดภั ย  ซ่ึ ง มี
โอกาสเกิดการระเบิด
หรืออัคคีภัยจากของเสีย
ท่ีเป็นขยะอันตรายซึ่ ง
สามารถติดไฟได้ และมี
ผลกระทบตอ่สุขภาพ 

 
 
 

- ประสานมหาวิทยาลัยในการเตรียม
กําหนดระบบกําจัดของเสียท่ีเป็นอันตราย
จากคณะ/หน่วยงานต่างๆ เช่น การใช้
บริการจากบริษัทรับกํ าจัดของเสีย/
สารเคมีท่ีเป็นพิษ 

 
 
 

- กรรมการกําจัดขยะระดับมหาวิทยาลัย
รับทราบปัญหา แต่ยังไม่มีความคืบหน้า
ในการดําเนินงาน เนื่องจากการกําจัด
ขยะอั นตรายมี ค่ าใช้ จ่ ายในการ
ดําเนินการค่อนข้างสูง ได้มอบหมายรอง
คณบดีฝ่ายบริการวิชาการเตรียมกําชับ
ผู้เกี่ยวข้องควบคุมปริมาณขยะโดยมีการ
แยกเฉพาะขยะที่ เป็นอันตราย ท้ังนี้ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารจะนําเรื่อง
หารือกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ส่วนการ
กําจัดขยะจากสัตว์ทดลองสามารถ
ประสานไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ได้ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการ
บริการกําจัดขยะประเภทนี้ 

3.2 อุบัติเหตุหรืออันตรายต่อ
ชี วิ ตของนั กศึ กษา ใน
ระหว่างการเรียนวิชา
เ ลื อกหรื อออก ไปฝึ ก
ปฏิบัติงาน ณ สถานฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ  ซ่ึง
เ ป็ น โ ร ง พ ย า บ า ล ใ น
อําเภอเมือง หรืออําเภอ
วารินชําราบ   

- มี ก า รจั ด รถตู้ คณะฯ  บริ ก า รรั บ -ส่ ง
นักศึกษา  แต่ ยังมีนักศึกษาบางส่ วน
สะดวกท่ีจะนํารถจักรยานยนต์ส่วนตัวไป
เอง และเตรียมกําหนดให้นักศึกษามีการ
ทําประกันชี วิตในระหว่างการออกฝึก
ปฏิบัติงาน 

- ได้มีการจัดรถตู้บริการรับ-ส่งนักศึกษา
ในการออกไปเรียนนอกสถานที่ และ
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทําประกัน
อุบัติเหตุให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

3.3 จุดท่ีเป็นมุมอับภายใน
คณะฯ มีความเสี่ยงที่จะ
ก่อให้ เกิดการสูญหาย
ของทรัพย์สินของคณะ/
อ า จ า ร ย์ /บุ ค ล า ก ร /
นักศึกษา 

- ขยายจุดติดต้ังระบบ scan ลายนิ้วมือ
เข้า-ออก ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 
 

- กําหนดแนวปฏิบั ติให้เจ้าหน้าท่ีรักษา
คว ามปลอดภั ยต ร วจตร าจุ ด ต่ า ง ๆ 
โดยเฉพาะมุมอับของอาคารโดยเคร่งครัด 
และมีระบบการรายงานผลให้ทราบเป็น
ระยะ 

- ได้ประสานบริษัทให้มาสํารวจจุดต้ัง 
scan ลายนิ้วมือเพิ่มบริเวณทางเข้า 4 
จุด และอยู่ในระหว่างเตรียมดําเนินการ
จัดซ้ือ 

- เตรียมกําหนดเป็นแนวปฏิบัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และให้เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยส่งรายงานผลการตรวจ
ตราอาคารเป็นรายวัน 
 
 

3.4 ความเสี่ยงในการเกิด
อัคคีภัยในคณะ 

- มีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงในจุดต่างๆ 
ของคณะฯ และมีการจัดอบรมเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัย นอกจากนี้ได้มีการส่ง
บุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย 

- มีสํารวจจุดติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงในจุด
ต่างๆ ของคณะฯ และมีการจัดอบรม
เรื่องการป้องกันอัคคีภัย นอกจากนี้ได้มี
การส่ งบุคลากรไปอบรมเกี่ ยวกับ
อัคคีภัย จํานวน 1 ครั้ง 
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การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 
4 ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ก า ร

ปฏิบัติงาน 
4.1 ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ก า ร

บริหารงานรับเข้า  

 
 

- เตรียมปรับปรุงและเปิดหลักสูตรใหม่ท่ี
สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน
ในเขตพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาเปิดสอนไม่ เป็นตามความ
ต้องการของผู้เรียน วางแผนการบริหาร
จัดการในด้านการจัดการเรียนการสอนให้
รองการเปิดสอนให้สอดคล้องตามความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ เ รี ย น  เ ช่ น  ร ะ บ บ  
e-learning การเรียนรู้ผ่านวีดิทัศน์ 

 
 

- ได้ ดําเนินการปรับปรุ งหลักสูตรทุ
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และเตรียมเปิด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม โดยก่อน
เปิดหลักสูตรได้ มีการสํารวจความ
ต้องการของตลาดเรียบร้อยแล้วเพื่อให้
เป็นหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน นอกจากนี้ ได้เปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหาร
บริการสุขภาพในปี 2555 เป็นหลักสูตร
ท่ีมีผู้ต้องการเรียนจํานวนมาก 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการสํารวจ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้สอน ได้มีการ
ปรับเป็นการเรียนการสอนแบบโมดูล
ตามความต้องการของทั้งผู้เรียนและ
ผู้สอนแล้ว 

4.2 ความเสี่ยงด้านระบบ
ประกันคุณภาพ  

- สนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
โดยจัด KM จัดทําแนวปฏิบัติในการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนในการทํา
วิจัยเพื่อให้เกิดผลงานทางวิชาการที่ มี
คุณภาพสําหรับการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

- ได้ดําเนินการจัด KM เรียบร้อยแล้ว 
และมีการมอบหมายผู้เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์  และ
เตรียมติดตามผลการดําเนินงานและ
วางแผนการเตรียมรับการตรวจประเมิน
ของ   สมศ.รอบที่ 3 

5 ความเสี่ยงด้านอื่นๆ 
5.1 ด้านทรัพยากรบุคคล : 

การสรรหา  

 
- จัดหาทุนศึกษาต่อ จัดสรรค่าตอบแทน

อื่นๆ เพิ่ม เตรียมจัดโครงการสร้างความ
ผูกพันกับองค์กรให้แก่บุคลากร 

 
- ได้มีการแก้ไขปัญหาการจูงใจในการรับ

สมัครอาจารย์โดยมีการจัดหาที่พักให้
เป็นระยะเวลา 1 ปี และจัดสรรทุน
ศึกษาต่อให้ภายในเวลา 1 ปีสําหรับการ
รับบุคลากรใหม่  และมีการเตรียม
วางแผนจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อหา
รายได้เพิ่ม และอาจจะมีการกําหนด
ค่ าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านนี้เพื่อเพิ่มรายได้ในส่วน
ท่ีมีการดําเนินการนอกเหนือจากภาระ
งานประจํา ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนา
บุคลากรนอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้าง
ความผูกพันให้กับบุคลากร และมีการ
จัดหาปัจจัยท่ีจําเป็นเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการปฏิบัติงานในบางจุด 
เช่น ห้องพักอาจารย์ แต่ยังมีข้อจํากัด
ด้านงบประมาณ และเตรียมจัดมุม
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การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 
พักผ่อนสําหรับอ่านหนังสือพิมพ์ท่ีชั้น 
1 ให้บุคลากรและนักศึกษาใช้บริการ 
โดยมอบหมายงานห้องสมุดดูแล และจัด
ให้มีมุมออกกําลังกายบริเวณชั้น 1 
เพิ่มเติม   

5.2 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่ อ ก า ร เ รี ย น ข อ ง
นักศึกษา  

- มี ร ะ บ บ อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า ช่ ว ย ใ ห้
คํ าแนะนํ าปรึ กษา  มี กิ จกรรม เสริ ม
หลักสูตร เช่น กีฬา ปฏิบัติธรรม และ
อื่นๆ เพื่อช่วยลดความเครียด 

- มี ระบบอาจารย์ ท่ี ปรึ กษาที่ ดู แล
นักศึกษาอย่ างต่ อเนื่ องแล้ ว และ  
เตรียมจัดอบรมให้อาจารย์ท่ีปรึกษาให้มี
ทักษะความรู้ ในการรับฟั งและให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษา  ให้มีระบบการ
คัดกรองโดยแบบสอบถามทางจิตเวช
เพื่อตรวจวัดระดับความเครียดของ
นักศึกษาเป็นระยะผ่ านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยมอบหมายกลุ่มวิชา
เภสัชกรรมปฏิบัติดําเนินการร่วมกับ
งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

5.3 ความเสี่ยงที่พบจากการ
ประเมินองค์ประกอบ
ข อ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ควบคุมภายในระดับส่วน
งานย่อย 

- ปั จ จุ บั น มี ก า ร ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ง า น
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศบริการแก้ไข
ปัญหาท่ีพบในระหว่างปฏิบัติเป็นราย
ก ร ณี ไ ป   เ ต รี ย ม กํ า ห น ด ใ ห้ ง า น
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศจัดระบบ
สํารองข้อมูล  และมีการกําหนดแผน
ฉุกเฉินที่ระบุขั้นตอนการดําเนินงานและ
ผู้เกี่ยวข้องที่ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที 

- ได้ดําเนินการจัดทําระบบสํารองข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ได้เตรียมจัดทําร่างแนว
ปฏิบั ติของแผนสํารองฉุกเฉินแล้ว 
เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ให้ความเห็นชอบ  เสนอ
ให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ไ ด้ ด้ วยตน เอง  มอบหมายงาน
คอมพิวเตอร์เตรียมกําหนดแผนการ
อบรมฯ 

5.4 ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร
ควบคุม : การตระหนัก
ถึงความสําคัญในหน้าท่ี
ขอ งบุ คล ากรต่ อก า ร
ควบคุมภายใน  

- มีการ เผยแพร่ข้อมูลการดํา เนินการ
ควบคุมภายใน การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 
การควบคุมความเสี่ยงให้กับบุคลากร
บางส่วนได้รับทราบ เพื่อเตรียมป้องกัน 
ควบคุมและลดความเสี่ยง  แต่อาจจะยัง
ไม่ครอบคลุมบุคลการทุกระดับ 

- ได้มีการชี้แจงและวางแผนการควบคุม
ภายร่ วมกันในระดับผู้บริหารและ
บุคลากรสํานักงาน แต่อาจจะยังไม่
ครอบคลุมงานปฏิบัติการ ซ่ึงได้
มอบหมายรองคณบดีฝ่ ายบริการ
วิชาการเตรียมชี้แจงและวางแผนร่วมกัน
งานปฏิบัติการในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง และเตรียมชี้แจงและหารือร่วมกับ
อาจารย์ในการกําหนดแนวทางบริหาร
ความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ 

5.5 ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร
ควบคุม : การสอบทาน
คว าม เหม า ะสมขอ ง
จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงานเป็นระยะ  

- มีการชี้แจงให้ทราบเฉพาะบุคลากรในงาน
เกี่ยวท่ีเกี่ยวข้อง เตรียมจัดเวทีชี้แจงและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรได้รับ
ทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง และทราบถึงผลเสียหายของ
การไม่ป ฏิบั ติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ได้มีการกําหนด 

- ได้มีการเปิดรับอาจารย์สาขาเภสัช
กรรมคลินิกเพิ่มแล้ว ส่วนแม่บ้านอยู่
ในระหว่ า งการสรรหา เพิ่ ม เติ ม
จํานวน 1 อัตรา 
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ผลการดําเนนิงานประกันคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 
 

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีเน้นระดับปริญญาตรี  ซ่ึงประกอบด้วย 
9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จํานวน 
18 ตัวบ่งชี้   ซ่ึงคณะได้พยายามบูรณาการตัวบ่งชี้เหล่านี้เข้าสู่งานประจําอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2554 คณะได้
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพท์ของการดําเนินงาน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่
กําหนดไว้  และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ประจําปีการศึกษา 2554  เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 
2555  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นําโดย ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา     
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการ  ได้ทําการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน จํานวนตัว
บ่งชี้ท้ังสิ้น 44 ตัวบ่งชี้   ในจํานวนนี้เป็นตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจํานวน 23 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจํานวน 18 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้เพื่อเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
วิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.83 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดดังแผนภาพ และตารางต่อไปนี้ 
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จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ได้สรุปวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) และ นวัตกรรมของคณะ ดังนี้ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 

• มีการนําระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อการบริหาร และการตัดสินใจ ทั้งระบบที่พฒันาโดยมหาวทิยาลัย และ
ระบบที่พัฒนาโดยคณะ 

• มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางปรบัปรุงการดําเนนิงานโดยใช้
กระบวนการการจัดการความรู ้

นวัตกรรม 
• คณะมีระบบฐานข้อมูลสมุนไพรจากการดําเนนิโครงการด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อสาธารณะชนอย่างกว้างขวาง 

 

 

 
 
 

 

ผล การประเมิ น
0 .0 0 -1 .5 0  ก ารดํา เ นิ น งาน ต้ องป รับ ป รุงเ ร่งด่ วน

1 .51 -2 .5 0  ก ารดํา เ นิ น งาน ต้ องป รับ ป รุง

2 .5 1 -3 .50  ก ารดํา เ นิ น งาน ระดั บ พ อใ ช้

3 .5 1 -4 .50  ก ารดํา เ นิ น งาน ระดั บ ดี

4 .5 1 -5 .00  ก ารดํา เ นิ น งาน ระดั บ ดี มาก

อ งค์ป ร ะกอบที่   1   ป รัชญ า  ป ณิ ธาน  
วั ต ถุ ป ร ะสงค์  และแผนดํา เนินก า ร

0 .0 0 5 .0 0 0 .0 0 5 .0 0
ดีม าก

อ งค์ป ร ะกอบที่  2  การ เรี ย นก ารสอน 4 .3 7 5 .0 0 4 .0 0 4 .6 4 ดีม าก

อ งค์ป ร ะกอบที่   3   กิ จ ก ร รมก ารพัฒ นานิ สิ ต
นัก ศึ กษา

0 .0 0 4 .5 0 0 .0 0 4 .5 0
ดี

อ งค์ป ร ะกอบที่  4  การวิ จั ย 5 .0 0 5 .0 0 0 .0 0 5 .0 0 ดีม าก

อ งค์ป ร ะกอบที่  5  การบ ริ ก า ร วิ ชาก า ร 0 .0 0 5 .0 0 0 .0 0 5 .0 0 ดีม าก

อ งค์ป ร ะกอบที่  6  การทํ านุ บํ า รุ ง
ศิ ลป วั ฒ นธร รม

0 .0 0 5 .0 0 0 .0 0 5 .0 0
ดีม าก

อ งค์ป ร ะกอบที่  7  การบ ริ ห า ร จั ดก า ร 0 .0 0 5 .0 0 0 .0 0 5 .0 0 ดีม าก

อ งค์ป ร ะกอบที่  8   ก าร เงินและงบป ร ะมาณ 0 .0 0 5 .0 0 0 .0 0 5 .0 0 ดีม าก

อ งค์ป ร ะกอบที่   9   ก ารป ร ะ กั นคุณภาพ 0 .0 0 5 .0 0 0 .0 0 5 .0 0 ดีม าก

เฉลี่ ยรวมทุกตัวบ่ง ช้ี ขอ งทุกอ ง ค์ประกอบ

ผลก ารป ระเมิ น 4 .53 4 .94 4 .00 4 .8 3 ดีมาก

องค์ ประกอบ

ค ะแนนการประเมิ น เฉ ลี่ ย  (ส กอ .)

I P O รวม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

สารสนเทศ 
ของคณะเภสัชศาสตร 
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คณาจารยและบุคลากร  
 

คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาชวีเภสัชศาสตร ์
                       ชื่อ 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. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา          ปร.ด.  อาจารย์  
7. นางสาวนุตติยา วีระวัธนชัย          วท.ด.  อาจารย์  
8. นายฐิติเดช  ลือตระกูล Ph.D.  อาจารย์  
9. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง       ปร.ด.  อาจารย์  
10. นางศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา            ปร.ด.  อาจารย์  
11. นางนิภาพร เมืองจันทร์ วท.ม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1    ลาศึกษาต่อเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554  
12. นายณรงค์ชัย จักษุพา ภ.ม.  อาจารย์ 
13. นายสมหวัง  จรรยาขันติกุล Ph.D.  อาจารย์1  
14. นางสาวพรทิพย์  ไววุฒิ Ph.D.   อาจารย์1      
15. นางสาวธนวดี  ปรีเปรม ภ.บ.  อาจารย์1     ลาศึกษาต่อเมื่อ 23 กรกฎาคม 2550    
16. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ภ.บ.  อาจารย์1     ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 เมษายน 2550 

      

คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสชักรรม 
          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.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
5. นางจารุวรรณ  ธนวิรุฬห์           Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6. นายปรีชา   บุญจูง  ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7. นางสาววริษฎา ศิลาอ่อน  ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8. นางสาวเบญจภรณ์  เศรษฐบปุผา Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9. นางสุดารัตน์  หอมหวล  ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
10. นางสาวลักษณา  เจริญใจ  Ph.D.  อาจารย์       ลาออกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555  
11. นายสุรชัย จูมพระบุตร Ph.D.  อาจารย์    
12. นางสาวจินตนา  นภาพร  Ph.D.  อาจารย์         
13. นางสาวจรรยา  อินทรหนองไผ่   ปร.ด.  อาจารย์  
14. นางสาวอรนุช  ธนเขตไพศาล Ph.D.  อาจารย์  
15. นายทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล  Ph.D.  อาจารย์ 1   
16. นายทรงพร  จึงมั่นคง วท.ม.  อาจารย์1 
17. นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ Ph.D.  อาจารย์1     
18. นางสาวกุสุมา  จิตแสง   Ph.D.  อาจารย์    
19. นางสาวอุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ        Ph.D.  อาจารย ์     
20. นายบัญชา ยิ่งงาม ปร.ด.  อาจารย์1   
21. นางสาวนิธิมา   สุทธิพันธุ์ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
22. นายสมนึก  บุญสุภา Ph.D.  อาจารย์1     ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 
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คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏบิัติ 
           ชื่อ     คุณวุฒิ    ตําแหน่ง              ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ 

        ลาศึกษาต่อ 
1. นายสัมมนา  มูลสาร  Ph.D.  รองศาสตราจารย์ 
2. นายอนันต์  ไชยกุลวัฒนา Ph.D.  รองศาสตราจารย์  
3. นางสาวน้องเล็ก  คุณวราดิศัย   Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4. นางธีราพร  ชนะกิจ ภ.ม.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ลาศึกษาต่อเมื่อ 17 กันยายน 2555 
5. นายแสวง  วัชระธนกิจ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6. นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพล Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล ปร.ด.  อาจารย์ 
8. นางสาวสุทธาสินี  สุวรรณกุล       Ph.D.  อาจารย์ 
9. นางสาวทัดตา  ศรีบุญเรือง Ph.D.  อาจารย์  1  
10. นายพีรวัฒน์  จินาทองไทย ภ.บ.   อาจารย์  1     
11. นายศักด์ิสกล  ปรับพันธ์ ภ.บ.  อาจารย์  1   ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2555 
12. นางจีริสุดา คําสีเขียว ภ.ม.  อาจารย์ 1   
13. นายประสิทธิชัย   พูลผล  ภ.บ.  อาจารย์  1   ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2555 
14. นายณัฐวัฒน์   ตีระวัฒนพงษ์ ภ.บ.  อาจารย์  1   
15. นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์ ภ.บ.   อาจารย์  1   ลาศึกษาต่อเมื่อ 13 สิงหาคม 2552 
16. นางศิศิรา ดอนสมัคร ภ.ม.  อาจารย์  1    
17. นางสาววันนิศา  ดงใต้ ภ.บ.  อาจารย ์  1     ลาศึกษาต่อเมื่อ 13 สิงหาคม 2554 
18. นายธีระพงษ์  มนต์มธุรพจน์ ภ.ม.  อาจารย์  1     
19. นายมานิตย์  แซ่เตียว วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์  1    
20. นายศักด์ิสิทธิ์  ศรีภา  ภ.ม.  อาจารย์    
21. นางสาวฑิภาดา    สามสีทอง ภ.บ.  อาจารย์  1   ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2554 
22. นายทวนธน    บุญลือ  ภ.บ.  อาจารย์  1   ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2554 
23. นางสาวเด่นใจ  บัวทุม ภ.บ.  อาจารย์  1  
24. นางสาวอัญมณี  ลาภมาก ภ.บ.  อาจารย์  1  
25. นางสาวกมลชนก  จิตอารี ภ.บ.  อาจารย์  1  

 
หมายเหตุ      1 หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1. .
2. .
3. .

M.Sc.(Hospital
Ph.D. (Pharmac

. . (

Pharm.)
ceutics)

)

 1 
 1 
 1 

 2542 – 
 2555 – 

 2553 – 

 30 

 2555 

 2555 

1. .
2. .
3. .

M.Sc.(Hospital P
Ph.D. (Pharmac

. . (

63

 Pharm.)
eutics)
)

 1 
 1 
 1 

2542 – 
2555 – 

2553 – 

30

2555 

2555 



 

64 

 

บุคลากรกลุ่มงานปฏิบัติการ  
 

ชื่อ           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  จันทร์จรัสจิตร    วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  นักวิทยาศาสตร์ 
3. นางสาวทิพย์มณฑา  ฤกษ์ใหญ่  วท.บ. (จุลชีววิทยา)   นักวิทยาศาสตร์ 
4. นางสาวแวว  คงศิลา  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)   นักวิทยาศาสตร์ 
 
ลูกจ้างประจํา 
1. นางสมคิด สุพันทะมาด     ค.บ.(การศึกษาประถม)   พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3   

 
ลูกจ้างชั่วคราว 
1. นางสาวเย็นฤดี  ขันทะโข  ปวส. (บริหารการตลาด)  พนักงานธุรการ 
 

บุคลากรสํานกังานเลขานุการ 
 

ชื่อ           คุณวุฒิ              ตําแหน่ง 
ข้าราชการ 
1. นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวชัญญานุช  ช่วงชิง      บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)   นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวเกษสุดา  จันดาพันธ์     ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)   นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
4. นางวิไล  วรรณคํา*   ค.บ.(บริหารการศึกษา)   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 
5. นางชื่นจิต  ภู่ทอง        ศศ.บ.(การจัดการ)   นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ   
6. นายทยากร วริทธานนท์       รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ   
 

* ช่วยราชการสํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2553 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นางสาวนิธินันท์   ปวะบุตร     บธ.บ.(การจัดการธุรกิจบริการ)    บุคลากร   
2. นายปิยวิทย์ คําสุข   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
3. นายสิทธิพงศ์  ยิ่งยง        บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
4. นายวุฒิพงศ์  จันทร์พันธ์  ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
5. นางวรรณา  พุ่มพฤกษา        ศศ.บ.(บัญช)ี   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร              
6. นางธนาพา  เชียงแสน       ปวส. (บัญชี)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
7. นางประไพจิตร  มั่นคง       ปวส. (คหกรรม)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
8.  นางสาวสุณีรัตน์ เฮ้าทา  บธ.บ.(บัญชี)   นักวิชาการศึกษา   (ลาออก 1 สิงหาคม 2555) 
9. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตกุลภรณ์  อนุปริญญา(คอมพิวเตอร์)  ผู้ปฏบิัติงานบริหาร      
10.  นายกิตติพงษ์   กลางคํา  บธ.บ.(การจัดการ)   นักวิชาการพัสดุ  (ลาออก 15 มีนาคม 2556) 
11. นายนรเศรษฐ์  ทองคํา  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
12. นางสลวยเกศ  บุดดาลี  บธ.บ. (การบัญชี)   นักวิชาการเงินและบัญช ี
13. นางกฤษดาภรณ์  เคนประคอง  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
14. นางสาวสดใส  ตะรินันท์  วท.บ. (คอมพิวเตอร์)   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
15. นางสาวสุขุมา  พวงมะลิ    วท.บ. (เคมี)   นักวิชาการศึกษา  (เริ่มปฏิบัติงาน 15 ตุลาคม 2555) 



 

ชื
ลูกจ้างประ
1. นายสมัย 
2. นายนพด
3. นางนาร ี 
 
ลูกจ้างชั่ว
1.  นายพรม
2.  นางสาวอ
3. นายนเรศ
 
จ้างเหมาบ
1. นางสาวภั
2. นางสาวจิ
3.  นายบุญเ
4.  นายสมเ
5.  นายไสว 
6.  นายวันชั
7. นางสาวช

   

 

 
 
 

ชื่อ  
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ล  ภูมิสวาสด์ิ     

  แก้ววงษา 

คราว 
มมา  อินอร่าม 
อนุพร  โคตรเมือง
ศน์  กําลังดี  

บริการ 
ภณัฑิรา  กัลยา 
จิรัสยา  สมลา 
เพ็ง ชมพูปัด 
ดช  ชมพูปัด 
 สุวรรณะ  
ชยั  บรรพบุรุษ 
ชไมภรณ์  บุญแท ้
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นบุคลากรงา
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งบประมาณ   
 

1) งบประมาณแผ่นดนิ 2555  

งบประมาณแผ่นดนิที่ได้รับจัดสรร จําแนกตามหมวดรายจ่าย  

ลําดับ หมวดรายจ่าย  จํานวนเงิน  

  งบดําเนินการ   

1 งบบุคลากร           24,953,610.16  

2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            3,680,500.00  

3 ค่าสาธารณูปโภค                           -  

4 เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.)            2,366,900.00  

  งบลงทุน   

1 ครุภัณฑ์                           -  

2 ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                           -  
  รวมทั้งสิ้น          31,001,010.16  

   
งบประมาณแผ่นดนิที่ได้รับจัดสรรจาํแนกตามแผนงาน  

ลําดับ หมวดรายจ่าย  จํานวนเงิน  

1 แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา          31,001,010.16  

  (งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)   

2 แผนงานวิจัย            1,203,400.00  

3 แผนงานบริการวชิาการแก่สังคม              852,200.00  

4 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม              307,600.00  

  รวมทั้งสิ้น          33,364,210.16  

   
2) เงินรายได ้ 

  
ลําดับ หมวดรายจ่าย  จํานวนเงิน  

1 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร ์            3,439,147.50  

2 เงินรายได้บัณฑิตศึกษา               522,500.00  

3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต            7,258,550.00  

      
  รวมทั้งสิ้น          11,220,197.50  
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รายจ่าย 
  

1) งบประมาณแผ่นดนิ 2555  
ลําดับ หมวดรายจ่าย  จํานวนเงิน  

  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร          24,953,610.16  
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            3,680,500.00  
3 ค่าสาธารณูปโภค                           -  
4 เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.)            2,366,900.00  
  งบลงทุน   
1 ครุภัณฑ์                           -  
2 ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                           -  
  รวมทั้งสิ้น          31,001,010.16  

   2) รายจ่ายเงนิรายไดค้ณะเภสัชศาสตร์ 2555  
ลําดับ หมวดรายจ่าย  จํานวนเงิน  

  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร (เงินเดือน + เงินประจําตําแหน่ง)            1,263,152.68  
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            1,036,746.08  
3 ค่าสาธารณูปโภค                           -  
  งบลงทุน   
4 ครุภัณฑ์                           -  

  รวมทั้งสิ้น           2,299,898.76  

   3) รายจ่ายเงนิรายได้บณัฑิตศึกษา 2554  
ลําดับ หมวดรายจ่าย  จํานวนเงิน  

  งบดําเนินการ   
1 ค่าจ้าง              148,078.00  
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                98,988.00  
3 ค่าสาธารณูปโภค                           -  
  งบลงทุน   
4 ครุภัณฑ์                           -  

  รวมทั้งสิ้น              247,066.00  
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4) รายจ่ายเงนิกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 2555  
ลําดับ หมวดรายจ่าย  จํานวนเงิน  

  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร (เงินเดือน + เงินประจําตําแหน่ง)            1,244,903.04  
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            2,870,392.70  
3 ค่าสาธารณูปโภค              747,581.41  
  งบลงทุน   
4 ครุภัณฑ์   

  รวมทั้งสิ้น           4,862,877.15  

   
ค่าใช้จ่ายสําหรับใช้ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2555 

 
ลําดับ หมวดรายจ่าย  จํานวนเงิน  

1 งบประมาณแผ่นดิน   
  -งบบุคลากร          24,953,610.16  
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            3,680,500.00  
  -ค่าสาธารณูปโภค                           -  
  -เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.)            2,366,900.00  
  -ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์                            -  
  -ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง                           -  
  รวมรายจ่ายงบประมาณ          31,001,010.16  
2 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์   
  -ค่าจ้างชั่วคราว            1,263,152.68  
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            1,036,746.08  
  -ค่าสาธารณูปโภค                           -  
  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์           2,299,898.76  
3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ   
  -งบบุคลากร            1,244,903.04  
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            2,870,392.70  
  -ค่าสาธารณูปโภค              747,581.41  

  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ           4,862,877.15  

  รวมงบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งสิ้น          38,163,786.07  

 ข้อมูลท่ีใช้คํานวณ : เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2555 
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เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2555  
ลําดับ หมวดรายจ่าย  จํานวนเงิน  

1 รายรับ   

  1) งบประมาณแผ่นดิน   

  -งบบุคลากร           24,953,610.16  

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            3,680,500.00  

  -ค่าสาธารณูปโภค                           -  

  -เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.)            2,366,900.00  

  -ครุภัณฑ์                           -  

  -สิ่งก่อสร้าง                           -  

  รวมรายรับงบประมาณ          31,001,010.16  

  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์            3,439,147.50  

  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา (รวมยอดยกมา)              522,500.00  

  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ            7,258,550.00  

  รวมรายรับเงินรายได้          11,220,197.50  

  รวมรายรับทั้งสิ้น          42,221,207.66  

2 รายจ่ายจริง   

  1) งบประมาณแผ่นดิน   

  -งบบุคลากร           24,953,610.16  

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            3,680,500.00  

  -ค่าสาธารณูปโภค                           -  

  -เงินอุดหนุน            2,366,900.00  

**** -ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง                           -  

  รวมรายจ่ายงบประมาณ          31,001,010.16  

  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์   

  -ค่าจ้างชั่วคราว            1,263,152.68  

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            1,036,746.08  

  -ค่าสาธารณูปโภค                           -  

  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์           2,299,898.76  

  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา   

  -ค่าจ้างชั่วคราว              148,078.00  

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                98,988.00  

  -ค่าสาธารณูปโภค                           -  

  รวมรายจ่ายเงินรายได้บัณฑิตศึกษา              247,066.00  
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ลําดับ หมวดรายจ่าย  จํานวนเงิน  

  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ   

  -งบบุคลากร            1,244,903.04  

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ            2,870,392.70  

  -ค่าสาธารณูปโภค              747,581.41  

  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ           4,862,877.15  

  รวมงบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งสิ้น          38,410,852.07  

3 เงินเหลือจ่าย   

  1) งบประมาณแผ่นดิน                           -  

  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์            1,139,248.74  

  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา              275,434.00  

  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ            2,395,672.85  

  รวมเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น            3,810,355.59  

4 งบดําเนินการในปีงบประมาณ 2555   

  1) งบประมาณแผ่นดิน          31,001,010.16  

  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์            7,409,841.91  

  3) ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง                           -  

  รวมงบดําเนินการในปีงบประมาณ 2555 ทั้งสิ้น          38,410,852.07  

(ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2556) 
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การบรกิารหองเอกสารอางองิทางเภสัชศาสตร   
 

1. ทรัพยากรห้องเอกสารอา้งอิงทางเภสชัศาสตร ์

ลําดับที่ ประเภท จํานวน 

1 หนังสือตําราภาษาอังกฤษ 3,957 เล่ม 

2 หนังสือตําราภาษาไทย 8,643  เล่ม 

3 วารสาร  สิ่งพิมพ์  ภาษาไทย 70  ฉบับ 

4 วารสาร  สิ่งพิมพ์  ภาษาอังกฤษ 44  ฉบับ 

  หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ 373  เล่ม 

  หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 156  เล่ม 

  งานวิจัยอาจารย์ประจําคณะ 32  เล่ม/เรื่อง 

5 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 5  เครื่อง 

6 วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท  คณะ 193  เล่ม 

7 วิทยานิพนธ์อาจารย์ประจําคณะ 26  เล่ม 

8 Senior   Project   (นักศึกษาปริญญาตรี) 427  เล่ม 

9 ซีดี - รอม 250  แผ่น 

10 เทป 10  ม้วน 

11 วีดิทัศน์ 47  ม้วน 
 
 

2. สถิติการใชบ้ริการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสชัศาสตร์ 
 

ลําดับที่ ประเภท จํานวน 

1  นิสิตและอาจารย์ 20 -200  คน/วัน 

2 บุคคลภายนอก 2  คน/เดือน 

3  บริการยืม - คืน  หนังสือ 15 - 100  เล่ม/วัน 

4  บริการยืม - คืน  วารสาร 3 - 7  เล่ม/วัน 

5  บริการยืม - คืน  ระหว่างห้องสมุด ไม่มีบริการ 

6 
  
  

 บริการช่วยสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ 
หมายเหตุ  สํานักวิทยบริการเปลี่ยนฐานข้อมูลจาก Web OPAC 
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS  เป็น Walai  AutoLib 

ไม่ระบุ 
  

 

7 การจองหนังสือ 5-9  เล่ม/เดือน 
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นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 
1 (รหัส 54) 93 - 93 
2 (รหัส 53) 90 - 90 
3 (รหัส 52) 84 - 84 
4 (รหัส 51) 80 20 100 
5 (รหัส 50) 81 21 102 

นศ.ตกค้าง (รหสัก่อน 50) 7 8 15 
รวม 435 49 484 

 

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มสาขาวิชา 
 

ลําดับ หลักสูตร ระดับ รวม (คน) 
1 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ปริญญาโท 1 
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ปริญญาโท 2 
3 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) ปริญญาเอก 2 

 รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  5 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student) ประจําปีการศึกษา 2554  
  

รายละเอยีด ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 
(โท-เอก) 

FTES 
รวม 

FTES (ปีการศึกษา 2554) 377.42 1.75 379.17 
FTES (ปีงบประมาณ 2555) 300.90 1.75 302.65 
 

งานวจิยั 
 

1. โครงการวิจัยที่ได้รับการสนบัสนนุจากเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2555 
 

ลําดับที่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม  

1 สารที่มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์อะเซทิล
โคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูล
อิสระจากช้าพลู 

 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   
 นุตติยา วีระวัธนชัย  

งบประมาณแผ่นดิน 300,000 

2 การศึกษาผลของน้ํานมราชสีห์เล็ก
ต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยง
จากภาวะ oxidative stress 

 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ  
 จุฑามาศ เชื้อทอง  
ลักษณา เจริญใจ  

งบประมาณแผ่นดิน 300,000 
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ลําดับที่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม  

3 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสาร
สกัดหอมแดง 

 นุตติยา วีระวัธนชัย  
 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์   

งบประมาณแผ่นดิน 193,600 

4 การผลิตสารต้านทานแบบโมโน
โคลนอลแอนติบอดีต่อเอเชียติโค
ไซด์เพื่อการควบคุมคุณภาพ
บัวบก 

 ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล  
  

งบประมาณแผ่นดิน 349,800 

5 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทย 5 
ชนิดต่อการทํางานของเอนไซม์ไซ
โตโครม พี450 ในไมโครโซมจาก
ตับหนู 

 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา  
 สุทธาสินี สุวรรณกุล  

งบประมาณแผ่นดิน
(โครงการส่งเสริม
การวิจัยใน
อุดมศึกษา) 

300,000 

6 ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลําไยต่อ
การทํางานของเกล็ดเลือด 

 เพียงเพ็ญ ธิโสดา  
  

งบประมาณแผ่นดิน
(โครงการส่งเสริม
การวิจัยใน
อุดมศึกษา) 

300,000 

 
2. โครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2555 
 

 ลําดับที่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม  

1 การผลิตสารสกัดต้ิวด้วยวิธีการ
ตอบสนองพื้นผิวและการ
ออกแบบส่วนผสมกลาง 

 บัญชา ย่ิงงาม  เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

45,000 

2 ศึกษาการสร้างตน้อ่อนของ
แพงพวยฝรั่งจากรากเพาะเลี้ยงที่
เหนี่ยวนําโดยอะโกรแบคทีเรียม 
ไรโซเจน 

 นิธิมา  สุทธิพันธุ์  เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

45,000 

3 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด
สมุนไพรในประเทศไทยในการฆ่า
หรือยับย้ังเชื้อ Acinetobacter 
baumannii และสายพันธุ์ท่ีด้ือ
ต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดท่ีเป็น
สาเหตุของการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธ์ิประสงค์  

 ธีรพงษ์  มนต์มธุรพจน์  เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

45,000 

4 การศึกษาความถี่ของยีน 
KIR2DS3 ในประชากรชาวไทย 

 สมหวัง จรรยาขันติกุล  เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

45,000 

5 การพัฒนาและประเมินเครือข่าย
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน: 
กรณีศึกษาตําบลเมืองศรีไค 

 ธีราพร ชนะกิจ  เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

25,000 

6 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
ปริมาณฟลาโวนอยด์จากบัวหลวง 

 กุสุมา จิตแสง  เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

25,000 
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 ลําดับที่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม  

7 การจัดทําคู่มือเพื่อการศึกษาสวน
สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ด้วย
ตนเอง (2) 

 สุดารัตน์ หอมหวล  เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

25,000 

8 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์การปนเปื้อน
จุลินทรีย์ก่อโรคและโลหะหนักใน
ยาแผนโบราณที่ผลิตในหน่วยผลิต 
วิเคราะห์ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 บัญชา ย่ิงงาม  เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

25,000 

9 การพัฒนาตํารับผงแห้งละลายน้ํา
ก่อนรับประทานของ Sodium 
citrate และ citric acid 

 วริษฎา ศิลาอ่อน  เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

25,000 

10 การปรับปรุงสูตรตํารับ ควบคุม
คุณภาพและทดสอบความคงตัว
ทางเคมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่เชิง
พาณิชย์ 

 บัญชา ย่ิงงาม  เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

25,000 
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โครงการสารนพินธของนักศกึษาระดบัปริญญาตร ี
1. การศึกษาดา้นฤทธิ์ทางชีวภาพและสมุนไพร 

 

ที่ ชื่อโครงการ 
อาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก 
อาจารย์ 

ที่ปรึกษาร่วม 
รายชื่อนักศึกษา 

1 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมในกล้วยชนิด
ต่างๆ 

ดร.กุสุมา  จิตแสง ผศ.ดร.ระวิวรรณ   
แก้วอมตะวงศ์ 

5115400110  นางสาวลัทธิพร  บุญมานัส 
5115420114  นางสาวปราณิสา  ศิรังศิลป ์

2 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 
ของกระเทียมและหอม 
 

ดร.นุตติยา   
วีระวัธนชัย 

ผศ.ดร.ระวิวรรณ  
แก้วอมตวงศ์ 

5115400053  นางสาวทายวัลย์ บุราณสาร 
5115420169  นายภูริพัฒน์  สิงมาตย์ 
5115440028  นางสาวณัฐศศิ  วงศง์าม 

3 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของ
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดส   

ผศ.ดร.สุภารัตน์  
จันทร์เหลือง 

ผศ.ดร.ระวิวรรณ 
แก้วอมตวงศ์ 

5115430018  นายธณวรรฒณ์  แก้วเนตร 

4 การทดสอบเบื้องต้นถึงผลของสารสกัด
สมุนไพรพลูคาวและสมุนไพรอื่นๆอีก 4 
ชนิด ต่อการทํางานของเอนไซม์ CPY 3A4
จากตับหนูในหลอดทดลอง   

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ 
เศรษฐบุปผา 

ดร.สุทธาสินี  
สุวรรณกุล 

5115440590  นางสาวณัฐกฤตา  สาระ 
5115440600 นางสาวทิพยเนตร  เกศไตรทิพย์ 
5115440679 นางสาวสุนิสา  คําเขื่อนแก้ว 

5 การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพ
ของชาชงสมุนไพร 

ผศ.ดร.สุดารัตน์  
หอมหวล 

ดร.ศิริมา สุวรรณ
กูฏ จันต๊ะมา 

5115400044  นางสาวจิตราภรณี  คงดี 
5115400064  นางสาวทิพย์ฤทัย  ธงศรี 

6 การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสาร
สกัด Taraxacum officinale ใน
เซลล์มะเร็ง  

ดร.ณรงค์ชัย   
จักษุพา 

ดร.อรนุช   
ธนเขตไพศาล 

5115440277  นายภูริชญ์  อินต๊ะ 
5115440545  นางสาวเกวลี  ศรีทองกุล 

7 การศึกษาผลของสภาวะเพาะเลี้ยงต่อการ
ผลิตสารกลุ่ม canthin-6-ones ในเนื้อเยื่อ
เพาะเลี้ยงปลาไหลเผือก 

ดร.ทวีศักด์ิ   
จึงวัฒนตระกูล 

อ.ทรงพร   
จึงมั่นคง 

5115420071  นางสาวธณพรรณ  ชุมจันทร์ 
5115420347  นางสาวศรีสกุล  ศรีสุข 

8 การวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่ม Canthin-6-
ones ในแคลลัสของปลาไหลเผือกเล็ก 

ดร.ทวีศักด์ิ   
จึงวัฒนตระกูล 

อ.ทรงพร  
จึงมั่นคง 

5115420330  นางสาววิจิตรา  รัตนูปกร 
5115440208  นางสาวพนิตนาฏ  มั่นคง 

 

2. การศึกษาดา้นเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสชักรรม 
 

ที่ ชื่อโครงการ 
อาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก 
อาจารย์ 

ที่ปรึกษาร่วม 
รายชื่อนักศึกษา 

1 การหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อสกัด
สารประกอบพอลีฟีนอลจากใบติ้วด้วยวิธี
ตอบสนองพื้นผิว 

ผศ.ดร.วันดี   
รังสีวิจิตรประภา 

ดร.บัญชา  ยิ่งงาม 50150676  นางสาวณัฐปภัสร์  ต้ังพานทอง 
50151235  นางสาวมาดีน่า  พันธพงศ์ธรรม 
5115410065  นางสาวจุฑารัตน์  บุระสิทธิ์ 

2 การพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลโพลีไวนิลอัล
กอฮอล์และไคโตซานผสมสารสกัด
กวาวเครือขาวเพื่อช่วยสมานแผล 

ดร.บัญชา  ยิ่งงาม ผศ.ดร.วันดี  
รังสีวิจิตรประภา 

5115440369  นางสาววิภาวี  รศมีธรรม 
5115440394  นางสาว พ. สายทิพย์  ณ พัทลุง 
5115410023  นางสาวนันทกร  บุญแสน 

3 การพัฒนาสูตรตํารับยาเม็ดไอบูโพรเฟน 
โดยใช้เทคนิคลิควิคโซลิคช่วยเพ่ิมการ
ละลาย   

ดร.อรนุช   
ธนเขตไพศาล 

ดร.ณรงค์ชัย  
จักษุพา 

50150047  นายเดชา  คําอ่อน 
5115410258  นายพุทธรัตน์  คําป้อง 
5115440446  นายอภิวัฒน์  สวาสดี 

4 การเตรียมยาเม็ดเคลือบฟิล์มฟ้าทะลาย
โจรผสมมังคุดเพื่อนําส่งยังลําไส้ 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ 
เศรษฐบุปผา 

ดร.อรนุช   
ธนเขตไพศาล 

5115440565  นางสาวเจนจิรา  กุอุทา 
5115440646  นางสาวรสสุคนธ์  ขามกุล 

5 การพัฒนาตํารับผงแห้งละลายน้ําก่อน
รับประทานของโซเดียมซิเตรทและกรด   
ซิตริก  

ผศ.ดร.วริษฎา   
ศิลาอ่อน 

ดร.อุษณา   
พัวเพิ่มพูลศิริ 

5115420057  นางสาวฐานมาศ  เถื่อนหมื่นไวย 
5115440237  นางสาวพิชญา  วรรณสุทธิ์ 
5115410054  นางสาวจันจิรา  โพธิ์พัฒน์ 

6 การพัฒนาตํารับยาเม็ด Theophylline 
แตกตัวเร็วในช่องปาก  

ผศ.ดร.วริษฎา   
ศิลาอ่อน 

 5115400109  นางสาวรวีวรรณ  แจ้งไชย 
5115440554  นางสาวจุฑารัตน์  สมดี 
5115400138  นางสาววิจิตรา  อุดมสันต์ 
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ที่ ชื่อโครงการ 
อาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก 
อาจารย์ 

ที่ปรึกษาร่วม 
รายชื่อนักศึกษา 

7 ยาเม็ดพาราเซตามอลที่เตรียมด้วยวิธี
แกรนูลเปียกโดยใช้แป้งเป็นสารยึดเกาะใน
รูปแบบการผสมแห้ง  

ดร.ชลลัดดา  
พิชญาจิตติพงษ์ 

 5115410090  นางสาวภมรวดี  ศรีประทุม 
5115440095  นางสาวณัฐชยา  รุจิยาปนนท์ 
5115440332  นางสาววรุณรัตน์  อุ่นม่วง 

8 การพัฒนาวิเคราะห์ทางสเปกโตรสโคปี
เพื่อหาปริมาณกาบา (GABA) ในข้าวกล้อง
งอกและผลิตภัณฑ์น้ําด่ืมกาบา 

ผศ.ดร.จารุวรรณ  
ธนวินุฬห์ 

 5115430036  นายสยาม  ชนะมาตย์ 
5115440358  นางสาววาทินี  พันธุ์พรม 

9 การตรวจสบอความถูกต้องของวิธี
วิเคราะห์ปริมาณสารคาแรนตินใน
ผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลมะระขี้นก  โดยใช้
เทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบแผ่นบาง 

ดร.จรรยา   
อินทรหนองไผ่ 

 5115440060  นายชาตรี  ศรีทิพย์อาสน์ 
5115440088  นายณัฐกฤษฎิ์  วรรณภาส 
5115440150  นางสาวนพรัตน์  นิเวศน์ไชยยันตร์ 

10 การสร้างลายพิมพ์ทางเคมีของพืชสมุนไพร
ที่แสดงฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดส  

ผศ.ดร.สุภารัตน์  
จันทร์เหลือง 

ผศ.ดร.ระวิวรรณ 
แก้วอมตวงศ์ 

5115410249  นางสาวพิมพ์ชนก  นิลหุต 
5115440015  นางสาวกนกพร  ชมาฤกษ์ 
5115410155  นายชัชวินท์  คุณรัตน์ 
 

11 การพัฒนาตํารับยาคลอร์เฟนิรามีนชนิด
ออกฤทธิ์เนิ่นและเพิ่มคุณสมบัติการไหล
ของผงยาคลอร์เฟนิรามีนด้วยเคร่ืองฟลูอิด
เบดแกรนูลเลเตอร์ 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ 
เศรษฐบุปผา 

ดร.ชลลัดดา  
พิชญาจิตติพงษ์ 

5115420194  นายสุกฤต  บัมพานนท์ 
5115410124  นางสาวศรัญญา  เอื้ออารีย์กุล 
5115400082  นายนฤดล  มะเสนะ 

12 การทดสอบผลเบื้องต้นของสารสกัดว่าน
กาบหอย (Tradescantia spathacea 
Swartz) และสารสกัดสมุนไพรไทยอีก 4 
ชนิด ต่อการทํางานของเอนไซม์ CYP3A4 
จากตับหนูในหลอดทดลอง 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ 
เศรษฐบุปผา 

ดร.สุทธาสินี  
สุวรรณกุล 

5115440479  นางสาวอลิษา  ทิพย์เสนา 
5115440244  นางสาวพิมลพรรณ  ใจกว้าง 
5115440222  นางสาวพลอยชมพู   เจนศิริธีราภา 
 

 
 

3. การศึกษาดา้นเภสัชกรรมคลนิิก 
 

ที่ ชื่อโครงการ 
อาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก 
อาจารย์ 

ที่ปรึกษาร่วม 
รายชื่อนักศึกษา 

1 การศึกษาเปรียบเทยีบความรู้ เกี่ยวกับ   
พิษภัยของยาสูบ และสํารวจทัศคติ 
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 และ 6  ในเขต
ตําบลเมืองศรีไคและตําบลธาตุ  จังหวัด
อุบลราชธานี 

รศ.ดร.อนันต์   
ไชยกุลวัฒนา 

 5115440666  นายสุนทร  เสรศาสตร์ 
5115440174  นางสาวปรียาภรณ์  พาเรือง 

2 การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการ
ให้ความรู้เรื่องพิษภัยยาเส้นในพื้นที่ตําบล
เมืองศรีไคและธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี 

รศ.ดร.อนันต์   
ไชยกุลวัฒนา 

 
5115420158  นายพรรศักด์ิ  ไพรสณฑ์ 
5115420275  นายธนัชชัย  คมใส 
5115440655  นางสาววิษษุตา  ศรีภูวงศ ์

3 การศึกษาผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วย โรคหัวใจ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ดร.พีรวัฒน์   
จินาทองไทย 

อ.มานิตย์ แซ่เตียว 5115440161  นางสาวปรมาภรณี  ธานี 
5115440264  นางสาวภควรร  มูลทรัพย์ 

4 ผลลัพท์การบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยโรคหืด คลินิกโรคหืดอย่างง่าย 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

ผศ.ดร.แสวง  
วัชระธนกิจ 

อ.พีรวัฒน์   
จินาทองไทย 

5115440105  นายทวีศักด์ิ  ขําพุก 
5115440484  นางสาวอารยา  วิฑิตพงษ์วนิช 
5115440509  นายเอกพล  เอกเศวตอนันต์ 

5 ความจําเป็น และ บทบาทหน้าที่ของเภสัชกร
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

ผศ.ดร.สุวรรณา  
ภัทรเบญจพล 

รศ.ดร.สัมมนา   
มูลสาร 

5115440538  นางสาวกฤษติยา  พุ่มบัว 
5115440523  นางสาวกฤตยา  โทนหงษา 
5115440714   นายอาทร  โนมิตัง 
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ที่ ชื่อโครงการ 
อาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก 
อาจารย์ 

ที่ปรึกษาร่วม 
รายชื่อนักศึกษา 

6 ความฉลาดทางสุขภาพ ความรู้ ความ
ร่วมมือในการใช้ยา และการดูแลสุขภาพ
ของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มารับบริการใน
สถานพยาบาลปฐมภูมิ จังหวัด
อุบลราชธานี 

ผศ.ดร.สุวรรณา  
ภัทรเบญจพล 

 5115400077  นายธเนศวุฒิ  สายแสง 
5115410111  นายวีระศักด์ิ  จิตไธสง 

7 พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของ
ประชาชนในสถานบริการของรัฐและ
เอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ดร.อนุวัฒน์  
วัฒนพิชญากูล 

 5115430076  นางสาวมานิตา  แก้วลายทอง 
5115440073  นายณรงค์รัชช์  สรรพทวีบูรณ์ 
5115440624  นายเธียรวิชญ์  เมืองซํา 

8 ปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ 

ดร.อนุวัฒน์  
วัฒนพิชญากูล 

 48151212  นางสาวสุวิชชา  เจริญพร 
5115410191  นางสาวพนิดา  โนนทิง 

9 บทบาทเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข
กับการพัฒนางานแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลของรัฐ 

ดร.อนุวัฒน์  
วัฒนพิชญากูล 

 5115440611  นายธีรยุทธ  วงศ์ชัย 
5115440639  นางสาวปาณิศา  ภูมรินทร์ 
5115440684  นางสาวสุรัชฎาพรรณ  อินทพรม 

10 การอบสมุนไพร : ทางเลือกในการดูแล
สุขภาพของประชาชน 

ดร.อนุวัฒน์  
วัฒนพิชญากูล 

 5115440578  นางสาวเจนจิรา  คิดกล้า 
5115440691  นางสาวโสภารัตน์  พุทธรักษ์ 
5115440703  นายอริยะ วัฒนชัยสิทธิ์ 

11 การศึกษารูปแบบการใช้ยาต้านโรคจิตใน
ผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

ผศ.ดร.น้องเล็ก  
คุณวราดิศัย 

ดร.ทัดตา   
ศรีบุญเรือง 

5115400037  นายกิตติพงศ์  อ้วนแก้ว 
5115400099  นางสาวพัชรินทร์  ปะกะมา 
5115420013  นางสาวกนกพร  คนไว 

12 การศึกษาผลการติดตามระดับยา mood 
stabilizer ในกระแสเลือด  ในผู้ป่วยจิต
เวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

ผศ.ดร.น้องเล็ก  
คุณวราดิศัย 

ดร.สุทธาสินี 
สุวรรณกุล 

5115410227  นางสาวจริยา  ไชยบันดิษฐ ์
5115400154  นายศราวุธ  ฤทธิเดช 
5115430043  นางสาวสุลาวัณย์  วรรณโคตร 

13 แรงจูงใจและปัญหาอุปสรรคในการเข้า
ร่วมโครงการร้านยา ตามมาตรฐานสภา
เภสัชกรรมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.น้องเล็ก  
คุณวราดิศัย 

 5115440196  นางสาวปิยวรรณ  ขันบุรี 
5115400123  นางสาววรัญญา  วงศ์วรรณา 
5115410308  นางสาวอังศุมาลิน  ยั่งยืน 

14 ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ทางเภสัช
จลนศาสตร์ : อัตราการกําจัดยาฟีนัยโตอิน
และวาลโปรเอท 

ดร.ทัดตา   
ศรีบุญเรือง 

ดร.สุทธาสินี 
สุวรรณกุล 
ผศ.ดร.สุวรรณา  
ภัทรเบญจพล 

5115440400  นางสาวสิริกานดา  โกสุวรรณ 
5115400123  นางสาวอรวรรณ  ภักดีพินิจ 
5115440455  นางสาวอรณัส  อินทรามะ 
5115440510  นางสาวกนกวรรณ  ลีละศาสตร์ 

15 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารักษาซ้ําใน
โรงพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวช 

ดร.ทัดตา   
ศรีบุญเรือง 

 5115410166  นางสาวทิวาวรรณ  ผมไผ 
5115410184  นางสาวนุชนาถ  พันธะไชย 
5115410139  นายสราวุฒิ  เปลี่ยนไธสง 

16 การรับรู้และความเข้าใจการใช้ยาของ
ผู้ป่วยจิตเภทที่เป็นผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์ 

ดร.ทัดตา  
ศรีบุญเรือง 

 5115420220  นางสาวชิตหทัย  สมปรารถนา 
5115440253  นายพีระพงศ์  ภูบาล 
5115440327  นางสาววริญชญา  วงศส์ว่างพานิช 

17 การประเมินการทํางานของอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) : กรณีศึกษา 
ตําบลเมืองศรีไค  จังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.จินตนา   
นภาพร 

ผศ.ธีราพร   
ชนะกิจ 
ดร.ณรงค์ชัย   
จักษุพา 

5115440141  นางสาวธีรนุช  พรหมจันทร์ 
5115440314  นางสาววราภรณ์  เฉวียงวาศ 

18 การพัฒนาเว็บไซต์การพิสูจน์เอกลักษณ์ยา
เม็ดและแคปซูลในประเทศไทย(ระยะที่ 4) 

ดร.จินตนา   
นภาพร 

ผศ.ธีราพร   
ชนะกิจ 
ดร.ณรงค์ชัย   
จักษุพา 

5115440299  นางสาวเรวดี  จวงจันดี 
5115440303  นางสาววชิราภรณ์  รังวัดสา 
5115420325  นางสาวมาริตา  คําพาวงศ ์
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การพฒันาบคุลากร   
 
การพัฒนาอาจารย ์
 
1. อบรม/ประชุม/สัมมนาวชิาการในประเทศ  
สายวิชาการ 

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน สถานที ่

1 รศ.ดร.อนันต์  
ไชยกุลวัฒนา 
 

ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านการวิจัยและ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ  
(วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2554) 

- - ห้องประชุม  
คณะสาธารณสุข ม.มหิดล 

การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส 
(วันที่ 19 ตุลาคม 2554) 

- -  

FCTC เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่  
(วันที่ 23 กันยายน 2554)  

- -  

ประชุมสัมมนาเร่ืองการวิจัยประเมินผลด้านการ
ควบคุมยาสูบ  
(วันที่ 18 เมษายน 2554) 

- - เรือนพฤกษา บูติก รีสอร์ท 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่  
(วันที่ 18 มีนาคม 2554) 

- - ห้องสยามมงกุฏราชกุมาร 
อาคารเฉลิมพระบารมี  
50 ปี ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
กรุงเทพฯ 

2 ดร.อนุวัฒน์ 
วัฒนพิชญากูล 

การประชุมวิชาการประจําปีการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก      
(วันที่ 31 สิงหาคม 2554 – 3 กันยายน2554)   

4,200 - ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

ประชุมวิชาการสังคมกับสุขภาพ 2554     
(วันที่ 14 – 16 กันยายน 2554) 
 

- - โรมแรมสวนสามพราน  
โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

3 ผศ.ดร.เบญจภรณ์   
เศรษฐบุปผา 

หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคการทําแห้ง
แบบพ่นฝอย (Spray Drying) และแนวโน้ม
งานวิจัย  
(วันที่ 3 เมษายน 2555) 

2,482 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมสวิสโซเทล  
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ 

Basic Concept in Developing URS for 
Pharmaceutical Water System  
(วันที่ 26 สิงหาคม 2554) 

- - โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

Particle Monitoring in Clean Area  
(วันที่ 8 กรกฎาคม 2554) 

- - โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพฯ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน สถานที ่

หลักเกณฑ์ GMP ของ PICs แก่บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมยาครั้งที่4 "GMP 
Requirement for environmental control"  
(วันที่ 1- 2 มีนาคม 2554) 

- - โรงแรมแมนดาริน  
สามย่าน กรุงเทพฯ 

ร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์เภสัชกรร่วมสร้าง
สุขภาพชุมชน  
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553) 

8,000 สํานักงาน
กองทุน

สนับสนุน การ
สร้างเสริม

สุขภาพ (สสส) 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การตรวจรับรอบตามหลักการ V-model  
(วันที่ 23 ธันวาคม 2553)  
 

2,550 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพฯ 

Change Control Deviation Corrective 
Preventive Action for Pharmaceutical 
Industries  
(วันที่ 9- 10 พฤศจิกายน 2553) 

3,400 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมแมนดาริน  
สามย่าน กรุงเทพฯ 

  ประชุมเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุม
ยาสูบ  
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553) 

- -  

  การพัฒนาระบบคณุภาพในอุตสาหกรรมยาให้ได้
ตาม PIC/S GMP  
(วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2553)  
 

4,000 - โรงแรมแมนดาริน  
สามย่าน กรุงเทพฯ 

4 ผศ.ดร. จารุวรรณ 
ธนวิรุฬห์ 

Finding small remedies in your daily 
practice  
(วันที่ 3- 4 มีนาคม 2555) 

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

ประชุมสัมมนาคัดเลือกข้อสอบสภาเภสัชกรรม 
2554  
(วันที่ 17 ตุลาคม 2554) 

- - โรงแรมทวินทาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

การบรรยายวิชาการโฮมีโอพาธีย์  
(วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2553) 

5,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

กระทรวงสาธารณสุข  
จ.นนทบุรี 

5 ดร.ชลลัดดา  
พิชญาจิตติพงษ์ 

สัมมนาเชิงวิชาการเร่ืองหลักการและการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการทําแห้งแบบพ่นฝอยและ
แนวโน้มงานวิจัย  
(วันที่ 3 เมษายน 2555) 

2,282 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมสวิสโซเทล 
คองคอร์ด กรุงเทพฯ 

6 ดร.จินตนา  
นภาพร 

ประชุมประเมินการฝึกงานเภสัชกรรมการตลาด  
ปีการศึกษา 2554 และเตรียมการฝึกงาน 
ในปีการศึกษา 2555  
(วันที่ 5 มีนาคม 2555) 

5,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

 

เข้าประชุมคณะทํางาน คร้ังที่ 2 ในงานการจัดการ
ประชุม International Social Pharmacy 
Workshop 2012  
(วันที่ 2 ธันวาคม 2554) 
 

- - คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน สถานที ่

7 ดร.จรรยา  
อินทรหนองไผ่ 

patient safety: from product to patient 
care and translational research  
(วันที่ 20- 21 กรกฎาคม 2554) 

- - โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
จ.อุบลราชธานี 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ               
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2554)   

- - โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

ทิศทางและการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมด้าน   
เภสัชศาสตร์  
(วันที่ 4 พฤษภาคม 2554) 

3,500 - โรงแรมทวินทาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

การประชุมวิชาการเภสัชบําบัดขั้นสูง  
(วันที่ 29 เมษายน 2554) 

- - โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
(วันที่ 27 – 28 เมษายน 2554) 

- - โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

Pharmaceutical and chemical process 
technology conference                 
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2554) 

5500 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

Centara Grand at 
Central world  
กรุงเทพฯ 

การเข้ารับฟังการบรรยาย กบข.สมาชิกสัมพันธ์
สัญจรภูมิภาค ประจําปี 2554  
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2554) 

- - โรงแรมสุนีย์แกรนด์  
จ.อุบลราชธานี 

  การอบรมเรื่อง การปรับระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยาใน
ประเทศไทย  
(วันที่ 28 มีนาคม 2554) 

3,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพฯ 

8 ดร.ลักษณา  
เจริญใจ 

Symposium: Total Agilent Experience 
2011  
(วันที่ 1 มิถุนายน 2554) 

- - โรงแรมแลนด์มาร์ค 
กรุงเทพฯ 

การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmaceutical and 
Chemical Process Technology 
Conference  
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2554) 

- - Centara Grand at 
CentralWorld กรุงเทพฯ 
 

การประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์เคมีของยา
ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (Application of 
medicinal chemistry in pharmacy 
practices)  
(วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2554)  

4,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน สถานที ่

ประชุมวิชาการเร่ือง Molecular Dynamics 
Simulation and Molecular Docking Studies 
of Biomolecular Systems  
(วันที่ 4 – 7 มกราคม 2554) 

600 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 ผศ.ดร.น้องเล็ก  
คุณวราดิศัย 

การพัฒนาผู้ป่วยจําลองมาตรฐานเพื่อการสอบวัด
ทักษะวิชาชีพ  
(วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2554) 

- - โรงแรมทวินทาวเวอร์ ห้อง
บํารุงเมือง กรุงเทพฯ 

ประชุมวิชาการนานาชาติ US.-Thai Pharmacy 
Consortium 2011  
(วันที่ 1 มิถุนายน 2554) 

12,900 - จ.ภูเก็ต 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

แนวทางการรายงานความปลอดภัยของอาสาสมัคร
งานวิจัยทางคลินิกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของผู้มี
ส่วนได้เสียของงานวิจัย  
(วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2554) 

- - คณะแพทย์ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 ดร.นุตติยา  
วีระวัธนชัย 

การบันทึกผลการเรียน  
(วันที่ 31 มกราคม 2555) 

- - สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การผลิตตํารา   
(วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2555) 

- - ห้องศรีเมืองใหม่ อาคาร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวิเคราะห์
ผู้เรียน  
(วันที่ 10 มีนาคม 2555) 

- - ห้องศรีเมืองใหม่ อาคาร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การเข้ารับฟังการบรรยาย กบข.สมาชิกสัมพันธ์
สัญจรภูมิภาค ประจําปี 2554  
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2554) 

- - โรงแรมสุนีย์แกรนด์  
จ.อุบลราชธานี 

โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาที่ดี  
(วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555) 

- - ห้องศรีเมืองใหม่ อาคาร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

11 ดร.อรนุช  
ธนเขตไพศาล 

การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา 
คร้ังที่ 12  
(วันที่ 4 – 5 เมษายน 2555) 

4,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

Basic Concept in developing URS for 
pharmaceutical water system   
(วันที่ 26 สิงหาคม 2554)  

2,000 - The Ambassador Hotel 
กรุงเทพฯ 

อบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์  
(วันที่ 1 มิถุนายน 2554) 

- - โรงแรมแลนด์มาร์ค 
กรุงเทพฯ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสามัญ 
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2554) 

- - โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพฯ 

Pharmaceutical and Chemical Process 
Technology Conference  
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2554) 

3,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

Centara Grand 
Bangkok Convention 
Centre กรุงเทพฯ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน สถานที ่

หลักเกณฑ์ GMP ของ PIC/S แก่บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมยา คร้ังที่ 5  
(วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2554) 

4,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพฯ 

งานสัมนาเชิงวิชาการ หลักการและการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการทําแห้งแบบพ่นฝอย 
(Spray Drying) และแนวโน้มงานวิจัย  
(วันที่ 3 เมษายน 2555) 

4,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมสวิสโซเทล  
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ 

12 ผศ.ดร.ปาจารีย์  
ทองงอก 

The Franco-Thai symposium 2012  
(วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2555) 

4,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

The Century Park 
Hotel Bangkok 
กรุงเทพฯ 

13 รศ.ดร.พรรณรัตน์  
อกนิษฐาภิชาติ 

การประยุกต์เคมีของยาในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ  
(วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2554) 

6,500 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การเข้ารับฟังการบรรยาย กบข.สมาชิกสัมพันธ์
สัญจรภูมิภาค ประจําปี 2554  
(วันที่ 25พฤษภาคม 2554) 

- - โรงแรมสุนีย์แกรนด์  
จ.อุบลราชธานี 

14 อ.พีรวัฒน์  
จินาทองไทย 

แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานบริการเภสัชกรรม เพื่อนําไปสู่การใช้ยา
เหมาะสม  
(วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2555) 

- - ห้องประชุมสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข ชั้น 4 
อาคารสุขภาพแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชบําบัดขั้นสูง 
คร้ังที่ 1/2555  
(วันที่ 26 มีนาคม 2555) 

- - - 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเภสัชกรรม
คลินิก คร้ังที่ 1/2555  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์2555) 

- - - 

เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการแปรผลระดับยากันชัก   
(วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2554) 

- - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรุปบทเรียน  
(วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2554) 

- - โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ 
กรุงเทพฯ 

ประชุมวิชาการเร่ือง Contemporary Reviews 
in Pharmacotherapy 2011  
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2554)  

- - - 

U.S. Thai Consortium for the 
Development of Pharmacy Education in 
Thailand  
(วันที่ 1 มิถุนายน 2554) 

12,900 เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

- 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชกรรม
คลินิกคร้ังที่ 11/2554  
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2554) 
 

- - - 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน สถานที ่

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The 2nd 
Module of Current Situation in Oncology 
Pharmacy Practice: The Norteast Region.  
 (วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2554) 

900 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมทอแสงโขงเจียม 
รีสอร์ท อ.โขงเจียม  
จ.อุบลราชธานี 

15 ดร.เพียงเพ็ญ  
ธิโสดา 

ร่วมประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา
คร้ังที่ 12 เรื่อง เภสัชวิทยาของยาใหม่  
(วันที่ 3-6 เมษายน 2555) 

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การประชุมวิชาการประจําปี พ.ศ. 2554 ในหัวข้อ
เรื่อง Institutional Animal Care and Use 
Committee (IACUC) and Research in 
Agricultural and Aquatic Animals: AAALAC 
International Perspectives  
(วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2554) 

15,000 โครงการจัดต้ัง
กองส่งเสริม
การวิจัย 

บริการวิชาการ
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ห้องประชุมอาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติคร้ังที่ 4 พิษวิทยา
เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมปลอดภัย 
(วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2554)  
 

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียง
และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน  
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2554) 

- - สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลัก
ส่ี กรุงเทพฯ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียง
และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน 
และการประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ คร้ังที่ 1  
(วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2554)  
 

10,000 โครงการจัดต้ัง
กองส่งเสริม
การวิจัย 

บริการวิชาการ
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
หลักส่ี กรุงเทพฯ 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  เข้าร่วมประชุมวิชาการ การประชุมพิษวิทยา
แห่งชาติ คร้ังที่ 3 หัวข้อ วิกฤตด้านพิษวิทยากับ
การพัฒนาประเทศไทย  
(วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2553) 
 

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 
 

16 ผศ.ดร.ปรีชา  
บุญจูง 

เป็นกรรมการและเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง 
7th Indochina Conference on 
Pharmaceutical Sciences (Pharma-
Indochina VII)   
(วันที่ 14 ธันวาคม 2554)  

7,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

- 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน สถานที ่

เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจําปี 2554 แผนงาน
เครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน  
(วันที่ 30 สิงหาคม 2554) 

- - โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

17 ดร.ศิริมา สุวรรณกฏู 
จันต๊ะมา 

การประชุมวิชาการราวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที ่6  
(วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2555) 

7,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมรามา การ์เดนส์ 
กรุงเทพฯ 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

งานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว 
2553  
(วันที่ 14 ตุลาคม 2553) 

- -  

18 ดร.สมหวัง  
จรรยาขันติกุล 

1st Meeting South East Asian 
Pharmacogenomics Research Network 
(SEAPharm) Symposium for Genetic and 
Genome  
(วันที่ 2 – 3 มกราคม 2555) 

3,500 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพฯ 

สัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สําเร็จการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2554  
(วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2554) 

- - โรงแรม เซอร์ เจมส์ ลอดจ์ 
จ. สระบุรี 

19 ผศ.ดร. สุดารัตน์ 
หอมหวล 

การประชุมนานานาชาติพรรณพฤกษชาติของ
ประเทศไทย คร้ังที่ 15  
(วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554) 

15,266 - จ.เชียงใหม่ 

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อ
กําหนดการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ISO/IEC 17025 (รุ่นที่2)  
(วันที่ 5 – 6 กันยายน 2554) 

9,000 - โรงแรมเคยูโฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar. "Natural 
Medicine Research for the next decade: 
New Challenges and Future 
Collaboration"   
(วันที่ 8 ธันวาคม 2553)  

9,370 -  

20 รศ.ดร.สัมมนา  
มูลสาร 

ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผล
งานวิชาการของอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
(วันที่ 21 เมษายน 2554) 

- - - 

ประชุมฝึกอบรม Standard Course in Clinical 
Trial 2011  
(วันที่ 30 มีนาคม 2554 – 1 เมษายน 2554)  
 

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน สถานที ่

21 ผศ.ดร.สุภารัตน์ 
จันทร์เหลือง 

อบรมวิชาการเร่ือง มาตรฐานการเลี้ยงและการใช้
สัตว์ทดลองและการขอรับรองมาตรฐานระดับ
สากล  
(วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2554) 

- - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

22 ผศ.ธีราพร  
ชนะกิจ 

การให้บริการตอบคําถามด้านยาอย่างเป็นระบบ 
(วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2553) 

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ห้องเพชรไพลิน โรงแรมวิน
เซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20 
กรุงเทพฯ 

23 ดร.อุษณา   
พัวเพิ่มพูลศิริ 

โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. กิจกรรม 
ชี้แนะทางวิชาการ  
(วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2554) 
 

- - โรงแรม เซอร์ เจมส์ ลอดจ์ 
จ. สระบุรี 

ถอดบทเรียนกิจกรรม สสส .  
(วันที่ 19 สิงหาคม 2554) 

- - - 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรุปบทเรียน  
(วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2554) 

- - โรงแรมวินเซอร์ กรุงเทพฯ 

การประชุมเวทีสัมมนาเพื่อพัฒนาข้อเสนอการ
ทบทวนมาตรการพันธะสัญญาชดใช้ทุนของแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกร  
(วันที่ 1 เมษายน 2554) 

- - สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จ.นนทบุรี 

24 ผศ.ดร.วริษฎา   
ศิลาอ่อน 

การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส 
สกว.  
(วันที่ 18 ตุลาคม 2554) 

- - - 

การพัฒนาแนวคิดการฝึกงานวิชาชีพด้าน 
Pharmaceutical Sciences  
(วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2554) 

5,000 - กรุงเทพฯ 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

การประชุมประจําปี นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัย
อาวุโส สกว.คร้ังที่ 10  
(วันที่ 14 ตุลาคม 2553) 

- - - 

25 ผศ.ดร.วันดี  
รังสีวิจิตรประภา 

Technology Diversity for Pharmaceutical 
Products Development   
(วันที่ 28 – 29 เมษายน 2554) 

7,958 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลา
กุล สํานักหอสมุดกลาง 
พระราชวังสนามจันทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติราชการ  
(วันที่ 24 สิงหาคม 2554)  

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน สถานที ่

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ. ต้ังแต่วันที่  
(22-23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี 

Development of basil oil niosomes for 
anti-dandruff   
(วันที่ 15 มีนาคม 2554) 

7,302 - - 

26 รศ.ดร.วิภาวี  
เสาหิน 

หลักเกณฑ์ GMP/PIC/S เเก่บุคลากรรดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมยา คร้ังที่ 5  
(วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2554) 

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงเเรมเมนดาริน 
กรุงเทพฯ 

ฝึกอบรมผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในขั้นสงู  
(วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554) 

6,000 งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา ม.
อุบลราชธานี 

โรงเเรมเรดิสัน กรุงเทพฯ 

27 ดร.บัญชา  
ยิ่งงาม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์ คร้ังที่ 13 (The 13th Scientific 
Illustration)  

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 อ.ทรงพร   
จึงมั่นคง 

การปฏิบัติการสอบเทียบ ทวนสอบ และ
บํารุงรักษาเครื่องมือ  
(วันที่ 13 – 16  มิถนุายน 2554)  
 

7,000 โครงการ
พัฒนา

ห้องปฏิบัติการ
ตามระบบ
มาตรฐาน 
ISO17025 

โรงแรม KU HOME 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

29 อ.จีริสุดา  
คําสีเขียว 

ม.อบ.วิจัย "การบูรณาการงานวิจัยสู่ประชาคม
อาเซียน" (วันที่ 4 สิงหาคม 2554) 

- - - 

บทบาท เภสัชกรกับการทํางานในชุมชน ภายใต้
การสนับสนุนของแผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์
ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน  
 

- สํานักงาน
กองทุน

สนับสนุน การ
สร้างเสริม

สุขภาพ (สสส) 

กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง 
จ.สมุทรสงคราม 

การประชุมเพื่อจัดทําคู่มือฝึกปฏิบัติงานสร้างเสริม
สุขภาพในร้านยา  
(วันที่ 26 – 28 เมษายน 2554) 
 

- สํานักงาน
กองทุน

สนับสนุน การ
สร้างเสริม

สุขภาพ (สสส) 

บ้านทอแสง อ.อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม 

30 อ.ศักด์ิสกล  
ปรัสพันธ์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ คร้ังที่ 10  
(วันที่ 30 สิงหาคม 2554 – 2 ตุลาคม 2554) 

6,500 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงพยาบาลราชวิถี 
กรุงเทพฯ 

31 ดร.ฐิติเดช  
ลือตระกูล 

การฝีกอบรม TQA Pre-Assessor  
(วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2555) 

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพฯ 

การฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจําปี 
2555 (TQA Criteria Training)   
(วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2555) 

5,000 - โรงแรมสวิสโฮเต็ลฯ 
กรุงเทพฯ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน สถานที ่

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการโครงการต่อ
ยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ  
(วันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2555) 

4,398 สํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

(สกอ.) 

บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท  
ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 

32 ดร.ทวีศักด์ิ  
จึงวัฒนตระกูล 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Effective Food 
Allergen Management  
(วันที่ 2 – 4 เมษายน 2555) 

3,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

งานประชุม The 9th NRCT-JSPS Joint 
Seminar   
(วันที่ 8 ธันวาคม 2553) 

9,500 - - 

การอบรมเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ  
(วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2554) 

- - จ.ขอนแก่น 

  เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร์ ประจําปี 2553  
(วันที่ 3 ธันวาคม 2553) 

2,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

33 ผศ.ดร.แสวง  
วัชระธนกิจ 
 
 
 
 

เข้าร่วมประชุม เรื่อง อุดมศึกษากับการพัฒนา
ภูมิภาคและเมือง: ประสบการณ์จากอัมสเตอร์ดัม  
(วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2554) 

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค
กรุงเทพฯ 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

34 ดร.สุทธาสินี  
สุวรรณกุล 

โครงการประชุมคัดเลือกและพัฒนาข้อสอบ
ความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ประจําปี พ.ศ. 2553  
(วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2553) 

- - โรงแรมทวินทาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

35 อ.ณัฐวัฒน์ 
 ตีระวัฒนพงษ์ 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายวิชาชีพเภสัช
กรรมในปี 2555-2557  
(วันที่ 27 – 28 มกราคม 2555) 

- - โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 
 

ประชุมเครือข่ายร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้
การสนับสนุนของแผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์
ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน  
(วันที่ 19 กันยายน 2554) 

- - โรงแรมเดอะเฮอริเทจแบค์คอก 
กรุงเทพฯ 

36 ดร.ทัดตา  
ศรีบุญเรือง 

กระบวนการศึกษาเมแทบอลิซึมและเภสัช
จลนศาสตร์ในการค้นพบและพัฒนายา  
(วันที่ 4 – 7 มกราคม 2555)  

5,700 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ห้องประชุมชั้น10 อาคาร
นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมการเป็นวิทยากรด้านการบริบาลเภสัชกรรม
เฉพาะทาง สาขาจิตเวช  
(วันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2554)  
 
 

3,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงพยาบาลสวนปรุง 
เชียงใหม่ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน สถานที ่

การพัฒนาผู้ป่วยจําลองมาตรฐานเพื่อการสอบวัด
ทักษะวิชาชีพ  
(วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2554) 

2,000 สภาเภสัช
กรรม 

โรงแรมทวินทาวเวอร์ ห้อง
บํารุงเมือง กรุงเทพฯ 

  อบรมการเป็นวิทยากรด้านการบริบาลเภสัชกรรม
เฉพาะทาง สาขาจิตเวช  
(วันที่ 24 ตุลาคม2554 – 5 พฤศจิกายน 2554) 

5,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงพยาบาลสวนปรุง  
จ.เชียงใหม่ 

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research zone 
(2011): Phase 39  
(วันที่ 8 – 11 มีนาคม 2554) 

4,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อาคารศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research zone 
(2011): Phase 40  
(วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2554)  
 

4,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อาคารศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

สมัชชาเภสัชกรรมไทย 97 ปี  
(วันที่ 8 มกราคม 2553) 

1,258 - โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ 

37 อ.วิวรรณ  
วรกุลพาณิชย์ 

การอบรมระยะสั้น ประจําปี 2554 สมาคมโรคติด
เชื้อแห่งประเทศไทย "Current Infectious 
Disease Practice"  
(วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2554)  
 

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ6 
รอบ พระชนมพรรษา 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
กรุงเทพฯ 

38 อ.ฑิภาดา  
สามสีทอง 

"Current Infectious Disease Practice"  
(วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2554) 

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

ณ ห้องประชุมชั้น 10 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
6 รอบ พระชนมพรรษา 
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
กรุงเทพฯ 

39 อ.ประสิทธิชัย   
พูลผล 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการดูแลรักษาผู้ป่วย
ติดเชิ้อHIV/AIDS คร้ังที่ 10  
(วันที่ 30 สิงหาคม 2554 – 2 ตุลาคม 2554) 

3,600 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

โรงพยาบาลราชวิถี 
กรุงเทพฯ 

โครงการเภสัชศาสตร์ศึกษาของแหล่งฝึก คร้ังที่ 1  
(วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2554)  
 

4,500 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

40 อ.ณรงค์ชัย  
จักษุพา 

ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาคร้ังที่ 12 เรื่อง 
เภสัชวิทยาของยาใหม่   
(วันที่ 4 – 5 เมษายน 2555) 

5,500 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อาคารเทพรัตน์  
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

Institutional animal care and use 
committee (IACUC) and research in 
agricultural and aquatic animals AAALAC 
international perspective  
(วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2554) 

- - ห้องประชุมอาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

การพัฒนาผู้ป่วยจําลองมาตรฐานเพื่อการสอบวัด
ทักษะวิชาชีพ  
(วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2554) 

- - โรงแรมทวินทาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน สถานที ่

การประยุกต์เคมีของยาในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ 
(วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2554) 

2,300 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

อาคารราชรัตน์  
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เภสัชวิทยาของยาใหม่  
(วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2554) 

5,700 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

41 ผศ.ดร.ชุตินันท์   
ประสิทธิ์ภูริปรีชา 

การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติราชการ  
(วันที่ 24 สิงหาคม 2554)  

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

42 อ.วันนิศา   
ดงใต้ 

เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล 

- - อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

43 ผศ.ดร.ระวิวรรณ  
แก้วอมตวงศ์ 

การเข้ารับฟังการบรรยาย กบข.สมาชิกสัมพันธ์
สัญจรภูมิภาค ประจําปี 2554  
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2554) 

- - โรงแรมสุนีย์แกรนด์  
จ.อุบลราชธานี 

44 อ.นิภาพร 
เมืองจันทร์ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  
(วันที่ 2 มีนาคม 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

45 ดร.จุฑามาศ  
หงษ์ทอง 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

46 ดร.สุรชัย   
จูมพระบุตร 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

47 ดร.กุสุมา   
จิตแสง 

เข้าร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาบุคลากร องค์กร
และระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ  
(วันที่ 1 – 3 เมษายน 2554) 

- - เขาใหญ่ คีรีธารทิพย์  
จ.นครราชสีมา 

48 อ.ทวนธน   
บุญลือ 

เข้าร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาบุคลากร องค์กร
และระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ  
(วันที่ 1 – 3 เมษายน 2554) 

- - เขาใหญ่ คีรีธารทิพย์  
จ.นครราชสีมา 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ.และ 
สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

 
 
 
 
 



 

90 

 

บุคลากรสายสนับสนนุ 

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ  

 (บาท)  
แหล่งเงิน สถานที ่

1 นางกรชนก  
แก่นคํา 

การเขียนบทความวจัิย/บทความ
วิชาการเพ่ือการตีพิมพ์  
(วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2555)  

4,481 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร  

โรงแรม KU HOME
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ํามันหอม
ระเหย  
(วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2555)  

3,281 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร  

โรงแรม KU HOME
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ   
(วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2554)  

3,340 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร  

โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น 
ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการการวิจัยหน่วยงาน
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 3  
(วันที่ 30 มีนาคม 2554 – 1 เมษายน2554)  

6,488 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร  

โรงแรมตักสิลา  
จ.มหาสารคาม 

2 นางณัฐภรณ์  
จันทร์จรัสจิตต์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ํามันหอม
ระเหย  
(วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2555)  

4,281 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร  

โรงแรม KU HOME
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การเขียนบทความวจัิย/บทความ
วิชาการเพ่ือการตีพิมพ์  
(วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2555)  

3,481 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร  

โรงแรม KU HOME
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง step by 
step of gene cloning and protein 
expression ต้ังแต่วันที่  
(26-28 ตุลาคม 2554 ) 

8,000 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร  

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  
(วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2554)  

3,340 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร  

โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น 
ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการการวิจัยหน่วยงาน
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 3  
(วันที่ 30 มีนาคม 2554 – 1 เมษายน 
2554)  

2,360 งบพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร  

โรงแรมตักสิลา  
จ.มหาสารคาม 

3 นางสาวทิพย์มณฑา  
ฤกษ์ใหญ่ 

การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ําและ
เคร่ืองดื่ม  
(วันที่ 6 – 10 กันยายน 2554)  

12,000 - สํานักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กรุงเทพฯ 

4 นางสาวนิธินันท์  
ปวะบุตร 

การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
จําเป็นในการปฏิบัติราชการ  
(วันที่ 24 สิงหาคม 2554)  

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ  

 (บาท)  
แหล่งเงิน สถานที ่

การอบรมความรู้ด้านประกันสังคม
แรงงานนอกระบบ  
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23  มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ
การให้บริการที่ประทับใจสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(วันที่ 18 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรสายสนับสนุน 
(วันที่  2 -3 เมษายน 2554) 

1,000 เงินรายได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5 นางสาวเบญจภัค  
มิ่งขวัญ 

การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
จําเป็นในการปฏิบัติราชการ  
(วันที่ 24 สิงหาคม 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ
การให้บริการที่ประทับใจสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(วันที่ 18 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

การเข้ารับฟังการบรรยาย กบข.สมาชิก
สัมพันธ์สัญจรภูมิภาค ประจําปี 2554 
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2554) 

- - โรงแรมสุนีย์แกรนด์  
จ.อุบลราชธานี 

6 นางสาวชัญญานุช  
ช่วงชิง 

การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
จําเป็นในการปฏิบัติราชการ  
(วันที่ 24 สิงหาคม 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การเข้ารับฟังการบรรยาย กบข.สมาชิก
สัมพันธ์สัญจรภูมิภาค ประจําปี 2554 
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2554) 

- - โรงแรมสุนีย์แกรนด์  
จ.อุบลราชธานี 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ  

 (บาท)  
แหล่งเงิน สถานที ่

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23  มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

อบรมสัมมนาผู้ปฏิบติังานด้านการเงนิ 
บัญชีและพัสดุ ประจาํปีงบประมาณ 2554  
(วันที่ 26 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7 นางสาวภัณฑิรา  
กัลยา 

การอบรมความรู้ด้านประกันสังคม
แรงงานนอกระบบ  
(วันที่ 11 กรกฎาคม2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

8 นางสาวสดใส   
ตะรินันท์ 

การอบรมความรู้ด้านประกันสังคม
แรงงานนอกระบบ  
(วันที่ 11  กรกฎาคม 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

 

  การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ
การให้บริการที่ประทับใจสําหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(วันที่ 18 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9 นางสาวสุภาวดี    
ศรีภักดี 

การอบรมความรู้ด้านประกันสังคม
แรงงานนอกระบบ  
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

10 นางสลวยเกศ   
บุดดาลี 

อบรมสัมมนาผู้ปฏิบติังานด้านการเงนิ 
บัญชีและพัสดุ ประจาํปีงบประมาณ 2554  
(วันที่ 26 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ
การให้บริการที่ประทับใจสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(วันที่ 18 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

11 นายกิตติพงษ์   
กลางคํา 

อบรมสัมมนาผู้ปฏิบติังานด้านการเงนิ 
บัญชีและพัสดุ ประจาํปีงบประมาณ 2554  
(วันที่ 26 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ
การให้บริการที่ประทับใจสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(วันที่ 18 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  
(วันที่ 5 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ  

 (บาท)  
แหล่งเงิน สถานที ่

12 นางชื่นจิต   
ภู่ทอง 

อบรมสัมมนาผู้ปฏิบติังานด้านการเงนิ 
บัญชีและพัสดุ ประจาํปีงบประมาณ 2554  
(วันที่ 26 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์   
(วันที่ 5 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

13 นางวิรัตน์ 
จันทร์ตรี 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
สําหรับห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ 

- - คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

14 นายวีระวุท   
กะชา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
สําหรับห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ 

- - คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

15 นางสาวเกษสุดา   
จันดาพันธ์ 

การเข้ารับฟังการบรรยาย กบข.สมาชิก
สัมพันธ์สัญจรภูมิภาค ประจําปี 2554 
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2554) 

- - โรงแรมสุณีย์แกรนด์  
จ.อุบลราชธานี 
 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

16 นางประไพจิตร  
มั่นคง 

การอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ - - สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

17 นางกฤษดาภรณ์   
เคนประคอง 

การฝึกอบรมโครงการสัมมนาคร้ังที่ 2 
การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
(วันที่ 8 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ
การให้บริการที่ประทับใจสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(วันที่ 18 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

18 นายทยากร   
วริทธานนท์ 

การฝึกอบรมโครงการสัมมนาคร้ังที่ 2 
การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
(วันที่ 8 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ  

 (บาท)  
แหล่งเงิน สถานที ่

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

19 นางนารี   
แก้ววงษา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์   
(วันที่ 5 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

20 นายธนพัต  
วิสาพล 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

21 นางสาวธัญญลักษณ์   
ทิวัตถ์กุลภรณ์ 

การอบรมเรื่อง การปรับระบบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ
การให้บริการที่ประทับใจสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(วันที่ 18 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

22 นายพลชาติ   
หอมหวล 

การประชุมนานานาชาติพรรณ
พฤกษชาติของประเทศไทย คร้ังที่ 15  
(วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554) 

- - จ.เชียงใหม่ 

23 นางสาวอนุพร   
โคตรเมือง 

การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ
การให้บริการที่ประทับใจสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(วันที่ 18 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

24 นางสาวสุณีรัตน์   
เฮ้าทา 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง นโยบาย 
การสร้างและพัฒนา หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
(วันที่ 21 มกราคม 2554) 

- - ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เ ข้ า ร่ วม สัมมนา  โค ร งการพัฒนา
บุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกัน
มุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ  
(วันที่ 1-3 เมษายน 2554) 

- - เขาใหญ่ คีรีธารทิพย์  
จ.นครราชสีมา 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ  
(CHE QA online System)  
(วันที่ 9 เมษายน 2554) 
 

- - สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง 
งบประมาณ  

 (บาท)  
แหล่งเงิน สถานที ่

25 นางวรรณา   
พุ่มพฤกษา 

การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและ
การให้บริการที่ประทับใจสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(วันที่ 18 เมษายน 2554) 

- - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

26 นางสาวแวว   
คงศิลา 

เทคนิคการใช้เคร่ืองแก้ววัดปริมาตร 
(วันที่ 24 มกราคม 2554) 

- - ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี  
(วันที่ 25 มกราคม 2554) 

- - ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

สถิติสําหรับงานวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัย  
(วันที่ 26 มกราคม 2554) 

- - ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่าง
ปลอดภัย  
(วันที่ 27 มกราคม 2554) 

- - ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เทคนิคการเตรียมสารละลาย  
(วันที่ 28 มกราคม 2554) 

- - ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์
ทดสอบ  
(วันที่ 29 มกราคม 2554) 

- - ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

เทคนิคการใช้ pH มิเตอร์ สําหรับ
ห้องปฏิบัติการ  
(วันที่ 30 มกราคม 2554) 

- - ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

27 นายวุฒิพงศ์   
จันทร์พันธ์ 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

28 นายสมัย   
ก่ิงคํา 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

29 นายจิรัฏฐ์   
ภูมิสวาสด์ิ 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

30 นายปิยวิทย์   
คําสุข 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

31 นายนรเศรษฐ์   
ทองคํา 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

32 นางธนาพา  
เชียงแสน 

การอบรมการให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ของ 
สกอ. และ สมศ.  
(วันที่ 22 – 23 มกราคม 2554) 

- - เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี 

33 นายพรมมา   
อินอร่าม 

เ ข้ า ร่ วม สัมมนา  โค ร งกา รพัฒนา
บุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกัน
มุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ  
(วันที่ 1 – 3 เมษายน 2554) 

- - เขาใหญ่ คีรีธารทิพย์  
จ.นครราชสีมา 
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การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 
 

ชื่อ-สกุล 
ประเภท
บุคลากร 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

ระดับ 
การ 

ศึกษาต่อ 
แหล่งทนุการศึกษา 

สถาบันที ่
ศึกษาต่อ 

ประเทศของ
สถาบันที ่
ศึกษาต่อ 

นางสาวธนวดี  ปรีเปรม พนักงาน ป.ตรี ป.เอก Fullbright Georgia Institute 
of Technology 

สหรัฐอเมริกา 

นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนเครือข่ายเชิง 
กลยุทธ์ เพื่อการผลิต
และพัฒนาอาจารย์ 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ไทย 

นางสาวอุไรวรรณ  อกนิตย์ 
 
 

พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 

University of 
Maryland at 
Baltimore 

สหรัฐอเมริกา 

นางสาววันนิศา  ดงใต้ พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 

University of 
Maryland at 
Baltimore 

สหรัฐอเมริกา 

นายทวนธน  บุญลือ พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต
บัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัช
บําบัดแห่งประเทศ
ไทย 

ไทย 

นางสาวฑิภาดา  สามสีทอง พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต
บัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัช
บําบัดแห่งประเทศ
ไทย 

ไทย 

นางนิภาพร  เมืองจันทร์ พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต
บัณฑิตฯ 

ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไทย 

นายศักด์ิสกล  ปรัสพันธ์ พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 
นายประสิทธิชัย  พูลผล พนักงาน ป.ตรี ป.โท ทุนกองทุนส่งเสริม

และพัฒนาการผลิต
บัณฑิตฯ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 

นางธีราพร  ชนะกิจ ข้าราชการ ป.โท ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 

The University 
of Nottingham 
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การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
1. ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

1. นางสาววิภาวี  เสาหิน 
 

2. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
1. นายอนันต์  ไชยกุลวัฒนา 

 
3. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

1. นางกรชนก   แก่นคํา 
2. นางวิรัตน์  จันทร์ตรี 
3. นางสุดารัตน์  หอมหวล 
4. นางธีราพร  ชนะกิจ 
5. นางสาวเกษสุดา  จันดาพันธ์ 

  



 

97 

 

4. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
1. นายทยากร  วริทธานนท์ 

  
5. ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 

1. นายธนพัต  วิสาพล 
 

6. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
1. นายทรงพร  จึงมั่นคง 
2. นายบัญชา  ย่ิงงาม 
3. นายธีระพงษ์  มนต์มธุรพจน์ 
4. นางสาววันนิศา  ดงใต้ 

 
7. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 

1. นายสิทธิพงศ์  ย่ิงยง 
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