




 คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดตั้ งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค เ พ่ือกระจาย
โ อกาสทา งกา ร ศึ กษาสาขา เภ สั ชศาสต ร ใ ห แ ก ป ร ะ ช าชน ในภาคตะ วั นออก เ ฉี ย ง เ ห นื อ
โดยได เปดสอนในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  นับแตปการศึกษา  2537
เปนตนมา ปจจุบันมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแลว 11 รุน ซึ่งมีผลเพ่ิมการกระจายตัวของเภสัชกรมายัง
ภูมภิาคแถบน้ีอยางเดนชดั และปจจบุนัคณะเภสัชศาสตร ไดเปดหลกัสูตรบณัฑิตศกึษาคือ ระดับปรญิญาโท 
จำนวน 4 หลักสูตร ปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร และระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา 
โฮมิโอพาธียเบื้องตน จำนวน 1 หลักสูตร 
 ในสวนของภารกิจหลักดานอ่ืนอันไดแก การวิจัยไดมีการดำเนินงาน ในรูปแบบชุดโครงการ
วิจัย  โครงการวิจัยเ ด่ียว  งานวิทยานิพนธ  และการคนควาอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
งานสาร นิพนธ ของ นัก ศึกษาปริญญาตรี  และด านงานบ ริการ วิชาการและทำนุบำรุ งศิลป
วัฒนธรรม  คณะไดดำ เ นินงานในรูปแบบการจัดอบรม  สัมมนาเพื่ อถ ายทอดความรู และ
เทคโนโลยีแกผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของในหนวยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป  
จัดตั้ งสถานปฏิบัติ การ เภสัชกรรมชุมชนใหบริ การจำหน ายยาและใหคำปรึกษาการใชยา
แกประชาชน หนวยวิเคราะหน้ำ ใหบริการตรวจวิเคราะหน้ำด่ืมและน้ำแข็ง โดยความรวมมือกับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  และหนวยขอมูลยาและสุขภาพ  ใหบริการตอบคำถามและ
เผยแพรขอมูลดานยาและสุขภาพแกบุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนท่ัวไป
 คณะเภสัชศาสตรไดดำเนินงานตามภารกิจตางๆ เหลาน้ี ดวยความตระหนักอยางลึกซึ้งถึงหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จักตองผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  และเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคมไทย  ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณคาและคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ใหบริการทางวิชาการท่ีเปนประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทางดานสุขภาพ ทำนุบำรุงและสงเสริมภูมิปญญาไทยโดยเฉพาะทางดานการแพทยและเภสัชกรรม
พ้ืนบานของทองถ่ิน
 รายงานประจำปฉบับนี้ เปนการสรุปผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตรตามภารกิจหลัก
ที่กลาวมา โดยนำเสนอขอมูลใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 คณะผูจัดทำหวังเปนอยางย่ิงวา รายงานประจำปฉบับน้ีจักเปนประโยชนแกผูสนใจในกิจการและ
การดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร  
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ประวัติความเปนมาของคณะเภสัชศาสตร
 คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนคณะเภสัชศาสตรของรัฐ  ลำดับท่ี  8
และเปนคณะวิชาทางด าน วิทยาศาสตรสุ ขภาพ  คณะแรกของมหา วิทยาลัย อุบลราชธานี  
ไ ด รั บ อ นุ มั ติ จ า กทบว งมหา วิ ทย า ลั ย  ใ ห จั ด ต้ั ง เ ป น  คณะ เภ สั ชศ าสต ร  เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 5 
พฤษภาคม  พ .ศ . 2 5 3 6  แล ะมี พ ร ะ ร า ช ก ฤษ ฎี ก า  จั ด ตั้ ง คณะ เ ภ สั ช ศ า สต ร ป ร ะ ก า ศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 111 ตอนท่ี 21 ก. เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สำหรับหลักสูตร 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่ งมี ระยะเวลาการศึกษา  5  ป  ได รับ
ความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และสำนักงาน ก.พ.รับรอง
คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2536 
ในป 2551 ไดดำเนินการปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ป  
และจะเปดรับนักศึกษา เร่ิมจากปการศึกษา 2552 เปนตนไป
 คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตั้งแต
ปการศึกษา  2537 เปนตนมา  ปจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น  539 คน  มีบัณฑิตเภสัชศาสตร
สำเร็จการศึกษาแลว 11 รุน ในปการศึกษา 2551 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 99 คน 
 ในปการศึกษา  2544 คณะเภสัชศาสตรได เปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  2 หลักสูตร  คือ 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารบริการสุขภาพ  ซึ่ ง เปนหลักสูตรที่ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร -อาทิตย
ปจจุบันมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังสองหลักสูตรรวม 33 คน มีบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแลว 4 รุน ในปการศึกษา 2551 บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีจำนวน 24 คน  
 ในปการศึกษา 2549 คณะเภสัชศาสตรไดเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ิม 3 หลักสูตร คือ 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑธรรมชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัช
เคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีจัดการเรียน
การสอนแบบทวิภาค เรียนวันจันทร-ศุกร ปจจุบันมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังสามหลักสูตร รวม 5 คน 
โดยในปการศึกษา 2551 มีบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 1 คน  
 และในปการศึกษา  2551 คณะเภสัชศาสตร ได เปดหลัก สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทา งก า รแพทย ท า ง เ ลื อ ก  สาข า วิ ช า โ ฮมิ โ อพ า ธี ย  สำห รั บผู ส ำ เ ร็ จ ก า รศึ กษ าป ริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาตรีสาขาอื่นๆ 
ตามที่กรรมการประจำหลักสูตรกำหนด  โดยมีแผนการจัดการเ รียนการสอนแบงเปน  3 ครั้ ง
ในแตละปการศึกษา ครั้งละ 2-3 สัปดาห ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง เปนเวลา 
2 ปการศึกษา ปจจุบันมีนักศึกษารวมท้ังสิ้น 31 คน

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วิสัยทัศน 
 คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนองคกรแห งความรูที่ มี การบ ริหาร
จัดการ ท่ีดี  มุ งผลิตบัณฑิตที่ พึงประสงคของสังคมไทย  สรางงานวิจัยระดับมาตรฐานสากล
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประเทศและนานาชาติ เนนการมีสวนรวมกับชุมชนตลอดจน
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

พันธกิจ 

 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคมไทย

 2. สรางงานวิจัยท่ีพัฒนาองคความรูและงานวิจัยประยุกตเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็ง

  ของชุมชนและประเทศ ตลอดจนประสานความรวมมือดานงานวิจัยกับหนวยงานตางๆ ทั้งใน

  ระดับประเทศและนานาชาติ

 3. พัฒนาองคกรใหเปนแหลงความรู ใหบริการวิชาการ ถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

  สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน เพ่ือนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

  สังคม

 5. อนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม สรางสำนึกเพ่ือใหตระหนักในคุณคาความหลากหลาย

  ทางชีวภาพของภูมิภาค

วิสัยทัศน วิสัยทัศน 
พันธกิจของคณะเภสัชศาสตรพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
    คณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2550-2554
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
คณะเภสัชศาสตร ระหวางป พ.ศ. 2550-2554 และไดมีการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผน
ปฏิบัติการประจำป เพ่ือรองรับภารกิจหลักท้ัง 4 ดานของหนวยงาน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสอดคลองกับภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ โดยมีเปาประสงคการพัฒนาการดำเนินงาน
ตามภารกิจหลักท่ีสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตร 9 ดาน  ดังน้ี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต

เปาประสงค
 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู มีความดีและทำงานเปน กลาวคือ เปนบัณฑิตท่ีรูเหตุผล คิดวิเคราะหเปน 
ทำเปน ศึกษาพัฒนาดวยตนเองได มีทักษะในการส่ือสาร มีปญญาอันเกิดจากการเรียนรูจากความจริง
และมีคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนานักศึกษา

เปาประสงค
 เพ่ือพัฒนาใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิตและทักษะชีวิตท่ีจำเปนเพ่ือการอยูรวมกัน
กับผูอื่นในสังคมไดอยางศานติสุข มีประโยชนและลดความเห็นแกตัว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานการวิจัย

เปาประสงค
 เพ่ือพัฒนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไปสูการเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย” ภายในป 
พ.ศ. 2557

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริการวิชาการ

เปาประสงค
 เพ่ือบริการวิชาการโดยถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมแกชุมชน อันจะนำไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และพลังงาน

เปาประสงค
 เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน ใหเกิดการ
ใชประโยชนอยางย่ังยืนและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน โดยการประสานความรวมมือกับภาค
รัฐและชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เปาประสงค
 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และฟนฟูวัฒนธรรมอันดีงามเพ่ือนำกลับมาใชในการดำเนินชีวิต
และการพัฒนาประเทศในลักษณะของการใชวัฒนธรรมนำการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาองคกรและระบบบริหาร

เปาประสงค
 เพ่ือปฏิรูปโครงสรางองคกรและระบบบริหารใหเปนไปตามหลักการ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี เพ่ือความมีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

เปาประสงค
 เ พ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยและ
เปนท่ียอมรับของประชาคม  ตลอดจนเปดเผยตอสาธารณะ  ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาอยางย่ังยืนและไดรับรองจากองคกรภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปาประสงค
 จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
การจัดการศึกษา การวิจัย การบริหารวิชาการและภารกิจอื่นๆ ใหการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะกรรมการประจำคณะะฯ

สำนักงาน
เลขานุการ

กลุมวิชา
ชีวเภสัชศาสตร

งานบริหารธุรการ

งานการเงินและพัสดุ

งานแผนและวิจัย

งานบริการการศึกษา

งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ

กลุมวิชาเภสัชเคมี
และเทคโนโลยี
เภสัชกรรม

กลุมวิชา
เภสัชกรรมปฏิบัติ

กลุมงาน
ปฏิบัติการ

สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน

หมายเหตุ เปนการแบงสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกา
 เปนการแบงสวนราชการเปนการภายใน

โครงสรางการแบงสวนราชการ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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โครงสรางการบริหารงาน
คณบดีคณะเภสัชศาสตร

รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

ผูชวยคณบดีฝายปฏิบัติการ

รองคณบดีฝายวิชาการ/
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

หัวหนากลุมวิชา
ชีวเภสัชศาสตร

หัวหนากลุมวิชา
เภสัชเคมีและเทคโนโลยี

เภสัชกรรม

หัวหนากลุมวิชา
เภสัชกรรมปฏิบัติ

ผูชวยคณบดีฝายฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ/

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

 - งานบริหาร/ธุรการ
 - งานบุคคล
 - งานการเงิน
 - งานพัสดุ

 - กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร

 - กลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี 
  เภสัชกรรม

 - กลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

 - งานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
 - งานประกันคุณภาพ
 - งานวิเทศสัมพันธ

 - งานกิจการนักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 - งานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

 - งานปฏิบัติการ งานบริการวิชาการ

 - งานวิชาการ 
 - งานบัณฑิตศึกษา

 - งานนโยบายและแผน
 - งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ศาสตราจารย ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย ดร.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข

คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห

รองคณบดีฝายวิชาการ

ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา

รองคณบดีฝายบริหาร

ดร.จุฑามาศ  เชื้อทอง

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

อาจารยจิตรดี ลุประสงค

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ

และสารสนเทศ

ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย

ดร.สุดารัตน  หอมหวล

ผูชวยคณบดีฝายปฏิบัติการ

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

ผูชวยคณบดีฝายฝกปฏิบัติ

งานวิชาชีพ

คณะผูบริหาร

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คณบดี
รศ.ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข คณบดีคณะเภสัชศาสตร 9 พฤศจิกายน 2546-ปจจุบัน

รองคณบดี/ผูชวยคณบดีฝายตางๆ
ผศ.ดร.ชุตินันท  ประสิทธ์ิภูริปรีชา รองคณบดีฝายบริหาร 2 ตุลาคม 2549-ปจจุบัน

ผศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝายแผนและวิจัย 18 พฤศจิกายน 2550-31 ตุลาคม 2551

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห รองคณบดีฝายวิชาการ 18 พฤศจิกายน 2550-15 พฤศจิกายน 2551

 รองคณบดีฝายแผนและวิจัย 16 พฤศจิกายน 2551-30 เมษายน 2552

ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 18 พฤศจิกายน 2550-ปจจุบัน 

ดร.จุฑามาศ  เช้ือทอง ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 18 พฤศจิกายน 2550-15 พฤศจิกายน 2551

 รองคณบดีฝายวิชาการ 16 พฤศจิกายน 2551-ปจจุบัน              

ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 18 พฤศจิกายน 2550-ปจจุบัน

ดร.สุดารัตน  หอมหวล ผูชวยคณบดีฝายปฏิบัติการ 18 พฤศจิกายน 2550-ปจจุบัน

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผูชวยคณบดีฝายฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 20 กันยายน 2549-ปจจุบัน  

อาจารยจิตรดี ลุประสงค ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  20 กันยายน 2549-ปจจุบัน

คณบดคณบดี

/ ู ๆรองคณบด/ีผูชวยคณบดีฝายตางๆ

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอบลราชธานี

13
Annual Report 2551



คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายแผนและวิจัย กรรมการ
3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. นางสาวนุตติยา  วีระวัธนชัย กรรมการ
5. นางสาวจรรยา  อินทรหนองไผ กรรมการ
6. นายแสวง  วัชระธนกิจ กรรมการ
7. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา กรรมการ
8. นางธีราพร  ชนะกิจ กรรมการ
9. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
4. รองคณบดีฝายแผนและวิจัย กรรมการ
5. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
6. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
7. ผูชวยคณบดีฝายปฏิบัติการ กรรมการ
8. หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร กรรมการ
9. หัวหนากลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ
10. หัวหนากลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ
11. นางสาวสุทธาสินี  สุวรรณกุล กรรมการ
12. นางนิภาพร  เมืองจันทร กรรมการ
13. นายทรงพร  จึงมั่นคง กรรมการ
14. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวสุณีรัตน  เฮาทา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
16. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการบริหารงานดานตางๆ
คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คณะกรรมการฝายวิชาการ
1. รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร กรรมการ
4. หัวหนากลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ
5. หัวหนากลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ
6. ผูชวยคณบดีฝายฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ กรรมการ
7. นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายแผนและวิจัย กรรมการ
3. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
4. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
5. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กรรมการ
6. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
7. ผูชวยคณบดีฝายฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ กรรมการ
8. หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร กรรมการ
9. หัวหนากลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี กรรมการ
10. หัวหนากลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ
11. นักวิเคราะหนโยบายและแผน เลขานุการ 
12. นายวุฒิพงษ  จันทรพันธ ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตรคณะเภสัชศาสตร
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายแผนและวิจัย กรรมการ
3. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
4. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กรรมการ
5. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
6. ผูชวยคณบดีฝายฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ กรรมการ
7. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ
8. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
9. ผูชวยคณบดีฝายปฏิบัติการ กรรมการ
10. หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร กรรมการ
11. หัวหนากลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ
12. หัวหนากลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ
13. รองคณบดีฝายแผนและวิจัย กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ ผูชวยเลขานุการ
15. นายวุฒิพงศ  จันทรพันธ ผูชวยเลขานุการ   

คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร

คณะกรรมการฝายวิชาการ
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คณะกรรมการวางแผนและจัดหาทรัพยากร
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร กรรมการ
3. หัวหนากลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี กรรมการ
4. หัวหนากลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ
5. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
6. ผูชวยคณบดีฝายปฏิบัติการ กรรมการ
7. ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ กรรมการ
8. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
9. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา กรรมการ
10. นางธีราพร  ชนะกิจ กรรมการ
11. นางกรชนก  แกนคำ กรรมการ
12. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย กรรมการและเลขานุการ

13. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย บริการวิชาการ 
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะเภสัชศาสตร
1. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา กรรมการ
3. นายฐิติเดช  ลือตระกูล กรรมการ
4. นางสาวจิตรดี  ลุประสงค กรรมการ
5. นางสาวศิริมา  สุวรรณกูฏ กรรมการ
6. นายศักด์ิสกล  ปรัสพันธ กรรมการ
7. ผูชวยคณบดีฝายปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

8. นายวุฒิพงศ  จันทรพันธ ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดการความรูคณะเภสัชศาสตร 

ที่ปรึกษา
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
2. รองคณบดีฝายบริหาร
3. รองคณบดีฝายวิชาการ
4. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย

คณะกรรมการวางแผนและจัดหาทรัพยากร

คณะกรรมการจัดการความรูคณะเภสัชศาสตร 

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย บริการวิชาการ 
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะเภสัชศาสตร
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คณะกรรมการ
1. นางสาววริษฎา  ศิลาออน ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา  นภาพร กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย  ไววุฒิ กรรมการ
4. นายศักด์ิสกล  ปรัสพันธ กรรมการ
5. นางสาวนุติยา  วีระวัธนชัย กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและคูมือภาระงานอาจารย

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. รองคณบดีฝายแผนและวิจัย กรรมการ
4. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กรรมการ
5. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ
6. หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร กรรมการ
7. หัวหนากลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ
8. หัวหนากลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ

9. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ

1. นายปรีชา  บุญจูง ประธานกรรมการ
2. นางสาววริษฎา  ศิลาออน กรรมการ
3. นายทรงพร  จึงมั่นคง กรรมการ
4. นางธีราพร  ชนะกิจ กรรมการ
5. นางนองเล็ก  บุญจูง กรรมการ
6. นางสาวจินตนา  นภาพร กรรมการ
7. นายสมชาย  สินชัยสุข กรรมการ
8. นายศักด์ิสกล  ปรัสพันธ กรรมการ
9. นายชาคริส  บานเหลา กรรมการ
10. นางสาวใจนุช  กาญจนภู กรรมการและเลขานุการ
11. นางธนาพา  เชียงแสน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและคูมือภาระงานอาจารย

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
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คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
1. นางสาวจิตรดี  ลุประสงค ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา  บุญจูง กรรมการ
3. นางสาวจินตนา  นภาพร กรรมการ
4. นางสาวใจนุช  กาญจนภู กรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ  อกนิตย กรรมการ
6. นางนิภาพร  เมืองจันทร กรรมการ
7. นายศักด์ิสกล  ปรัสพันธ กรรมการ
8. นางสาวศิริมา  สุวรรณกูฏ กรรมการ
9. นายธีระพงษ  มนตมธุรพจน กรรมการ
10. นางสาววันนิศา  ดงใต กรรมการ
11. นายทรงพร  จึงมั่นคง กรรมการ
12. นายทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล กรรมการ
13. นายชาคริส  บานเหลา กรรมการ
14. นางสาวจุฑารัตน  ทาทอง กรรมการและเลขานุการ
15. นายบุญชัย  จันทรนอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัย
ของคณาจารยคณะเภสัชศาสตร
1. รองคณบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. เภสัชกรหญิงสุพิศศรี  รัตนสิน กรรมการ
3. รองคณบดีฝายแผนและวิจัย กรรมการ
4. หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร กรรมการ
5. หัวหนากลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ
6. หัวหนากลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ
7. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา กรรมการ
8. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
9. นางจินตนา  ทิพยทาลักษณ ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัย
ของคณาจารยคณะเภสัชศาสตร

คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
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คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายแผนและวิจัย กรรมการ
3. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กรรมการ
4. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
5. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
6. ผูชวยคณบดีฝายฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ กรรมการ
7. ผูชวยคณบดีฝายปฏิบัติการ กรรมการ
8. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
9. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ
10. หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร กรรมการ
11. หัวหนากลุมวชิาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ
12. หัวหนากลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ
13. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
14. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการควบคมภายในและบริหารความเส่ียง
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ผลการดำเนินงาน
ของคณะเภสัชศาสตร



 ในปการศึกษา 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปดสอนหลักสูตรในระดับตางๆ  
ประกอบดวย หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 1 หลักสูตร  บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร  
ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร  รวมท้ังไดปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร  ดังน้ี

 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
 จำนวนหนวยกิต 

   รวมตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ.) ไมนอยกวา 187 หนวยกิต

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547) Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.)

(Bachelor of Pharmaceutical Sciences 

Program) 

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) 36 หนวยกิต

 สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร  (เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร) โครงสรางหลักสูตร

 (Master of Pharmacy Program in  Master of Pharmacy (M.Pharm.) แบบแผน ก (2)

 Clinical and Administrative Pharmacy) (Clinical and Administrative Pharmacy)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ว.ทม.) 36 หนวยกิต

 สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  (การบริหารบริการสุขภาพ) โครงสรางหลักสูตร

 (Master of Science Program in Health  Master of Science (M.Sc.) แบบแผน ก (2) 

 Care Management) (Health Care Management) และแบบแผน ข

  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ทม.) 36 หนวยกิต

 สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาต ิ (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ) โครงสรางหลักสูตร

 (Master of Science Program in  Master of Science  (M.Sc.) แบบแผน ก (1) 

 Pharmaceutical Chemistry and Natural  (Pharmaceutical Chemistry and และแบบแผน ก (2)

 Products) Natural Products)

 

4. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) 36 หนวยกิต

 เภสัชภัณฑและผลิตภัณฑธรรมชาติ (เภสัชภัณฑและผลิตภัณฑธรรมชาติ) โครงสรางหลักสูตร

 (Master of Science Program in Pharmacy  Master of Science Pharmacy แบบแผน ก (1)

 (Pharmaceutical and Natural Products) (M.Sc. Pharmacy) และแบบแผน ก (2)

   (Pharmaceutical and Natural Products)

การผลิตบัณฑิต

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
 จำนวนหนวยกิต 

   รวมตลอดหลักสูตร

 
รายการ

 เฉลี่ย

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร) 1. ผูสำเร็จการศึกษาระดับ

เภสัชศาสตร ป.รด. (เภสัชศาสตร)  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

(Doctor of Philosophy Program in  Doctor of Philosophy  หนวยกิตรวมที่ตองศึกษา

Pharmaceutical Sciences) Pharmaceutical Sciences (Ph.D.)  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต

   2. ผูสำเร็จการศึกษาระดับ

    ปริญญาโทหรือเทียบเทา

       หนวยกิตรวมที่ตอง

    ศึกษาไมนอยกวา 

    48 หนวยกิต

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 27 หนวยกิต

โฮมิโอพาธียเบ้ืองตน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ.) ไมนอยกวา 224 หนวยกิต

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) Doctor of Pharmacy (Pharm D.)

(Doctor of Pharmacy Program)

การประเมินประสิทธิภาพการสอน
 ในปการศึกษา 2551 คณะเภสัชศาสตร ไดมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (คะแนนเฉล่ียของอาจารยทุกคน) สรุปผลไดดังน้ี

ดานอาจารยผูสอน

1. มีความพรอมในการสอน 4.26 4.44 

2. ใชเสียง  ภาษาและทาทางในการสอนไดอยางเหมาะสม 4.21 4.33 

3. มีความมั่นคงและสามารถควบคุมอารมณได 4.28 4.37 

4. รับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา 4.25 4.36 

5. มีการวางตัวอยางเหมาะสมกับความเปนอาจารย 4.24 4.42 

6. มีความกระตือรือรนและต้ังใจสอน 4.19 4.43 

 ภาคเรียนท่ี 1/2551 ภาคเรียนท่ี 2/2551
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 รายการ เฉลี่ย

ดานพฤติกรรมการสอนอาจารย

1. ตรงตอเวลาและรักษาเวลาในการสอน 4.21 4.42 

2. สอนครบตามตารางสอนของรายวิชา 4.22 4.43 

3. จัดเวลาใหคำปรึกษาแกนักศึกษาอยางเพียงพอ 4.43 4.23 

4. สามารถอธิบายไดอยางชัดเจน 4.20 4.29 

5. สามารถเนนสาระสำคัญใหเดนชัด 4.31 4.30 

6. มีการจัดเรียงลำดับเน้ือหาอยางเปนข้ันตอนและตอเน่ือง 4.26 4.32 

7. มีการสรุปเน้ือหาเพ่ือชวยใหนักศึกษาเขาใจงายข้ึน 4.28 4.27 

8. สามารถตอบขอซักถามไดเขาใจ 4.20 4.32 

9. เปดโอกาสและกระตุนใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและมี 4.30 4.33

 สวนรวมในการเรียน

10. ชี้ใหนักศึกษาเห็นประโยชนและความเช่ือมโยงของวิชานี้ 4.40 4.27

 กับวิชาอื่นๆ 

ดานเอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน

1. มีการใชสื่อประกอบการสอนไดอยางเหมาะสม 4.21 4.29 

2. ตำรา/เอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสมกับรายวิชา 4.22 4.25 

3. มีการแนะนำหนังสือหรือแหลงขอมูลคนควาเพ่ิมเติม 4.23 4.25 

คาเฉลี่ยทุกดานรวมกัน 4.26 4.28

คาเฉลี่ยทุกดานในปการศึกษา 2551 4.27

 ภาคเรียนท่ี 1/2551 ภาคเรียนท่ี 2/2551
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การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

การสำรวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต

 รายงานผลการสำรวจภาวการณมีงานทำของบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร (ระดับปริญญาตรี)  
จากโครงการศึกษาติดตามผลบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 
ณ เดือนธันวาคม 2550  สรุปผลไดดังน้ี

สาขา จำนวน
บัณฑิต

จำนวน
บัณฑิตท่ี
ตอบแบบ
สอบถาม

จำนวนบัณฑิต
ท่ีตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเปนผูท่ีไมมีงานทำ

กอนเขาศึกษา
และไมไดศึกษาตอ

ในระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนบัณฑิต
ท่ีมีงานทำ 
หรือมีกิจการ
ของตัวเอง

รอยละ
ของบัณฑิตท่ี
มีงานทำหรือ
มีกิจการ
ของตัวเอง

จำนวน
บัณฑิตท่ียัง
ไมไดทำงาน

รอยละของ
บัณฑิตท่ียัง
ไมไดทำงาน

 เภสัชศาสตร 121 120 110 104 94.55 6 5.45

หมายเหตุ 1. สำรวจ ณ วันท่ี 25 ธ.ค. 2551
 2. บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 121 คน และบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 120 คน
 3. บัณฑิตท่ีไมไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จำนวน 9 คน คือ ศึกษาตอ   จำนวน 3 คน  และ รองาน/รอสอบใบประกอบวิชาชีพ
  จำนวน 6 คน
 4. บัณฑิตท่ีไดงานทำหรือมีกิจการของตัวเองในจำนวนน้ี 7 คนเปนบัณฑิตโครงการพิเศษท่ีมีงานทำหรือมีกิจการของตัวเองท่ีมีรายได
  ประจำอยูแลวกอนเขาศึกษา
 5. บัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูที่ไมมีงานทำกอนเขาศึกษาและไมไดศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 110 คน 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร  จากโครงการศึกษาติดตาม
ผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปการศึกษา 2550  สรุปผลไดดังน้ี

 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 3.91

 2. ดานความรูพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทำงาน 3.61

 3. ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาวิชา 3.04

 4. ดานจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.76

 5. ความพึงพอใจในภาพรวม 3.53

                                         เฉลี่ย 3.57

หมายเหตุ 1. สำรวจ ณ วันท่ี 3 มี.ค. 2552 (สำรวจขอมูลของบัณฑิตปการศึกษา 2550)
 2.  ผลการสำรวจเปนผลความพึงพอใจในภาพรวมตอคุณภาพการทำงานของบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร  ของนายจาง ผูประกอบการ
   และผูใชบัณฑิต จำนวน 38 คน

 ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

24
Annual Report 2551



ความรวมมือทางวิชาการ

1. ความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศ 
 1.1 ความรวมมือทางการศึกษาเภสัชศาสตรระหวางมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
  และสหรัฐอเมริกา (US-Thai consortium)
 คณะเภสัชศาสตร 8 สถาบัน ของประเทศไทย ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดเห็นความสำคัญของการทำความตกลงรวมมือ
ทางวิชาการกับตางประเทศ  จึงมีการทำความตกลงระหวางทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะเภสัชศาสตร 
สถาบันของรัฐ 8 แหง รวมกับคณะเภสัชศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกา 9 แหง 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     โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรวมมอืในการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร การวิจยั 
การพัฒนางานดานเภสัชกรรม  ตลอดจนการฝกอบรมควบคูไปกับการศึกษา  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายใน
ระยะยาวในการขยายและเพ่ิมจำนวนคณะเภสัชศาสตรในประเทศไทย  

 ในป 2551 อาจารยสังกัดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดไปศึกษาตอ ณ 
University of Florida และ Purdue University ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยท่ีอยูภายใตความรวมมือทางวิชาการ
นี้  และมีอาจารยจาก University of Florida  คือ Dr. Issam Zineh, Pharm.D. ไดเดินทางมาบรรยายและ
แลกเปล่ียนองคความรูในรายวิชาเภสัชบำบัด เภสัชพันธุศาสตร เภสัชกรรมคลินิก งานบริการเภสัชสนเทศ
และเภสัชกรรมบริบาล  ตลอดจนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
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 1.2. ความรวมมือทางวิชาการระหวาง University of Otago ประเทศนิวซีแลนด 

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และคณะเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไดมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการรวมกับ  Universi ty of Otago
ประเทศนิวซีแลนด  เพ่ือใหความรวมมือชวยเหลือกันในดานการเรียนการสอน
การสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสไดรับการศึกษาตอ ฝกอบรม 
ศึกษาดูงานระยะส้ัน
  
 1.3 เครือขายนักวิจัย NRCT-JSPS Core University Program

 คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเขารวมในเครือขาย
นักวิจัยภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุน (NRCT-JSPS) ซึ่งมี
การสงเสริมใหนักวิจัยท้ังประเทศไทยและประเทศญ่ีปุนไดมีโอกาสทำวิจัยรวมกัน  
ตลอดจนแลกเปล่ียนความรูและประสบการณทางการวิจยัในสาขาวิชาตางๆ  โดยในป 
2551 มีอาจารยสังกัดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเดินทาง
ไปศึกษาวิจัยภายใตทุนแลกเปล่ียนนักวิจัยตามโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ไทย-ญ่ีปุน (NRCT-JSPS)  จำนวน 2 คน คือ อ.ดร.จรรยา  อินทรหนองไผ  และ 
อ.ดร.จุฑามาศ  เชื้อทอง

2. ความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ  
 2.1 ความรวมมือทางวิชาการกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทย  
  เขต 7 อุบลราชธานี 
 มีการกำหนดขอตกลงความรวมมือกับศูนย วิทยาศาสตรการแพทย
เขต 7 อุบลราชธานี ในการดำเนินงานวิจัยเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการสาธารณสุข
ของประเทศอยางตอเ น่ือง  มีความรวมมือดานการจัดการเ รียนการสอน
โดยเปนแหลงฝกงานสถานท่ีศึกษาดูงานการเปนอาจารยพิเศษการเปนท่ีปรึกษา
โครงการวิชาการของนักศึกษาใหการสนับสนุนในดานหองปฏิบัติการทดลอง
เปนท่ีปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
การศึกษาเพ่ิมเตมิการบรหิารทรพัยากรและขอมลูขาวสารในเร่ืองในทัง้สองหนวยงาน
มีความเห็นชอบรวมกัน  โดยในป  2551 คณะเภสัชศาสตร  ได เ ดินทาง
ไปศึกษาดูงานศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เขต 7 ในวันท่ี 26 มีนาคม 2551
โดยมีคณาจารย  นักวิจัยและบุคลากรหองปฏิบัติการเดินทางไปเย่ียมชม
หองปฏิบัติการ  ศูนย วิทยาศาสตรการแพทย  จังหวัดอุบลราชธานี  เ พ่ือให
เกิดความรวมมือในดานการบริการวิชาการและงานวิจัยรวมกันในอนาคต
นอกจากน้ี ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เขต 7 ยังเปนอาจารยพิเศษ
ในการมารวมสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร
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  2.2 ความรวมมือทางวิชาการกับคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  มีการลงนามความรวมมือทางวิชาการรวมกับคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือรวมกันพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ  และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ตางๆ ที่เก่ียวของอันจักเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตางๆ
ตามพันธกิจหลักของท้ังคณะเกษตรศาสตรและคณะเภสัชศาสตร นอกจากน้ี ยังมีการบริหารทรัพยากร
เพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยจะใหการสนับสนุนหองปฏิบัติการ สารสกัดพืช การวิเคราะห
ปรมิาณสาระสำคัญ การทดสอบคุณสมบตัทิางชีวภาพ การพัฒนาตำรับทางยา อาหารเสริม และเคร่ืองสำอาง  
ตลอดจนใหคำปรึกษาแนะนำในเร่ืองที่เก่ียวของที่ทั้งสองหนวยงานเห็นชอบรวมกัน
  
  2.3 ความรวมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
   มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการจัดทำวารสารเภสัชศาสตรอีสาน
      มีความร วมมื อ ระหว า งคณะเภ สัชศาสตร  มหาวิ ทยา ลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการจัดทำ
วารสารเภสัชศาสตรอีสานโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทำวารสารวิชาการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทางสาขาเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
ครอบคลุมดานเภสัชเวท ผลิตภัณฑธรรมชาติ เทคโนโลยีเภสัชกรรม เครื่องสำอาง 
เภสัชเคมี ชีวเภสัชศาสตร เภสัชกรรมสังคมและการบริหาร  เภสัชกรรมคลินิกและ
บริบาลเภสัชกรรม  โดยมีผูแทนอาจารยจากท้ัง 3 สถาบันรวมเปนกองบรรณาธิการ   
มีกำหนดเผยแพรปละ 2 ครั้ง คือในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกป โดยใน
ป 2551 ไดมีการตีพิมพเผยแพรไปแลว 2 ครั้ง

 2.4 ความรวมมือดานการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร
  กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 คณะเภสัชศาสตรมีการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับแหล ง
ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาดานวิชาการ
การเรียนการสอนการวิจัยและการปฏิบัติงานวิชาชีพใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ
สภาเภสัชกรรม 
 ในป 2550 คณะฯ ไดดำเนินการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือลุลวงไปแลว
 5 แหงคือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลบุรรีมัย
โรงพยาบาลสุรินทร และโรงพยาบาลศรีสะเกษ และในป 2551 คณะฯ ไดดำเนินการ
จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเพ่ิมอีก 5 แหง
ไดแก โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลกันทรลักษ โรงพยาบาล
มหาสารคาม  โรงพยาบาลอดุรธานี  และโรงพยาบาลสกลนคร ซึง่ในขณะน้ีอยูในระหวาง
การแกไข (ราง) บันทึกขอตกลง  
 นอกจากน้ีคณะฯไดดำเนินกิจกรรมเสรมิสรางความรวมมอืกบัแหลงฝกปฏิบตังิาน
วิชาชีพ ไดแก การออกเย่ียมแหลงฝกตางๆ  การประชุมรวมเพ่ือสรุปผลการนิเทศ
งานนักศึกษาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพประจำป 2551 การประชุมเครือขายเภสัชกร
แหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 16 แหงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการ
สรางความรวมมือและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของแหลงฝก
โดยใหการสนับสนุนการอบรมประชุมวิชาการ และการสนับสนุนดานทรัพยากรเปน
จำนวนเงินท้ังสิ้น 62,505 บาท
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การรับรองแขกชาวตางประเทศ

การศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนา และปฏิบัติงานวิจัย 
ณ ตางประเทศของบุคลากร

 ในป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีการรับรองแขกชาวตางประเทศดังน้ี 

 Dr. Issam Zineh, Pharm.D.  จาก University of Florida 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งไดเดินทางมารวมสอน บรรยายและแลกเปล่ียน
องคความรูในรายวิชาเภสัชบำบัด เภสัชพันธุศาสตร เภสัชกรรมคลินิก 
งานบริการเภสัชสนเทศและเภสัชกรรมบริบาล  ตลอดจนรวมแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นเก่ียวกับหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา  ในระหวางวันท่ี  15 – 29 
กรกฎาคม  2551 

 Prof.Iain S. Hunter คณบดีจาก School of Sciences
Strathclyde University ประเทศอังกฤษ  ซึ่งไดเดินทาง
มารวมหารือเ ก่ียวกับความรวมมือทางดานการศึกษา
และวิจยัในอนาคต รวมท้ังเย่ียมชมหองปฏิบตักิารของคณะฯ  
ในวันท่ี 2 กันยายน 2551

ชื่อโครงการ แหลงเงินสนับสนุน
ประเทศของ

หนวยงานท่ีรวม
โครงการ

ผูเขารวมโครงการ

1. การประชุมวิชาการ  เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนา ฟลิปปนส ผศ.ดร.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห

 AASP2007  การผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร

(วันท่ี 23-29 ตุลาคม 2550)

2. การเดินทางไปศึกษาดูงาน งบประมาณมหาวิทยาลัยฯ ฝรั่งเศส อ.ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร

 ภายใตหลักสูตรการพัฒนา

 ผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย 

 (นบม.) รุนท่ี 19 

(วันท่ี 3 มีนาคม–10 เมษายน 2551)

3. การเดินทางไปศึกษาดูงานภายใต งบประมาณมหาวิทยาลัยฯ สวิตเซอรแลนด ผศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา

 หลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร

 ระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) 

 รุนท่ี 20

(วันท่ี 21-27 พฤษภาคม 2551)

 ในป 2551 บุคลากรคณะเภสัชศาสตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงตางๆ ในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานและปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ  ดังน้ี

 ี ไ  ี

ใ ป ั ไ  ั ั ป   ใ ิ
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ชื่อโครงการ แหลงเงินสนับสนุน
ประเทศของ

หนวยงานท่ีรวม
โครงการ

ผูเขารวมโครงการ

4. โครงการเจรจาธุรกิจเพ่ือพัฒนา เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนา เบลเยียม ผศ.ดร.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร  อ.จิตรดี  ลุประสงค

 ทางการแพทยทางเลือกสาขา   

 โฮมิโอพาธียใหเปนไปตาม

 มาตรฐานสากล 

(วันท่ี 14-25 พฤษภาคม 2551) 

5. โครงการเจรจาธุรกิจรวมกับ  เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนา สหรัฐอเมริกา รศ.ดร.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข

 The Us-Thai Consortium และ การผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร

 ประชุมวิชาการ AACP 

(วันท่ี 14-19 กรกฎาคม 2551)

6. การปฏิบัติงานวิจัย เร่ือง การ สถาบันวิจัย International เกาหลี ผศ.ดร.อนันต  ไชยกุลวัฒนา

 วางแผนดูแลรักษาผูปวยวัณโรค Tuberculosis Research

 ดื้อยาหลายขนาน โดยการตรวจวัด Center (ITRC)

 ระดับยาในเลือดของกลุม Second

  line drugs 

(วันท่ี 15 กุมภาพันธ – 28 พฤษภาคม 

2551)

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

29
Annual Report 2551



 คณะเภสัชศาสตร สนับสนุนใหมีกิจกรรมที่เสริมสรางประสบการณดานสังคม ปลูกฝงจริยธรรม  
มีศีลธรรมอันดีงาม ตลอดจนการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ใหแกนักศึกษาเภสัชศาสตรเพ่ือใหนักศึกษา
มีความสมบูรณทั้งดานวิชาชีพและวิชาการ โดยประกอบดวยกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการเพ่ือ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาตางๆ มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือสมทบเปนคาใชจาย
ในการเรียนใหแกนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเงินเพ่ือใหสามารถเรียนตามหลักสูตรท่ีกำหนดได  มีการ
สำรวจความตองการจำเปนของนักศึกษา มีการจัดบริการส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนา
การเรียนรูของนักศึกษา อาทิ หองสมุด สถานท่ีอานหนังสือ คอมพิวเตอรและสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา  
มีการจัดบริการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการ และคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาเปนประจำทุกป

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณแกนักศึกษา

 ท่ี  รายชื่อกิจกรรม/โครงการ  ประเภท งบประมาณ  วันเวลาที่จัด  สถานที่ 
 จำนวน

       ผูเขารวม
       โครงการ  

 1 โครงการคายสรางเสริมสุขภาพ วิชาการ และสงเสริม 100,000 23-28 ต.ค. 2550 บานน้ำคำแดง 155
  สูชุมชน (งบ สสส.) สุขภาพ   ต.เตย  
      อ.มวงสามสิบ 
      จ.อุบลราชธานี

 2 โครงการทัศนศึกษาชุมนุมถายภาพ วิชาการ 6,000 1-2 พ.ย. 2550 อ.โขงเจียม 26 
      จ.อุบลราชธานี

 3 โครงการทัศนศึกษาพืชสมุนไพร สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 10,000 1-2 พ.ย. 2550 อ.โขงเจียม 26
  ทองถ่ิน และภูมิปญญาฯ   จ.อุบลราชธานี

 4 โครงการคายเยาวชนรักสุขภาพ  วิชาการ และสงเสริม 33,000 10-11 พ.ย. 2550 คณะเภสัชศาสตร 129
  (งบ สสส.) สุขภาพ

 5 โครงการฝกทักษะพ้ืนฐานทาง วิชาการ 1,400 11 พ.ย. 2550 คณะเภสัชศาสตร 30
  เทคโนโลยีเภสัชกรรม

 6 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 14,000 23-24 พ.ย. 2550 มหาวิทยาลัย 77
   และภูมิปญญาฯ   อุบลราชธานี  
 7 โครงการแสดงความยินดีกับ เสริมเอกลักษณ 16,480 18 ธ.ค. 2550 คณะเภสัชศาสตร 381
  พ่ีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 8 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ วิชาการ 800 20 ธ.ค. 2550 คณะเภสัชศาสตร 303
  บริหารงานสโมสรนักศึกษา
  คณะเภสัชศาสตร

 9 โครงการคายเม็ดทราย วิชาการ และสงเสริม 5,000 30 ธ.ค.-2 ม.ค. 2551 โรงเรียนน้ำขุนวิทยา 65
   สุขภาพ   อ.น้ำขุน
      จ.อุบลราชธานี 
 10 โครงการอำลาพ่ีป 5 เสริมเอกลักษณ  15,905 5 ก.พ. 2551 คณะเภสัชศาสตร 432 
 11 โครงการปจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียม สงเสริมคุณธรรม 150,050 7-10 ก.พ. 2551 เขาใหญ ปากชอง 110
  ความพรอมฯ จริยธรรม   จ.นคราชสีมา

 12 โครงการสรุปการดำเนินงาน วิชาการ 6,000 17 ก.พ. 2551 คณะเภสัชศาสตร 46
  สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร

 13 โครงการใหความรูและทักษะดาน วิชาการ 21,980 18 ก.พ. 2551 คณะเภสัชศาสตร 60
  ประกันคุณภาพ

การพัฒนานักศึกษา
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 ท่ี  รายชื่อกิจกรรม/โครงการ  ประเภท งบประมาณ  วันเวลาที่จัด  สถานที่ 
 จำนวน

       ผูเขารวม
       โครงการ  

 14 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา สงเสริมคุณธรรม 86,300 8-9 มี.ค. 2551 คณะเภสัชศาสตร 105
   จริยธรรม

 15 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา วิชาการ 28,650 11-13 มี.ค. 2551 เข่ือนสิรินธร  46
      จ.อุบลราชธานี

 16 โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิ สงเสริมคุณธรรม 1,000 4 พ.ค. 2551 คณะเภสัชศาสตร 31
  เภสัชกรอุบล จริยธรรม

 17 โครงการเขารวมงานกีฬา กีฬา 429,954 17-20 ต.ค. 2550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 153
  เภสัชสัมพันธครั้งท่ี 20

 18 โครงการกีฬาวิทยาศาสตรสุขภาพ กีฬา 165,920 16 ก.พ. 2551 คณะเภสัชศาสตร 170
  ครั้งท่ี 2

 19 โครงการวารสารสโมสรนักศึกษา วิชาการ 8,000 มิ.ย. 2550-ก.พ. 2551 คณะเภสัชศาสตร 63

 20 จัดหาทุนกีฬาเภสัชฯ สัมพันธ เสริมเอกลักษณ 10,000 เม.ย.-ธ.ค. 2551 คณะเภสัชศาสตร 150 
 21 จัดหารายไดเพ่ือจัดทำกิจกรรม เสริมเอกลักษณ 50,000 8 เม.ย. 2551-31 คณะเภสัชศาสตร 100
  นักศึกษา   ม.ค. 2552

 22 กันเกรายุคใหมใสใจสุขภาพ วิชาการ และสงเสริม 15,000 1 มิ.ย 2551 วัดหนองปาพง 100
   สุขภาพ   จ.อุบลราชธานี

 23 โครงการเปล่ียนขยะเปนทุน บำเพ็ญประโยชน 5,000 1 มิ.ย. 2551-31 คณะเภสัชศาสตร 150
   รักษาสิ่งแวดลอม  ม.ค. 2552

 24 เภสัชฯ ม.ทรายสัมพันธ เสริมเอกลักษณ 21,000 3-8 มิ.ย. 2551 คณะเภสัชศาสตร 
 25 ทำบุญวันสถาปนาคณะ สงเสริมคุณธรรม 16,300 5 มิ.ย. 2551 คณะเภสัชศาสตร 300
   จริยธรรม และศิลป- 
   วัฒนธรรมและ
   ภูมิปญญาฯ

 26 เภสัชฯ รวมใจสายใยเปนหน่ึง เสริมเอกลักษณ 857 5 มิ.ย. 2551 คณะเภสัชศาสตร 423

 27 ไหวครู สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 16,580 12 มิ.ย. 2551 คณะเภสัชศาสตร 475
   และภูมิปญญาฯ

 28 รำลึกพระคุณครู สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 2,000 12 มิ.ย. 2551 คณะเภสัชศาสตร 438
   และภูมิปญญาฯ 
 29 สายสัมพันธนองพ่ีราตรี เสริมเอกลักษณ 10,000 15 มิ.ย. 2551 คณะเภสัชศาสตร
  เขียวมะกอก 
 30 สัปดาหเภสัชกรรม วิชาการและสงเสริม 13,000 28 มิ.ย. 2551 OTOP
   สุขภาพ

 31 เปดโลกกิจกรรม วิชาการ 1,500 10 ก.ค. 2551 คณะเภสัชศาสตร 90

 32 สนับสนุนการศึกษาสำหรับ วิชาการ 36,000 14-30 ก.ค 2551 OTOP
  นักศึกษาเภสัชฯ 
 33 แหเทียนเขาพรรษา สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 4,900 17-18 ก.ค 2551 คณะเภสัชศาสตร 45
   และภูมิปญญาฯ

 34 อบรมความรูในการ วิชาการ 5,000 21 ก.ค. 2551  คณะเภสัชศาสตร 
  ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
 35 วารสารสโมสรนักศึกษา วิชาการ  ส.ค 2551-ก.พ. 2552 คณะเภสัชศาสตร 
 36 ประชาสัมพันธเสียงตามสาย  วิชาการ 1,000 11 ส.ค. 51-31 คณะเภสัชศาสตร
  บอรดประชาสัมพันธ   ม.ค 2552

  37 โครงการสรางแรงบันดาลใจ สงเสริมคุณธรรม 15,435 26 มิ.ย. 2551 คณะเภสัชศาสตร 300
  เภสัชกรยิบซีไทยผูผลิตยา จริยธรรม
  ตานไวรัสเอดส
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การไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองของนักศึกษาและศิษยเกา

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานะขอมูล

นักศึกษา ศิษยเกา ตรี โท เอก

ระดับการศึกษา ช่ือรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ

วันเดือนป
ท่ีไดรับ

สถาบัน/หนวยงาน
ท่ีมอบ

 1 นายวิทวัส  บุญทอง /  /   รองชนะเลิศอันดับ1 15 ธ.ค. 2550 เครือขายวิชาชีพ
        การประกวดเพลงรณรงค   สุขภาพเพ่ือสังคมไทย
        “เพ่ือสุขภาพดี ไรควันบุหรี่   ปลอดบุหรี่ (สสส.)
        สิ่งแวดลอมดี ชีวีสดใส”

 2 นายธวัชชัย  ศรีมารักษ /  /   รองชนะเลิศอันดับ1 15 ธ.ค. 2550 เครือขายวิชาชีพ
        การประกวดเพลงรณรงค   สุขภาพเพ่ือสังคมไทย
        “เพ่ือสุขภาพดี ไรควันบุหรี่   ปลอดบุหรี่ (สสส.)
        สิ่งแวดลอมดี ชีวีสดใส”

 3 นายนพรัตน  นามเรืองศรี /  /   รองชนะเลิศอันดับ1 15 ธ.ค. 2550 เครือขายวิชาชีพ
        การประกวดเพลงรณรงค   สุขภาพเพ่ือสังคมไทย
        “เพ่ือสุขภาพดี ไรควันบุหรี่   ปลอดบุหรี่ (สสส.)
        สิ่งแวดลอมดี ชีวีสดใส”

 4 นายวีระยุทธ  ดำพระชิก /  /   รองชนะเลิศอันดับ1 15 ธ.ค. 2550 เครือขายวิชาชีพ
        การประกวดเพลงรณรงค   สุขภาพเพ่ือสังคมไทย
        “เพ่ือสุขภาพดี ไรควันบุหรี่   ปลอดบุหรี่ (สสส.)
        สิ่งแวดลอมดี ชีวีสดใส”

 5 นางสาวขนิษฐา  ปรีถวิล /  /   รองชนะเลิศอันดับ1 15 ธ.ค. 2550 เครือขายวิชาชีพ
        การประกวดเพลงรณรงค   สุขภาพเพ่ือสังคมไทย
        “เพ่ือสุขภาพดี ไรควันบุหรี่   ปลอดบุหรี่ (สสส.)
        สิ่งแวดลอมดี ชีวีสดใส”

 6 นางสาวปรนี  บุญเปร่ือง /  /   ชนะเลิศประกวดแผน 18 ม.ค. 2551 กลุมเภสัชกรการตลาด
        การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ
        ใหมเก่ียวของกับสุขภาพ 
        ครั้งท่ี 2

 7 นางสาวพิธุภา  เอกตะคุ  /  /   ชนะเลิศประกวดแผน 18 ม.ค. 2551 กลุมเภสัชกรการตลาด
        การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ
        ใหมเก่ียวของกับสุขภาพ 
        ครั้งท่ี 2

 8 นางสาวเดือนเต็ม   /  /   ชนะเลิศประกวดแผน 18 ม.ค. 2551 กลุมเภสัชกรการตลาด
  ชุณหโชควัฒนา      การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ
        ใหมเก่ียวของกับสุขภาพ 
        ครั้งท่ี 2

 9 นางสาวเพ็ญศิริ  อูอยู /  /   ชนะเลิศประกวดแผน 18 ม.ค. 2551 กลุมเภสัชกรการตลาด
  ชุณหโชควัฒนา      การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ
        ใหมเก่ียวของกับสุขภาพ 
        ครั้งท่ี 2 

 10 นางสาวสุภวรรณ  อาจเอี่ยม /   /  ผลงานนำเสนอดีเดน  28 ก.ค. 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
        ในงานประชุมวิชาการ 
        ม.อบ. วิจัย ครั้งท่ี 2
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ท่ี ชื่อ-สกุล สถานะขอมูล

นักศึกษา ศิษยเกา ตรี โท เอก

ระดับการศึกษา ช่ือรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ

วันเดือนป
ท่ีไดรับ

สถาบัน/หนวยงาน
ท่ีมอบ

 11 นายบัญชา  ย่ิงงาม /    / รางวัลเสนอผลงานดวย 14 ส.ค. 2551 ศูนยวิจัยนาโนวิทยา
        โปสเตอร ชนะเลิศอันดับที่ 1   และนาโนเทคโนโลยี
        ในงานสัมมนาวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร
        เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
        ครั้งท่ี 8  รวมกับ
          ศูนยวิจัยและพัฒนา
          ผลิตภัณฑธรรมชาติ 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา
          วิทยาศาสตรและเทค-
          โนโลยี มหาวิทยาลัย
          เชียงใหม และอุทยาน
          วิทยาศาสตรภาคเหนือ
           สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
          และเทคโนโลยี
          แหงประเทศไทย

 12 นายเชาวลิต  มณฑล  / /   ตัวแทนสาขาวิชา 18-19 ส.ค. 2551 คณะวิทยาศาสตร
        เภสัชศาสตร เขารวม  มหาวิทยาลัยขอนแกน
        การแขงขันโครงการรางวัล
        นวัตกรรม แหงประเทศไทย
         ครั้งท่ี 8 (2551)  โครงงาน
        เร่ือง การพัฒนาระบบ 
        นำสงวัคซีนท่ีใหโดยการ
        รับประทาน

 13 นายศราวุธ  เพ่ิมพูนคุณารักษ  / /   ตัวแทนสาขาวิชา 18-19 ส.ค. 2551 คณะวิทยาศาสตร
        เภสัชศาสตร เขารวม  มหาวิทยาลัยขอนแกน
        การแขงขันโครงการรางวัล
        นวัตกรรม แหงประเทศไทย
         ครั้งท่ี 8 (2551)  โครงงาน
        เร่ือง การพัฒนาระบบ 
        นำสงวัคซีนท่ีใหโดยการ
        รับประทาน

 14 นางวรรณพร วัฒนะพงษ  /  /  APOPC 2008 Recognition  11-13 ก.ย. 2551 Asia-Pacifi c Oncology
         Award for Outstanding  Pharmacy Congress
         Oncology Pharmacy 
        Practice ในการประชุม 
        The Second Asia-Pacifi c 
        Oncology Pharmacy 
        Congress
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ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 

 ในปการศึกษา 2551 มีทุนสนับสนุนเพ่ือเปนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากแหลงตางๆ  ดังน้ี

 1. ทุนกรุงไทยการไฟฟา เปนประเภททุนตอเน่ือง จำนวน 1 ทุนๆ ละ 22,000 บาท

 2. ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล  จำนวน 10 ทุน ประกอบดวย ประเภททุนตอเน่ือง  ทุนละ 20,000 บาท

   จำนวน 2 ทุน และประเภทรายป ทุนละ 12,000 บาท จำนวน  8 ทุน

 3. ทุนบริษัท แจนเซน –ซีแลก จำกัด  เปนประเภททุนตอเน่ือง จำนวน 1 ทุนๆ ละ 15,000 บาท

 4. ทุนอาจารยวิภาวี  เสาหิน  เปนประเภททุนตอเน่ือง จำนวน 1 ทุนๆ ละ 12,000 บาท

 5. ทุนบริษัท ปตท. จำกัด  เปนประเภททุนตอเน่ือง จำนวน 1 ทุนๆ ละ 8,000 บาท

 6. ทุนมูลนิธิโอสถสภา  เปนประเภททุนตอเน่ือง จำนวน 1 ทุนๆ ละ 30,000 บาท

 7. ทุนคณาจารยคณะเภสัชศาสตร  เปนประเภททุนตอเน่ือง จำนวน 1 ทุนๆ ละ 15,000 บาท

 8. ทุนบริษัท อารเอ็กซ จำกัด เปนประเภททุนรายป จำนวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

 9. ทุน พล.อ.ต.อำรง  กันตสุข  เปนประเภททุนรายป จำนวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

 10. ทุนอาจารยสุพิศศรี  รัตนสิน  เปนประเภททุนรายป จำนวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

 11. ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ  เปนประเภททุนรายป จำนวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

 12. ทุนเงินกองทุนคณะ  เปนประเภททุนรายป จำนวน 3 ทุนๆ ละ 15,000 บาท

 13. ทุนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 1 อำเภอ 1 ทุน  เปนประเภททุนตอเน่ือง จำนวน 2 ทุนๆ ละ 24,000 บาท

 14. ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนประเภททุนตอเน่ือง จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท

 15. ทุน Dr. and Mrs. Pendleton   เปนประเภททุนรายป จำนวน 1 ทุนๆ ละ 8,000 บาท

 16. ทุน  ม.น.ข.   เปนประเภททุนตอเน่ือง จำนวน 1 ทุน คาใชจายเก่ียวกับการศึกษา

 17. ทุนเฉลิมราชกุมารี  เปนประเภททุนตอเน่ือง จำนวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท

 18. ทุนคุณพอขนิษฐา  ปรีถวิล เปนประเภททุนรายป จำนวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

 13. ทุนเพอพฒนาทองถน 1 อำเภอ 1 ทุน  เปนประเภททุนตอเนอง จำนวน 2 ทุนๆ ละ 24,000 บาท

 14. ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนประเภททุนตอเน่ือง จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท

 15. ทุน Dr. and Mrs. Pendleton   เปนประเภททุนรายป จำนวน 1 ทุนๆ ละ 8,000 บาท

 16. ทุน  ม.น.ข.   เปนประเภททุนตอเน่ือง จำนวน 1 ทุน คาใชจายเก่ียวกับการศึกษา

 17. ทุนเฉลิมราาชกุมารี  เปนประเภททุนตอเน่่ือง จำนวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท

 1188. ทุนคุณพออขนิษฐา  ปรีถวิล เเปปนนประเภททุนรายป จำนวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บบาท
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ทุนการศึกษาและรายช่ือนักศึกษาที่ไดรับทุน ประจำปการศึกษา 2551 

ท่ี ชื่อทุน ชื่อนักศึกษาทุน
ประเภท
ทุน

รหัส
นักศึกษาทุน

จำนวน
เงิน/ทุน/ป

เงิน
กูยืม กรอ

 1 ทุนกรุงไทยการไฟฟา ตอเน่ือง 22,000.00 นางสาวชนิดา  เช้ือกุลา 50150030 ไมกู ไมกู

 2 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล ตอเน่ือง 20,000.00 นายอิทธิชัย  รัตนาตรานุรักษ 50151194 กู ไมกู

 3 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล ตอเน่ือง 20,000.00 นางสาวจันทิมา  ปนนาผล 50150698 ไมกู ไมกู

 4 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายป 12,000.00 นางสาวเดนใจ   บัวทุม 50150324 กู ไมกู

 5 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายป 12,000.00 นายเมธี  บัวสาย 50150126 กู ไมกู

 6 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายป 12,000.00 นางสาวศิริพร  หงสไชยคำ 50150157 กู ไมกู

 7 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายป 12,000.00 นางสาวสมคิด  บุตรชาติ 49150419 กู ไมกู

 8 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายป 12,000.00 นางสาววนิดา  แสนเมือง 49150354 ไมกู ไมกู

 9 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายป 12,000.00 นางสาวจินตนา  กองอิ้ม 49150062 กู ไมกู

 10 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายป 12,000.00 นางสาวศิริวรรณ  แกวแจมดา 47150676 กู ไมกู

 11 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายป 12,000.00 นางสาวทิวากร  กล่ันความดี 47150216 กู ไมกู

 12 บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด ตอเน่ือง 15,000.00 นางสาวสุชาดา  ขนานแข็ง 47150698 กู ไมกู

 13 ทุนอาจารยวิภาวี  เสาหิน ตอเน่ือง 12,000.00 นายอดุลยศักด์ิ  เหลาแหลม 48151043 ไมกู ไมกู

 14 บริษัท ปตท. จำกัด ตอเน่ือง 8,000.00 นายยุทธนา  แซโคว 50122600 กู ไมกู

 15 มูลนิธิโอสถสภา ตอเน่ือง 30,000.00 นางสาวรัตนา  ไกรวิเศษ 49150546 ไมกู ไมกู

 16 คณาจารยคณะเภสัชศาสตร ตอเน่ือง 15,000.00 นายยุทธนา  แซโคว 50122600 กู ไมกู 

 17 บริษัทอารเอ็กซ จำกัด รายป 10,000.00 นางสาวอภิญญา  บุญเทียม 50150205 กู ไมกู

 18 ทุน พล.อ.ต. อำรุง  กันตสุข รายป 5,000.00 นางสาววราภรณ  อุดม 50151048 ไมกู ไมกู

 19 อาจารยสุพิศศรี รัตนสิน รายป 10,000.00 นางสาวสินีรัตน  วรรณทอง 47150681 กู ไมกู

 20 มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ รายป 10,000.00 นางสาวชลธิดา  เกริกเกรียงกิติไกร 47150148 กู ไมกู

 21 ทุนเงินกองทุนคณะฯ รายป 15,000.00 นายวุฒิไกร  วิลามาตย 48151153 กู ไมกู

 22 ทุนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 1อำเภอ 1 ทุน ตอเน่ือง 24,000.00 นายสมผล  สังขะวรรณ 49150421 ไมกู ไมกู

 23 ทุนเงินกองทุนคณะฯ รายป 12,000.00 นายทวีศักด์ิ  มหาหาญ 50150346 กู ไมกู

 24 ทุนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 1อำเภอ 1 ทุน ตอเน่ือง 24,000.00 นางสาวอภัสรา  ตรีเนตร 49150560 ไมกู ไมกู

 25 ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ตอเน่ือง 40,000 นายอายุ  เจะเมาะ 50151242 ไมกู ไมกู

 26 ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ตอเน่ือง 40,000 นางสาวมาดีนา  พันธพงศธรรม 50151235 ไมกู ไมกู

 27 Dr. and Mrs. Pendleton รายป 8,000.00 นางสาวอนัญญา  โฉมเฉลา 47150755 กู ไมกู 
 28 ทุน ม.น.ข. ตอเน่ือง คาใชจาย นางสาวเฟองฟา  เข็มลาย 50150113 กู ไมกู
    เก่ียวกับการศึกษา

 29 ทุนเฉลิมราชกุมารี ตอเน่ือง 20,000.00 นางสาวประมูล  พันสุวรรณ 50150092 ไมกู ไมกู

 30 คุณพอขนิษฐา  ปรีถวิล รายป 5,000.00 นางสาวสิริจุฑามาศ  โพธ์ิภู 50150562 ไมกู ไมกู

 31 ทุนเงินกองทุนคณะฯ รายป 15,000.00 นางสาวกาญจนา  แววศิริ 47150025 กู ไมกู
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การดำเนินงานวิจัย

 คณะเภสัชศาสตร ใหความสำคัญในการพัฒนางานวิจัยไปสูความเปนเลิศ   โดยมีนโยบายสนับสนุน
ใหบคุลากรทำการศกึษา คนควาเพ่ือพฒันาองคความรูทางเภสชัศาสตรในสาขาวชิายอยแขนงตางๆ   มกีาร
จัดทำระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร กำหนด
หลักเกณฑและแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนสงเสริมการทำงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร พัฒนาระบบ
การบริหารงานวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยของหนวยงาน  บริหารจัดการเก่ียวกับเครื่องมือ สถานท่ี 
บุคลากรที่เก่ียวของกับงานวิจัย  และมีกองทุนงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร เพ่ือสนับสนุนการงานวิจัยของ
หนวยงาน

 ในป 2551 คณะเภสัชศาสตร ไดรับเงินทุนสนับสนุนในการดำเนินงานวิจัย ดานตางๆ อาทิ 
การศึกษาฤทธ์ิตางๆ ของพชืสมนุไพร การวิจยัและพัฒนาผลติภณัฑเสรมิสขุภาพและเคร่ืองสำอางทีม่สีวนผสม
ของสารสกัดถ่ัวเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี  การแสดงออกและการทดสอบคุณสมบตัขิองไฮโดรโฟบนิ NRH1 
จากรากอโรคในแมลง และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือนำไปใชงานในการเฝาระวังและควบคุม
ยุงลายและโรคไขเลือดออก เปนตน โดยไดรับจัดสรรเงินทุนเพ่ือดำเนินงานวิจัยจากหลายแหลง  
ประกอบดวย  
 
 1. แหลงเงินงบประมาณแผนดิน  ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินใหดำเนินงานวิจัยใน
  ปงบประมาณ 2551  จำนวน 3 ชุดโครงการวิจัย และ 1 โครงการวิจัยเด่ียว  รวมเปนเงิน 
  2,652,400 บาท
 2. แหลงเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายไดใหดำเนิน
  งานวิจัยในปงบประมาณ 2551 จำนวน 4 โครงการ รวมเปนเงิน 200,000 บาท    
 3. แหลงเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน อาทิ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิจัยและจัดการความรู
  เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปนตน ซึ่งในปงบประมาณ 2551 ไดรับจัดสรรงบประมาณ
  จากแหลงทุนภายนอก ใหดำเนินงานวิจัยในป 2551 จำนวน 9 โครงการ รวมเปนเงิน 
  2,479,300   บาท    

 นอกจากน้ี ไดมีการบูรณาการการวิจัยรวมกับการจัดการเรียนการสอน  โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร
ระดับปรญิญาตรี ไดทำการศึกษาวิจยัในรายวิชาสารนิพนธ ซึง่ในป 2551 ไดมกีารศึกษาวิจยัภายใตโครงการ
สารนิพนธ  จำนวน 35 โครงการ  และนักศึกษาเภสัชศาสตรในระดับบัณฑิตศึกษา  ไดทำการศึกษาวิจัยภาย
ใตหัวขอวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ  โดยในป 2551  นักศึกษาไดศึกษาวิจัยภายใตหัวขอวิทยานิพนธ  
จำนวน 16  โครงการ   และการศึกษาวิจัยภายใตหัวขอการคนควาอิสระ จำนวน 9  โครงการ

การวิจัย
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 1 บัญชา  ย่ิงงาม, การกักเก็บน้ำรำขาวในโซลิดลิปด วารสารเภสัชศาสตรอีสาน Vol.3 No.2
  เยาวลักษณ  พิมพนิตย, นาโนพารทิเคิลสำหรับเพ่ิม  หนา 8-22
  ณัฐยาณ  วงศเกษมไชย,  ความชุมชื้นและความยืดหยุนผิว  ปที่พิมพ 2550
  วริษฎา  ศิลาออน,    (กรกฎาคม-ธันวาคม)
  วันดี  รังสีจิตรประภา

 2 ชุตินันท  ประสิทธ์ิภูริปรีชา  ฤทธ์ิปรับภูมิคุมกัน ตานออกซิเดช่ัน วารสารเภสัชศาสตรอีสาน Vol.3 No.2
  บังอร  ศรีพานิชกุลชัย,  และตานจุลชีพของสารสกัด  หนา 23-34
  วีระพงศ  ลุลิตานนท ดวยน้ำของเส้ียวแดง  ปที่พิมพ 2550
     (กรกฎาคม-ธันวาคม)

 3 วิเชษฐ  ลีลามานิตย,  การตรวจหายีนท่ีสรางโปรตีน วารสารเภสัชศาสตรอีสาน Vol.3 No.2
  จุฑามาศ  เชื้อทอง ที่มีฤทธ์ิยับย้ังไรโบโซมในพืชวงศขาว  หนา 35-43
  ธีระพรรณ  เหลืองรุงทรัพย,    ปที่พิมพ 2550
  ธีรัตถ  เหลืองมั่นคง   (กรกฎาคม-ธันวาคม)

 4 เชาวลิต  มณฑล,  การพัฒนาไมโครพารทิเคิล วารสารเภสัชศาสตรอีสาน Vol.3 No.2
  ศราวุธ  เพ่ิมพูนคุณารักษ,  ที่เตรียมจากพอลิเมอรเพ่ือ  หนา 44-52
  อรนุช  ธนเขตไพศาล, การนำสงวัคซีนโดยการรับประทาน  ปที่พิมพ 2550
  อุรชา  รักษตานนทชัย,    (กรกฎาคม-ธันวาคม)
  วันดี  รังสีวิจิตรประภา

 5 จิตรดี  ลุประสงค,  การพัฒนาตำรับยาเม็ดฟองฟูเอนไซม วารสารเภสัชศาสตรอีสาน Vol.3 No.2
  ลักษณา  เจริญใจ, ชีวภาพกำจัดกล่ินกาชแอมโมเนีย  หนา 53-64
  กฤษณะ  สถานทิพย,  จากการยอยสลายอินทรียวัตถุ  ปที่พิมพ 2550
  นิพล  มหาอุตย,    (กรกฎาคม-ธันวาคม)
  บำรุง  โมกรัตน, 
  เชาวลิต  มณฑล,
  ศราวุธ  เพ่ิมพูนคุณารักษ

 6 จารุวรรณ  ธนวิรุฬห ผลของระยะเวลาในการแชน้ำและ วารสารเภสัชศาสตรอีสาน Vol.3 No.2
   อุณหภูมิการแชน้ำตอปริมาณสาร  หนา 81-90
   ไอโซฟลาโวนในถ่ัวเหลือง  ปที่พิมพ 2550
     (กรกฎาคม-ธันวาคม)

 7 ปรีชา บุญจูง,  ความคิดเห็นตองานของพยาบาลวิชาชีพ วารสารวิชาการ ม.อบ. ปที่ 10 ฉบับที่ 10
  คนึงนิจ  รินทรามี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  หนา 72-89
   อุบลราชธานี  ปที่พิมพ 2551 
     (มกราคม-เมษายน)

 8 วิภาวี เสาหิน,  พฤติกรรมการบริโภคผักเเละผลไมสด วารสารวิชาการสาธารณสุข   Vol.16
  รำไพ ชาวระนอง,  ของประชาชน  หนา 759-767
  สัมมนา มูลสาร อ.นิคมคำสรอย จ.มุกดาหาร  ปที่พิมพ 2550  
  9 สัมมนา  มูลสาร,  ความสัมพันธระหวางกิจกรรมการ วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.16 No.6
  สุชาทินี  มณีสรอย สงเสริมการขายของผูแทนยา  หนา 839-846
   จากบริษัทท่ีจำหนายยาตนแบบกับ  ปที่พิมพ 2550
   การจดจำชื่อยา ขอบงใชยา ขนาดยา   (พฤศจิกายน-ธันวาคม)
   และการส่ังใชยาของแพทย

การเผยแพรผลงานวิจัย

 ท่ี ชื่อผูเขียน ชื่อบทความ/งานวิจัย ชื่อวารสาร/หนวยงานท่ี วัน/เดือน/ปของวารสาร

   ท่ีนำไปใชประโยชน นำไปใชประโยชน ปท่ีพิมพ, เลขหนา

 1. จำนวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนำไปใชประโยชน
  ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

       1) งานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีตีพิมพระดับชาติ
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 ท่ี ชื่อผูเขียน ชื่อบทความ/งานวิจัย ชื่อวารสาร/หนวยงานท่ี วัน/เดือน/ปของวารสาร

   ท่ีนำไปใชประโยชน นำไปใชประโยชน ปท่ีพิมพ, เลขหนา

 10 Chaikoolvatana A,  An Investigation of HIV preventive Siriraj Med J Vol.60
  Wongbutdee J,  behavior of Female prostitutes  หนา 8-11
  Boonlue P in the City of Ubon Ratchathani  ปที่พิมพ 2551

 11 Chaikoolvatana A, Attitudes and styles of women Journal of Health Science Vol.16
  Kumdang S, and working age towards exercise  หนา 1-11
  Khumarasit W in Leongnoktha, Yasothorn  ปที่พิมพ 2551

 12 ชุฎาพร  โอภาสสุ,  กิจกรรมของเภสัชกรที่เก่ียวของกับ วารสารเภสัชกรรมคลินิก 2551; 14:50-57
  สัมมนา  มูลสาร,  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
  สมพร  จันจรัสจิต ในโรงพยาบาลในสังกัด
   กระทรวงสาธารณสุข

 13 อมรรัตน  มูลสาร,  สถานการณการใชเกลือเสริมไอโอดีน วารสารวิชาการสาธารณสุข 2551; 17(1):SI 188-189
  สัมมนา มูลสาร ในครัวเรือนจังหวัดศรีสะเกษ

 14 ลักษณา  เจริญใจ,  ความพึงพอใจของผูปวยโรคปอดอุดตัน ขอนแกนเวชสาร 2551;32(5):175-186
  ธีราพร  ชนะกิจ,  เร้ือรังตอการวางแผนการจำหนายโดย
  สัมมนา  มูลสาร,  ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลยโสธร
  เยาวลักษณ  เวชกามา, 
  มนตภรณ  พลสมัคร

 15 อุไลลักษณ  เทพวัลย,  ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรม วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2008;18:39-51
  สัมมนา  มูลสาร,  โดยการออกเย่ียมบานในผูปวย
  จีริสุดา  โอรสรัมย,  โรคเบาหวาน
  กองเกียรติ  สำอางศรี, 
  เอกสาร  เย็นวิจิตรโสภา, 
  พุทธากูร  ใจเปน

 16 นองเล็ก  บุญจูง,  ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตร 2551;3:19-29
  นิตยา  ดาววงศ,  ในผูติดเชื้อ HIV/AIDS สุขภาพ
  สัมมนา  มูลสาร

 17 ชุตินันท  ประสิทธ์ิภูริปรีชา,  ฤทธ์ิปรับภูมิคุมกัน ตานออกซิเดช่ัน Isan journal of pharmaceutical Volume3, number 2,
  บังอร  ศรีพานิชกุลฃัย และตานจุลชีพของสารสกัดดวยน้ำ sciences July - December 2007
   ของเส้ียวแดง

 18 วิภาวี เสาหิน,  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการปฏิบัติ วารสารวิชาการสาธารณสุข  2551; 17(1):120-128.
  ฤดี แกวคำไสย, ตามกระบวนการวางแผนจำหนาย 
  สัมมนา มูลสาร ผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ

 19 Wipawee Saohin,  Stability of Fa-tha-lai Naresuan Phayao Journal 2008; 1
  Preecha Boonchoong,  (Andrographis paniculata   (supplement 1): 286.
  Kornchanok Kaenkham, (Burm f.) Nees.) capsules.
  Zongporn Jungmunkong,  (abstract).
  Benjabhorn Sethabouppha

 20 มาลี จงธนากร,  ฤทธ์ิตานจุลชีพของสารสกัดสมุนไพรตอ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร 2551 ปที่ 28 เลมท่ี 2,
  ใจนุช กาญจนภู,  Enterococcus faecalis มหิดล 177-187
  สุภารัตน คำแดง
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 ท่ี ชื่อผูเขียน ชื่อบทความ/งานวิจัย ชื่อวารสาร/หนวยงานท่ี วัน/เดือน/ปของวารสาร

   ท่ีนำไปใชประโยชน นำไปใชประโยชน ปท่ีพิมพ, เลขหนา

 21 Wipawee Saohin,  Effects of drying temperature Thai J. Pharm. Sci. Thai J. Pharm. Sci. 31
  Preecha Boonchoong,  and residual moisture content  (2007) 28-35
  Supachai Iamlikitkuakoon,  of Fa-Tha-Lai (Andrographis 
  Itthichai Jamnoiprom  paniculata (Burm.f.) Nees) crude
  and Wittaya Mungdee powder for capsule preparation

 22 ปรีชา บุญจูง,  การวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก วารสารเภสัชศาสตรอีสาน 2550;3,(36-42)
  วิภาวี เสาหิน,  ในผลิตภัณฑยาสูบ
  ธีรวุฒิ แลหะ, 
  ปกาศิต การกระสัง, 
  สุรสิทธ์ิ เยาวดวง

 23 Chaikoolvatana A,  Personal and environmental factors Siriraj Med J 2008; 60(5) Sept-Oct:254-58.
  Thairiwong P. related to both amphetamine
   addiction and quitting of traffi ckers 
   in southeastern, Thailand.

 24 Chaikoolvatana A,  Factors related to HIV preventive Siriraj Med J 2008; 60(1) 69-73
  Wongbutdee J, Boonlue P behaviors of prostitues in Muang 
   District, Ubon Ratchathani 

 25 Chanakit T, The development of web-based Thai Pharm Health Sci 2008; 2(3) 221-30
   Chaikoolvatana A,  intravenous admixture database.
  Unlamam R, 
  Sawatwongchai R, 
  Wong-A-Nan W.

 26 จารุวรรณ ธนวิรุฬห ผลของระยะเวลาการแขน้ำและ วารสารเภสัชศาสตรอีสาน ปที่ 3 ฉบับที่ 2
   อุณหภูมิการแชน้ำตอปริมาณ  หนา 81-90, 2550
   สารไอโซฟลาโวนในถ่ัวเหลือง

 27 นองเล็ก บุญจูง บทบาทหนาท่ีและความคิดเห็นของ วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ปที่ 18 ฉบับที่ 2
   เภสัชกรโรงพยาบาลตอการสงเสริม  พฤษภาคม-สิงหาคม 2551
   การเลิกบุหรี่  หนา 180-192

 28 Bancha Ying-ngam,  Encapsulation of rice bran oil in Isan Journal Vol. 3(2):8-22, 
  Yaowaluk Phimpanit,  solid lipid nanoparticles (SLN) for of Pharmaceutical Sciences. July-December, 2007
  Nattaya Wongkasemchai,  skin hydration and viscoelasticity
  Warisad Sila-On, 
  Wandee Rungseevijitprapa

  29 Chaowalit Monton,  Development of polymeric Isan Journal Vol. 3(2):44-52, 
  Sarawut Phermphoonkunarak,  microparticles for oral vaccine of Pharmaceutical Sciences.  July-December, 2007
  Oranuch Thanaketpaisarn,  delivery.
  Uracha Ruktanonchai, 
  Wandee Rungseevijitprapa

Effects of drying temperature 
and residual moisture content 
 of Fa-Tha-Lai (Andrographis 
paniculata (Burm.f.) Nees) crude
powder for capsule preparation

การวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก 
ในผลิตภัณฑยาสูบ

Personal and environmental factors 
related to both amphetamine
addiction and quitting of traffi ckers
in southeastern, Thailand.

Factors related to HIV preventive 
behaviors of prostitues in Muang 
District, Ubon Ratchathani 

The development of web-based 
intravenous admixture database.

ผลของระยะเวลาการแขน้ำและ 
อุณหภูมิการแชน้ำตอปริมาณ 
สารไอโซฟลาโวนในถ่ัวเหลือง
ุ ู

บทบาทหนาท่ีและความคิดเห็นของ 
เภสัชกรโรงพยาบาลตอการสงเสริม 
การเลิกบุหรี่ 

Encapsulation of rice bran oil in 
solid lipid nanoparticles (SLN) for 
skin hydration and viscoelasticity

Development of polymeric 
 microparticles for oral vaccine 
delivery.
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 ท่ี ชื่อผูเขียน ชื่อบทความ/งานวิจัย ชื่อวารสาร/หนวยงานท่ี วัน/เดือน/ปของวารสาร

   ท่ีนำไปใชประโยชน นำไปใชประโยชน ปท่ีพิมพ, เลขหนา

 ท่ี ชื่อผูเขียน ชื่อบทความ/งานวิจัย ชื่อวารสาร/หนวยงานท่ี วัน/เดือน/ปของวารสาร

   ท่ีนำไปใชประโยชน นำไปใชประโยชน ปท่ีพิมพ, เลขหนา

 30 Bancha Ying-ngam,  Preparation and characterization Khon Kaen University 13:(566-571) May, 2551.
  Nuttapun Supaka,  of nonionic nano-vesicles prepared Research Journal 
  Wandee Rungseevijitprapa from various surfactant types. 
   Preparation and characterization 
   of nonionic nano-vesicles prepared 
   from various surfactant types.

 31 Sineerat Wantong,  Ion pair complex for drug Isan Journal Vol. 4(2):in press, 
  Pariyakorn Sublee,  delivery system, of Pharmaceutical Sciences. July-December, 2008
  Sirilak Tepchan, 
  Warisada Sila-On, 
  Uracha Ruktanonchai, 
  Wandee Rungseevijitprapa

  32 W.Rungseevijitprapa  Injectability of biodegradable Eur.J.Pharm.Sci. Doi:10.1016/j.ejps.2008.
  and R.Bodmeier in situ forming microparticle   12.003.in press
   systems (ISM)

 33 Wandee Rungseevijitprapa Development of oral isoniazid  Isan Journal Vol. 5(1):in press
   and refampicin microspheres of Pharmaceutical Sciences.  January-June, 2009

 1 Jainuch Kanchanapoo,  Role of protein kinase C-{delta} in  Am J Physiol Cell Physiol Vol.293
  Mei Ao, Roli Prasad,  the Rage-dependent secretagogue  หนา C1851- C1861
  Christopher Moore,  action of bile acids in mammalian  ปท่ีพิมพ 2008
  Cynthia Kay,  colon
  Pawinee Piyachaturawat 

 2 Oranuch Thanaketpaisarn,  Insertion of nuclear factor-kB binding J Biotechnol Vol.133
  Makiya Nishikawa,  sequence into plasmid DNA for  หนา 36-41
  Takayuki Okabe,  increased transgene expression  ปที่พิมพ 2008
  Fumiyoshi Yamashita,  in colon carcinoma cells.
  and Mitsuru Hashida

 3 Wandee Rungseevijitprapa,  Myotoxicity Studies of O/W-In Situ Eur J Pharm Biopharm Vol. 69
  Gayle A. Brazeau,  Forming Microparticle Systems.  หนา 126-133
  James W. Simkins    ปที่พิมพ 2008
  and Roland Bodmeier.

 4 Sirima Suwannakut,  Genotypic analysis of Nomuraea Journal Vol.90
  Drion G. Boucias,  rileyi collected from various of Invertebrate Pathology. หนา 169-176
  Chanpen Wiwat. noctuid hosts.  ปที่พิมพ 2008

 2) งานวิจัย/งานสรางสรรค ที่ตีพิมพระดับนานาชาติ
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 ท่ี ชื่อผูเขียน ชื่อบทความ/งานวิจัย ชื่อวารสาร/หนวยงานท่ี วัน/เดือน/ปของวารสาร

   ท่ีนำไปใชประโยชน นำไปใชประโยชน ปท่ีพิมพ, เลขหนา

 5 Anun Chaikoolvatana,  Evaluation of the Effectiveness of J Med Assoc Thai Vol.90 No.7
  Peter Haddawy a Computer-Based Learning  ปที่พิมพ 2007
   (CBL) Program in Diabetes 
   Management 

 6 Kittipong Tachampa,  Interactions of Organic Anion Journal of Pharmacological Vol.106
  Michio Takeda,  Transporters and Organic Cation Sciences 2008 The Japanese  หนา 435 – 443
  Suparat Khamdang,  Transporter With Mycotoxins Pharmacological Society ปที่พิมพ 2008
  Rie Noshiro-Kofuji, 
  Minoru Tsuda, 
  Surawat Jariyawat, 
  Toshiyuki Fukutomi, 
  Samaisukh Sophasan, 
  Naohiko Anzai and 
  Hitoshi Endou

 7 Chaikoolvatana A, The Development of a Geographic  Dengue Bulletin  Vol.31 หนา 75-82
   Information System (GIS) for Dengue   ปที่พิมพ 2008
   Vector and Hemorrhagic Fever 
   Surveillance in northeastern of 
   Thailand.

 8 Chaikoolvatana A,  The Comparison of dengue SEAJTMPH Vol.39(4)
  Chanruang S, Pothaled P hemorrhagic fever control   หนา 617-24
   interventions in northeastern,   ปที่พิมพ 2008
   Thailand.

 9 Rawiwan Kaewamatawong Flavonols from Bauhinia malabasica   Journal of natural medicine Vol.62
     หนา 364-5 ปที่พิมพ 2008
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โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  

 คณะเภสัชศาสตรไดมุงเนนในการสงเสริมในดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุมครองผูบริโภค
แกประชาชนในชุมชน  โดยในปงบประมาณ 2551  ไดรับจัดสรรงบประมาณใหดำเนินงานโครงการบริการ
วิชาการแกชุมชน  เพ่ือจัดอบรม สัมมนาวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกเภสัชกร  บุคลากรทางสาธารณสุข  
และประชาชนท่ีสนใจ   จำนวน 4 โครงการ  ประกอบดวย  
 1. โครงการอบรมปญหาการใชยาในชนบทและการใชยาท่ีถูกตองแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
  หมูบาน (อสม.)
 2. โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง ยาใหมสำหรับเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 3. โครงการอบรมเรื่องหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาจากสมุนไพร
 4. โครงการอบรมวิชาการดานการคุมครองผูบริโภคเร่ืองผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 
 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีฐานะเปนหนวยงานหน่ึงของคณะเภสัชศาสตร จัดตั้งขึ้นโดย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
และมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครัง้ท่ี 5/2539 เมือ่วันท่ี 28 ธันวาคม 2539 และมีผลบงัคับใชเมือ่วันท่ี 
28 ธันวาคม 2539 เปนตนมา การบริหารดานงบประมาณ งบการเงินและการบัญชีใหแยกออกจากคณะ ณ 
ปจจุบันสถานปฏิบัติการมี 2 สาขา คือ 
 สาขา 1 ณ บรเิวณตรงขามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธ์ิ อำเภอเมือง จงัหวัดอบุลราชธานี 
เปดดำเนินการเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2541 ขณะน้ีเปดดำเนินการมาแลว 10 ป 
 สาขา 2 ณ บรเิวณหนามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จงัหวัดอบุลราชธานี
เปดดำเนินการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 และไดปดดำเนินการชั่วคราว 3 ป เน่ืองจากประสบปญหา
ขาดทุนสะสม ปจจุบันไดเปดดำเนินการอีกคร้ังเมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2551
 

 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนแหลงฝกปฏิบัติงานดานการบริการและบริบาลทางเภสัชกรรม แกนักศึกษาเภสัชศาสตร 
 2. เพ่ือใหบริการจำหนวยเวชภัณฑที่มีคุณภาพและปลอดภัยแกประชาชน รวมท้ังการใหบริบาล
  เภสัชกรรมแกประชาชน
 3. เพ่ือใหบริการทางวิชาการแกสังคมในดานการบริบาลทางเภสัชกรรม
 4. เพ่ือใหคณาจารยไดพัฒนาตนเองในดานการบริบาลทางเภสัชกรรมอยางตอเน่ือง

การบริการวิชาการ
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การใหบริการทางเภสัชกรรม
 ใหคำปรึกษาแนะนำ และตอบคำถามเก่ียวกับการใชยาแกผูที่มาขอรับบริการ 
 บริการวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ใหคำปรึกษาการอดบุหร่ี  
 จัดทำบันทึกแฟมประวัติผูปวย 
 เก็บขอมูลการแพยา
 ติดตามการใชยาทางโทรศัพท
 ระบบสงตอผูปวยไปพบแพทย

ผลการดำเนินงาน สรุปไดดังนี้
 1. งานดานแหลงฝกปฏิบัติงานดานการบริการและบริบาลทางเภสัชกรรมแกนักศึกษา
   เภสัชศาสตร

หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกำหนดใหนักศึกษาเภสัชศาสตร  
ไดออกดูงาน/ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพ่ือใหนักศึกษามีความคุนเคยกับ
ลักษณะการทำงาน และไดมีประสบการณจริงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม และเปนการปลูกฝง
การใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยท่ีถูกตอง เนนประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยยึดผูปวยเปน
ศูนยกลาง ใหแกนักศึกษา 
 ในป 2551 มีนักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายวิชาท่ีกำหนดใหนักศึกษาออก
ฝกปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน 5 รายวิชา คือ 
 1. รายวิชาเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 จำนวน 109 คน คนละ 10 ชั่วโมง รวม 1,090 ชั่วโมง
 2. รายวิชาเภสัชกรรมการจายยา สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4  จำนวน 118 คน  คนละ 45 ชั่วโมง  
  รวม 5,310 ชั่วโมง
 3. รายวิชาเภสัชกรรมคลินิก สำหรับนักศึกษาชั้นป 4 (สาขาเฉพาะทาง) จำนวน 98 คน คนละ 
  36 ชั่วโมง  รวม 3,528 ชั่วโมง
 4. รายวิชาเภสัชกรรมบำบัด 1 และ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นป 5 (สาขาเฉพาะทาง) จำนวน 89 คน  
  คนละ 30 ชั่วโมง  รวม 2,670 ชั่วโมง  
 5. รายวิชาเภสัชกรรมบำบัด 3 และ 4  สำหรับนักศึกษา ชั้นป 5 (สาขาเฉพาะทาง) จำนวน 89 คน
   คนละ 30 ชั่วโมง  รวม 2,670 ช่ัวโมง  
 รวมมีนักศึกษาเภสัชศาสตรเขารับการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพท้ังสิ้น  316 คน  คิดเปน 15,268 ชั่วโมง

 นอกจากน้ีสถานปฏิบัติยังเปดรับนักศึกษาเภสัชศาสตรฝกงานวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาจะฝกงานเปน
ระยะเวลา 6 สัปดาห/คน/ผลัด โดยในป 2551 มีนักศึกษาเภสัชศาสตรฝกงานวิชาชีพท้ังสิ้น 7 ผลัดจำนวน 
16 คน คนละ 318 ชัว่โมง  รวม 5,088 ชัว่โมง  จากสถาบันตาง ๆ  จำนวน 6 แหง  คอื  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  
จำนวน 2 คน  มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) จำนวน  2 คน  มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา) จำนวน  
3 คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 คน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 คน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
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เฉลิมพระเกียรติ  จำนวน 2 คน  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวน 5 คน
2. งานบรกิารจำหนวยเวชภณัฑท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัแกประชาชน รวมท้ังการใหบรบิาล

  เภสัชกรรมแกประชาชน
 สถานปฏิบตักิารเภสัชกรรมชมุชน  ทัง้ 2 สาขา  ไดรบัการรบัรองจากสภาเภสชักรรม ใหเปนรานยาคุณภาพ 
ซึ่งในปจจุบัน มีรานยาในจังหวัดอุบลราชธานีไดรับการรับรองการเปนรานยาคุณภาพ จำนวน 5 ราน 
(เพ่ิมจากป 2550 ซึ่งมีเพียง 2 ราน)
 การคัดเลือกยาและเวชภัณฑสำหรับจำหนายในรานยา เนนการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทท่ีไดรับ
การรับรองวาผานมาตรฐาน GMP เทาน้ัน รวมถึงการใหบรกิารโดยเภสัชกรโดยยึดหลักการบริบาลเภสัชกรรม
ที่ดี ทั้งดานการใหการรักษาดวยยา การเก็บประวัติการรักษาของผูปวย การใหคำแนะนำปรึกษาเร่ืองยา
และสุขภาพ รวมถึงการติดตามการใชยาของผูปวยทางโทรศัพท
 บริการจำหนายเวชภัณฑที่มีคุณภาพและปลอดภัยแกประชาชน โดยเนนความประหยัดและความ
สมเหตุสมผลในการใชยาเปนสำคัญ

 3. งานบริการทางวิชาการแกสังคมในดานการบริบาลทางเภสัชกรรม
 สถานปฏิบัติการฯ ยังมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม  ดังน้ี
 1. จัดทำวารสารใหความรูเร่ืองยา คือ “จดหมายขาว รานยา ม.อุบล” 
 2. จัดทำแผนพับเผยแพรความรูดานตางๆ แกประชาชน  10 เร่ือง
 3. เขารวมกิจกรรมสัปดาหเภสัชกรรม เร่ือง “เภสัชกรหวงใยความปลอดภัยผูใชยา”  โดยมีสวนรวม
  ในการใหคำแนะนำปรึกษาเร่ืองยาและสุขภาพแกผูเขารวมกิจกรรม  มีประชาชนเขารวมกิจกรรม 
  จำนวน 1,282 คน
 4. จดักิจกรรมใหคำแนะนำปรกึษาเรือ่งยาและสุขภาพแกประชาชนทัว่ไป  โดยตัง้โตะใหบรกิารในชมุชน
  ใกลเคียงสถานปฏิบตักิารฯ ในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม  1 ครัง้/สปัดาห  มผีูสนใจขอคำปรึกษา
  ประมาณ 160 คน
 5. มีการเผยแพรความรูเร่ืองยาและสุขภาพผานรายการหมอยาพาเพลิน  ซึ่งเปนสถานีวิทยุเพ่ือการ
  ศึกษาและบริการทองถ่ิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี FM 91.75 MHz ทุกวันพฤหัสบดี และ 
  ศุกร เวลา 9.00-10.00 น.

 4 คณาจารยไดพัฒนาตนเองในดานการบริบาลทางเภสัชกรรมอยางตอเน่ือง
 ในป 2551 คณะเภสัชศาสตรไดมีการจัดใหอาจารยเภสัชกร ออกปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน  สาขา 1  จำนวน 2 วัน/สัปดาห  และสาขา 2  จำนวน 6 วัน/สัปดาห อยางตอเน่ือง   
เพ่ือใหคณาจารยไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยจริง 

 5. การวางแผนการดำเนินการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. 2552
 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีแนวทางในการดำเนินการในป 2552 โดยจะเนนการใหบริการ
แกชุมชนเชิงรุก ไดแก การคัดกรองโรคเรื้อรังท่ีสำคัญในผูปวยท่ีมีปจจัยเส่ียง ไดแก โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งเปนโรคท่ีมีความสำคัญ หากสามารถตรวจพบไดแตเน่ินๆ 
จะทำใหการดูแลรักษาผูปวยทำไดดีย่ิงขึ้น
 นอกจากน้ีจะยังคงไวซึ่งการใหบริการดานยาท่ีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับผูรับบริการ และพัฒนา
ตนเองใหเปนรานยาท่ีมีมาตรฐานเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีในการใหบริการของรานยาอ่ืนๆ ในชุมชน รวมทั้ง
ปลูกฝงใหนักศึกษาเภสัชศาสตรที่ไดฝกปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดปฏิบัติตนเปนเภสัชกรที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และเปนแบบอยางท่ีดีสำหรับเภสัชกรรุนตอๆ ไป
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บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

สรุปผลการดำเนินงาน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร

 ตำแหนง
 จำนวน (คน)

อาจารยเภสัชกรผูปฏิบัติหนาท่ี 31 38

เภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการ 1 -

ผูชวยเภสัชกร 2 1

 สาขา 1 สาขา 2

 วัถุประสงค การดำเนินงาน
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551

   สาขา 1 สาขา 2  สาขา 1 สาขา 2

การเปนแหลง
ฝกปฏิบัติงาน

การบริการ
ทางวิชาการ

การพฒันาตนเอง
ของอาจารย

การใหบริการ
แกผูปวย

รับนักศึกษาฝกงาน รายวิชาในหลักสูตร

จัดทำ จดหมายขาว รานยา

จำนวนอาจารยที่ปฏิบัติงาน ณ 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

จำนวนวันท่ีอาจารยออกปฏิบัติงาน

จัดทำบอรดใหความรูแกประชาชน

แผนพับใหความรูแจกจายแกประชาชน

โครงการบริการวิชาการ

เผยแพรความรูทางวิทยุ

กิจกรรมสัปดาหเภสัชกรรม
(จำนวนผูเขารวมงาน)

จำนวนผูเขารับบรกิารเฉล่ียตอวัน

จำนวนรายการยาและเวชภัณฑ

จำนวนผูปวยท่ีไดรับการเก็บประวัติ

จำนวนผูปวยท่ีไดรับการติดตามการรักษา
ทางโทรศัพท

ใหคำแนะนำปรึกษาเร่ืองยาและสุขภาพ 
ตรวจคัดกรองโรคเบื้องตน

รับนักศึกษาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
(6สัปดาห/คน)

จำนวนสถาบันท่ีสงนักศึกษาฝกงาน

178  คน
(1780 ชั่วโมงฝกงาน)

4 ฉบับ

30 คน 

167 วัน

2 เร่ือง

8 เร่ือง

1 ครั้ง

2 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง
(1,325 คน)

72 คน

1,196  รายการ

534 คน

180 คน

-

8 คน
(2,400 ชั่วโมง)

3 สถาบัน

187  คน
(1870 ชั่วโมงฝกงาน)

4 ฉบับ

36 คน

123 วัน

3 เร่ือง

10 เร่ือง

1 ครั้ง

2 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง
(1,452 คน)

1 ฉบับ

31คน

156 วัน

4 เร่ือง

10 เร่ือง

1 ครั้ง

2 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง
(1,282 คน)

1 ฉบับ

38 คน

153 วัน

1 เร่ือง

10 เร่ือง

78 คน

1,224  รายการ

670 คน

200 คน

68 คน

5 คน
(1,500 ชั่วโมง)

2 สถาบัน 6 สถาบัน

14,505 
ชั่วโมงฝกงาน

16 คน
(5,088 
ชั่วโมง)

65 คน

1,550
รายการ

750 คน

205 คน

30 คน/วัน

12.33 คน

931
รายการ

-

-

4 คน

-

-

ผูชวยเภสัชกร 

เภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการ 

อาจารยเภสัชกรผูปฏิบัติหนาท่ี 

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

45
Annual Report 2551



หนวยวิเคราะหคุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็ง
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากจะมีบทบาทหนาท่ีหลักในการผลิตบัณฑิต
สาขาเภสัชศาสตร การคนควาวิจัยหาองคความรูใหมแลว คณะเภสัชศาสตรยังไดใหความสำคัญในการ
ใหบรกิารวิชาการแกสงัคมอกีดวย ปจจบุนัคณะเภสัชศาสตรมคีวามพรอมในระดบัหนึง่ ทัง้ดานจำนวนบุคลากร 
เคร่ืองมือที่ทันสมัย รวมท้ังหองปฏิบัติการท่ีเปนสัดสวนสามารถดำเนินการใหบริการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ำด่ืมได กอปรกับไดรับความรวมมืออันดีจากกลุมงานคุมครองผูบริโภค สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีและผูประกอบการน้ำด่ืมในจังหวัดอุบลราชธานี  คณะเภสัชศาสตร จึงไดริเร่ิมจัดตั้ง
หนวยวิเคราะหคณุภาพน้ำด่ืม  เพ่ือบรกิารตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ำด่ืมทัง้ดานกายภาพ เคม ีและจลุชวีวิทยา 
ใหแกผูประกอบการผลิตน้ำด่ืม พรอมทั้งใหความรูและคำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำด่ืม 
เพ่ือควบคุมใหคุณภาพน้ำด่ืมใหไดตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยแกผูบริโภค  โดยคณะเภสัชศาสตร
ไดมบีรกิารการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ำใหแกผูประกอบการผลติน้ำด่ืม/นำ้แขง็ และหนวยงานราชการ เชน  
โรงพยาบาลตางๆ ทั้งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และใกลเคียง
 ผลการดำเนินงานตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำดื่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551  
สรุปไดดังน้ี

1.  จำนวนตัวอยางที่สงตรวจวิเคราะห
 
  -  น้ำด่ืม 233  ตัวอยาง
  -  น้ำดิบ 24  ตัวอยาง
  -  น้ำแข็ง 17  ตัวอยาง
  -  อื่นๆ  2  ตัวอยาง 
                          รวม    276  ตัวอยาง

2.  ผลการตรวจวิเคราะห 
 2.1 ผานเกณฑมาตรฐาน 
  - น้ำด่ืม 120   ราย
  - น้ำดิบ 16   ราย
  - น้ำแข็ง 16   ราย
  - อื่นๆ  2  ราย
                            รวม 154   ราย

 2.2  ไมผานเกณฑมาตรฐาน 
  - ไมผานเฉพาะดานเคมี 83   ราย
  - ไมผานเฉพาะดานจุลชีววิทยา  26   ราย
  - ไมผานดานเคมีและดานจุลชีววิทยา 3   ราย 
                        รวม 122   ราย

ๆ
                          รวม    276  ตัวอยาง

                            รวม 154   ราย

                        รวม 122   ราย

ั  ิ ั ี ี  ี่ ั ใ ิ ั ิ
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3.  ปญหาคุณภาพน้ำที่พบจากการตรวจ

 3.1 คุณสมบัติทางเคมี
  - คาความเปนกรด-ดาง ต่ำกวามาตรฐาน   59 ตัวอยาง
  - คาความเปนกรด-ดาง เกินมาตรฐาน       5 ตัวอยาง
  - ปริมาณเหล็กเกินมาตรฐาน 2 ตัวอยาง
  - ปริมาณตะก่ัวสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 3 ตัวอยาง
  - ความกระดางท้ังหมดเกินมาตรฐาน 24 ตัวอยาง  
  - ปริมาณไนเตรทเกินมาตรฐาน 6 ตัวอยาง
  - ปริมาณคลอไรดเกินมาตรฐาน 4 ตัวอยาง
  - ปริมาณสารท้ังหมดเกินมาตรฐาน 15 ตัวอยาง

 3.2 คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา
  - คา MPN เกินมาตรฐาน 38 ตัวอยาง

อัตราคาบริการ
  1. กรณีสงตัวอยางเพ่ือตรวจวิเคราะหทางกายภาพเคมี และการตรวจทางจุลชวีวิทยา ตวัอยางละ 
   2,500 บาท
  2. กรณีสงตัวอยางเพ่ือตรวจวิเคราะหเพียงวิธีเดียว
  
   2.1  คาตรวจวิเคราะหทางกายภาพและเคมี

    1. ตรวจวิเคราะหความเปนกรดดาง ตัวอยางละ 1,000 บาท
    2. ตรวจวิเคราะหความกระดางท้ังหมด ตัวอยางละ   200 บาท
    3. ตรวจวิเคราะหความเปนคลอไรด ตัวอยางละ   200 บาท
    4. ตรวจวิเคราะหปริมาณของแข็งท้ังหมด ตัวอยางละ   150 บาท
    5. ตรวจวิเคราะหปริมาณไนเตรท ตัวอยางละ   150 บาท
    6. ตรวจวิเคราะหปริมาณซัลเฟต ตัวอยางละ   150 บาท
    7. ตรวจวิเคราะหปริมาณเหล็ก ตัวอยางละ   150 บาท
    8. ตรวจวิเคราะหปริมาณตะก่ัว ตัวอยางละ   150 บาท

   2.2 คาตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา ตัวอยางละ 1,500 บาท
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สรุปการใชจาย 
รายรับ
 2. รายรับในป 2551  รวมทั้งสิ้น  468,850.00 บาท

รายจาย
 3. รายจายในป 2551 รวมทั้งสิ้น  275,034.60 บาท

คงเหลือ 193,815.40 บาท 
 4. หักจัดสรรเขามหาวิทยาลัยฯ (รอยละ 10) 19,381.54 บาท
 5. คงเหลือสุทธิเปนรายรับจากการดำเนินงาน 174,433.86 บาท
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หนวยขอมูลยาและสุขภาพ (Drugs and Health Information Unit)
 จดัตัง้เมือ่ป 2550 โดยมวัีตถุประสงคเพ่ือบรกิารตอบคำถามและเผยแพรขอมลูดานยาและสุขภาพแก
บคุลากรทางสาธารณสุข และประชาชนทัว่ไป ทางโทรศพัท และทางอนิเตอรเน็ต   ฝกอบรมดานบริการเภสัช
สนเทศแกนกัศึกษาเภสัชศาสตร เภสัชกร และบคุลากรทางสาธารณสุข   และเปนสือ่กลางในการแลกเปล่ียน
ความรู ประสบการณ และการแกปญหาในการใชยา ของบคุลากรทางการแพทยทกุสาขาวิชาชพี และประชาชน
ทั่วไปที่มีความสนใจเก่ียวกับสุขภาพ หรือมีปญหาในการใชยา  
 มรีะบบบรกิารรับคำถามผานทางเว็บไซต URL: www.dhionline.info  โดยอาจารยทีป่ฏบิตัหินาท่ี   เภสัชกร
ผูประสานงานจะทำหนาท่ีรับคำถาม และสงตอคำถามใหอาจารยผูเชี่ยวชาญในการตอบคำถามตอไป  
โดยงานท่ีใหบริการ ประกอบดวย
 1. การใหบริการตอบคำถามดานยา
 2. งานดานวิชาการและฝกอบรม เชน รับฝกงานใหนักศึกษาเภสัชศาสตร 
 3. การสนับสนุนขอมูลยา (Drug monograph) ในเร่ืองยาใหมที่นาสนใจ
 4. จัดทำแผนพับเรื่องการใชยาและการดูแลสุขภาพของประชาชน

 ในป 2551  มีผลการใหบริการสรุปไดดังน้ี 
 1. วิธีการสอบถาม  บริการสอบถามผานทางเวบไซต  คิดเปนรอยละ 100
 2. จำนวนการใหบริการตอบคำถามเร่ืองยาและสุขภาพ 121 ครั้ง
  โดยผูถามสวนใหญเปนเภสัชกร รองลงมาเปนแพทยและบุคคลท่ัวไป
 3. จำนวนผูสมัครสมาชิกหนวยขอมูลยาและสุขภาพ 250 คน
 4. จำนวนอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีใหบริการตอบคำถาม 21 คน
 5. จำนวนอาจารยผูประสานงาน 16 คน
 6. จำนวนหนังสือและฐานขอมูลสำหรับใหบริการประจำหนวย
  1. หนังสือภาษาไทย 200  เลม
  2. หนังสือภาษาอังกฤษ 100 เลม
  3. ฐานขอมูล Micromedex® (CCIS) 2005  1  ชุด
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การดำเนินงานบริการวิชาการภายใตแผนงาน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 ในป 2551 คณะเภสัชศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเครือขายสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพท่ีดีแกอาจารย บุคลากร นักศึกษา  และประชาชนในชุมชนบริเวณ
พ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวน 5 โครงการ  ประกอบดวย

 1. เภสัชกรใกลบานใกลใจ  
 2. นักเรียนรุนใหมใสใจสุขภาพ
 3. การเผยแพรความรูดานสุขภาพผานส่ือวิทยุชุมชน
 4. การสรางส่ือกลางดานการสรางเสริมสุขภาพแกชุมชน
 5. รานยารวมใจใหบริการเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพชุมชน

 ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ จำนวนผูเขารวม งบประมาณ แหลงทุน
   โครงการ

1. เภสัชกรใกลบานใกลใจ อ.วันนิศา  ดงใต 392 คน 100,000 สำนักงานกองทุนสนับสนุน
     การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

2. นักเรียนรุนใหมใสใจสุขภาพ อ.ธีระพงษ  มนตมธุรพจน 500 คน 50,000 สำนักงานกองทุนสนับสนุน
     การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

3. การเผยแพรความรูดาน ดร.ลักษณา  เจริญใจ ชุมชนรอบ ม.อุบล 100,000 สำนักงานกองทุนสนับสนุน
 สุขภาพผานส่ือวิทยุชุมชน  ที่สามารถรับฟง  การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
   คลื่นวิทยุ 97.75 ได

4. การส่ือกลางดานการ อ.ธีราพร  ชนะกิจ นักศึกษาเภสัชศาสตร 100,000 สำนักงานกองทุนสนับสนุน
 สรางเสริมสุขภาพแกชุมชน  เภสัชกร บุคลากร   การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
   และบุคคลทั่วไป

5. รานยารวมใจใหบริการ ผศ.ดร.เบญจภรณ 400 คน 120,000 สำนักงานกองทุนสนับสนุน
 เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ เศรษฐบุปผา   การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 ชุมชน

120,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

100,000 
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 คณะเภสัชศาสตรมีการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เสริมสรางเอกลักษณ สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนท้ังการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางย่ังยืนและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชน
 
 โดยในปงบประมาณ 2551 ไดรับจัดสรรงบประมาณและเงินรายไดในการดำเนินงานดานการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสรางเอกลักษณ สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  
ประกอบดวยโครงการตางๆ อาทิ โครงการพัฒนาจิตและการดำเนินชีวิตดวยปญญาเดินตามรอยเบ้ือง
พระยุคลบาท โครงการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือปองกันการสูญหายขององคความรูพ้ืนบาน โครงการ
งามอยางครูดวยการแตงกายอยางไทย เปนตน  รวมถึงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอื่นๆ 
อาทิ ประเพณีลอยกระทง แหเทียนเขาพรรษา การทำบุญวันคลายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร   
กิจกรรมไหวครแูละรำลึกพระคุณครู เปนตน และกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางเอกลักษณแกนกัศึกษาเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อาทิ กิจกรรม  เภสัชกรรวมใจสายใยเปนหน่ึง เปนตน

 ในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในปงบประมาณ 2551 คณะเภสัชศาสตร 
ไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมบริเวณรอบอาคารคณะเภสัชศาสตร มีการปรับตกแตงพ้ืนท่ี  
เพาะปลูกไมยืนตน ไมเลื้อย ไมประดับ และหญาคลุมดิน โดยเนนใหสอดรับการการดำเนินงานโครงการ
สวนเภสัชพฤกษศาสตรอีสานเพ่ือการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งนอกจากเปนการอนุรักษ
พันธุพืชสมุนไพร เพ่ือประโยชนในการศึกษา คนควาวิจัยองคความรู  ซึ่งเปนภูมิปญญาพ้ืนบานแลว  
ยังทำใหบริเวณรอบๆ อาคารคณะเภสัชศาสตรมีความรมรื่น สวยงาม 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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 การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร
 คณะเภสัชศาสตรมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองคกรและระบบบริหาร เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจและพันธกิจของหนวยงาน  มีแผนยุทธศาสตรเพ่ือกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงานในระยะ 5 ป  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป เพ่ือกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานเพ่ือให
สอดรับกับพันธกิจและภารกิจหลักท่ีกำหนด 

กิจกรรมการพัฒนาองคกรและระบบบริหาร  
 ในป 2551 คณะเภสัชศาสตร มกีารจดักิจกรรมตางๆ โดยมุงเนนเพ่ือการพฒันาองคกรและระบบบรหิาร
โดยมีการดำเนินการดังน้ี
 1. การพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากร  โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหอาจารยและ
  บุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนาวิชาการเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะท่ีเปนประโยชนตอ
  การปฏิบัติงาน    
 2. การสัมมนาเพ่ือเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร  
 3. การเสวนานโยบายสภาเภสัชกรรมในการรับรองหลักสูตร  
 4. เวทีวิชาการของอาจารยและบุคลากร (Journal Club)  
 5. การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา  
 6. การสัมมนาวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะนักวิจัย  
 7. การติดตามผลการดำเนินการตามแผนของผูบริหาร  
 8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือบูรณาการเขาสูงานประจำและกระจายตัวบงชี้
  สูระดับบุคคล

การพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู  
 คณะเภสัชศาสตร ไดมีการดำเนินการจัดการความรูอยางตอเน่ือง  โดยมีการจัดทำแผนการจัดการ
ความรู  มีการดำเนินงานตามแผน  มีการติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการ
ความรูในปถัดป  คณะเภสัชศาสตร ไดกำหนดแผนการจัดการความรูใหมีความสอดคลองกับภารกิจหลัก   
โดยกำหนดองคความรูที่จำเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทำแผนการ
จัดการความรูในป 2551 จำนวน  2 แผน คือ 
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แผนการจัดการความรูแผนท่ี 1
ประเด็นยุทธศาสตร  : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต 
องคความรูท่ีจำเปน  : การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
เหตุผลท่ีเลือกองคความรู  :  เพ่ือใหนักศึกษารูจักคิด วิเคราะหหาเหตุผลอยางเปนระบบ สามารถ
พัฒนาตนเองได โดยกิจกรรมจะทำตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2550 และในป 2551 จะเนนการพัฒนา
ทักษะดานการส่ือสาร 

ตัวชี้วัดเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทำ KM : ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ: ≥ 5 
ประเด็น

ผลการดำเนินงาน  : ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ:
 ปการศึกษา 2551 ไดดำเนินการตอเน่ืองจากป 2550 มีผูดำเนินการหลักคืองานวิชาการของคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก
 กิจกรรมท่ี 1 รวบรวมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 กิจกรรมท่ี 2 สำรวจจำนวนอาจารยและรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ
 กิจกรรมท่ี 3 การบูรณาการองคความรูดานการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญกับปฏิบัติงานดาน
  การเรียนการสอนท่ีสอดแทรกองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ

รายละเอียดของแตละกิจกรรมมีดังนี้

 กิจกรรมท่ี 1 รวบรวมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ

 เปนกิจกรรมทีต่อเนือ่งจากปการศึกษา 2550 เมือ่คณะกรรมการจดัการความรูไดจดักิจกรรมเพือ่ระดม
ความเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู โดยมีประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู  คือ  “ประสบการณการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญของอาจารยแตละทาน” ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2550 ซึ่งท่ีประชุมไดรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 4 ลักษณะ งานวิชาการซ่ึงเปนผูดำเนินหลักในการนำแนวคิดเร่ืองดังกลาว
ผลักดันใหเกิดการสอนอยางเปนระบบมากข้ึน   งานวิชาการจึงไดดำเนินงานตอยอดกิจกรรมโดยรวบรวม
เทคนิคและทักษะการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  แจงและประชาสัมพันธใหคณาจารยในคณะไดรับทราบ 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญท่ีรวบรวมได แสดงดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ
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 เทคนิค/วิธีการสอน ทักษะ/พฤติกรรมท่ีมุงเนน บทบาทผูเรียน

1. กระบวนการสืบคน  - การศึกษาคนควา ศึกษาคนควา เพ่ือสืบคนขอความรูดวยตนเอง
    (Inquiry Process) - การเรียนรูกระบวนการ
  - การตัดสินใจ
  - ความคิดสรางสรรค

2. การเรียนแบบคนพบ  - การสังเกต การสืบคน ศึกษาคนพบขอความรูและข้ันตอนดวย
 (Discovery Learning) - การใหเหตุผล  การอางอิง การเรียนรูดวยตัวเอง
  - การสรางสมมติฐาน

3. การเรียนแบบคนพบ  - การศึกษาคนควา ศึกษา แกปญหาอยางเปนกระบวนการ
    (Problem-solving) - การวิเคราะห  สังเคราะห  ประเมินคาขอมูล และฝกทักษะการเรียนรูที่สำคัญดวยตนเอง

4. การเรียนแบบสรางแผนผังความคิด  - การคิด จัดระบบความคิดของตนใหชัดเจน
 (Concept Mapping) - การจัดกระบวนความคิด เห็นความสัมพันธ

5. การต้ังคำถาม  (Questioning) - กระบวนการคิด เรียนรูจากคิดเพ่ือสรางขอคำถาม
  - การตีความ และคำตอบดวยตนเอง
  - การไตรตรอง
  - การถายทอดความคิดความเขาใจ

6. การศึกษาเปนรายบุคคล  - การศึกษาคนควาขอความรู เรียนรูอยางเปนอิสระดวยตนเอง
    (Individual Study) - การนำความรูไปใชประโยชน
  - ความรับผิดชอบ

7. การจัดการเรียนการสอนท่ีใชเทคโนโลยี  - ศูนยการเรียน เรียนรูดวยตนเองระดับความรูความสามารถ
 (Technology Related Instruction)  - ชุดการสอน ของตนมีการแกไขฝกซ้ำเพ่ือสรางความรู
 ประกอบดวย - บทเรียนสำเร็จรูป ความเขาใจและความเช่ียวชาญ 
  - คอมพิวเตอรชวยสอน
  - e-Learning
  - การตอบคำถาม
  - การแกปญหา
  - การนำความรูไปใชประโยชน
  - การเรียนรูที่ตองการผลการเรียนรูทันที
  - การเรียนรูตามลำดับขั้น
  
8. การอภิปรายกลุมใหญ   - การแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
    (Whole-Class Discussion) - การวิเคราะห มีบทบาทมีสวนรวมในการสรางขอความรู
  - การตีความ
  - การส่ือความหมาย
  - ความคิดริเร่ิมสรางสรรค
  - การสรุปความ

9. การอภิปรายกลุมยอย  - กระบวนการกลุม รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง
   (Small-Group Discussion) - การวางแผน ในฐานะผูนำกลุมหรือสมาชิกกลุมท้ัง 
  - การแกปญหา ในบทบาทการทำงานและบทบาท
  - การตัดสินใจ เก่ียวกับการรวมกลุม  ในการสราง
  - ความคิดระดับสูง ขอความรูหรือผลงานกลุม
  - ความคิดสรางสรรค
  - การแกไขขอขัดแยง
  - การส่ือสาร
  - การประเมินผลงาน
  - การสรางบรรยากาศการเรียนรู
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 เทคนิค/วิธีการสอน ทักษะ/พฤติกรรมท่ีมุงเนน บทบาทผูเรียน

  9.1 เทคนิคคูคิด  - การคนควาหาคำตอบ รับผิดชอบการเรียนรวมกับเพ่ือน
  (Think-Pair-Share) - การแลกเปล่ียนความคิดเห็น

  9.2 เทคนิคการระดมพลังสมอง        - การมีสวนรวม แสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย
   (Brainstorming) - การแสดงความคิดเห็น ในเวลาอันรวดเร็ว
   - ความคิดสรางสรรค
   - การแกปญหา

 9.3 เทคนิค Buzzing - การคนควาหาคำตอบดวยเวลาจำกัด แสดงความคิดเห็นเพ่ือหาขอสรุปในเวลา
    อันจำกัด
  
 9.4 การอภิปรายกลุมแบบตางๆ    - การส่ือสาร รับฟงขอความคิดเห็นเพ่ือหาขอสรุป
  (Panel, Forum, Symposium,  - การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ในเวลาอันจำกัด
  Seminar) - การสรุปขอความรู
 
 9.5 กลุมติว - การฝกซ้ำ ทบทวนจากลุมหรือเพ่ือเรียนเพ่ิมเติม
   - การส่ือสาร 

10. การฝกปฏิบัติการ - การคนควาหาความรู ศึกษาคนควาขอความรูในลักษณะกลุมปฏิบัติการ
  - การรวบรวมขอมูล 
  - การแกปญหา

11. เกม (Games) - การวิเคราะห ไดเลนเกมดวยตนเองภายใตกฎ
  - การตัดสินใจ หรือกติกาท่ีกำหนด  ไดคิดวิเคราะห
  - การแกปญหา พฤติกรรมและเกิดความสนุกสนานในการเรียน

12. กรณีศึกษา (Case Studies) - การคนควาหาความรู ไดฝกคิดวิเคราะหอภิปรายเพ่ือสรางความ
  - การอภิปราย เขาใจแลวตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา
  - การวิเคราะห 
  - การแกปญหา

13. สถานการณจำลอง (Simulation) - การแสดงความคิดเห็น ไดทดลองแสดงพฤติกรรมตางๆ ใน
  - ความรูสึก สถานการณที่จำลองใกลเคียงสถานการณจริง
  - การวิเคราะห

14. ละคร  (Dramatization) - ความรับผิดชอบในบทบาท ไดทดลองแสดงบทบาทตามท่ีกำหนด
  - ความรูสึก เกิดประสบการณเขาใจความรูสึก
  - การวิเคราะห เหตุผล และพฤติกรรมผูอื่น

15. บทบาทสมมติ - มนุษยสัมพันธ ไดลองสวมบทบาทตางๆ และศึกษา
  - การแกปญหา วิเคราะหความรูสึกและพฤติกรรมตน
  - การวิเคราะห

16. การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative  - กระบวนการกลุม ไดเรียนรูบทบาทสมาชิกกลุมมีบทบาทหนาท่ี
 Learning)  ประกอบดวยเทคนิค  - การส่ือสาร รูจักการไววางใจ  ใหเกียรติและรับฟง
 JIGSAW, JIGSAW II, TGT, STAD, LT,  - ความรับผิดชอบรวมกัน ความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกกลุม
 GI, NHT, Co-op Co-op - ทักษะทางสังคม และรับผิดชอบการเรียนรูของตน
  - การแกปญหา และเพ่ือนๆ ในกลุม
  - การคิดแบบหลากหลาย
  - การสรางบรรยากาศการทำงานรวมกัน
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 เทคนิค/วิธีการสอน ทักษะ/พฤติกรรมท่ีมุงเนน บทบาทผูเรียน

17. การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory  - การนำเสนอความคิดประสบการณ มีสวนรวมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
 Learning) - การส่ือสารและปฏิบัติสัมพันธ หรือความคิดเห็นหรือปฏิบัติจนไดขอสรุป
  - กระบวนการกลุม

18. การเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบ  - การคนควาหาความรู มีสวนรวมในการเรียนท้ังทางดานรางกาย
 (Storyline Method) - การสรางองคความรูดวยตนเอง จิตใจและการคิด ดำเนินการเรียนดวยตนเอง
  - ทักษะทางสังคม ในหองเรียนและสถานการณจริง
  - กระบวนการกลุม  ศึกษาปฏิบัติดวยตนเองทุกเร่ือง
  - การส่ือสาร รวมแรงรวมใจดวยความเต็มใจ
  - การแกปญหา

 กิจกรรมท่ี 2 สำรวจจำนวนอาจารยและรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ
 ระยะเวลา : ตลอดปการศึกษา 2551
 ตัวชี้วัด  : 1. จำนวนอาจารยที่จัดการสอนท่ีเนนผู เ รียนเปนสำคัญ มากกวารอยละ 80
      ตอกลุมวิชา
    2. จำนวนรายวิชาที่จัดการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญอยางนอย 2 รายวิชา/กลุมวิชา

ผลการดำเนินงาน  : 
 แตละกลุมวิชามีจำนวนคณาจารยที่จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญมากกวารอยละ 80  
และมจีำนวนรายวิชาทีจ่ดัการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคัญมากกวา 5 รายวิชา   ผลการสำรวจพบวากลุมวชิา
เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมและกลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร  คณาจารยใชวิธีการฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะดานปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพและทางเคมีของนักศึกษา (>รอยละ 80)  ตลอดจนประยุกต
ความรูทางทฤษฎีมาใชในทางปฏิบัติ ขณะท่ีกลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติเนนการแกปญหาจากโจทย
หรือกรณีศึกษาจากโรงพยาบาล สำหรับรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
แตละกลุมวิชามีจำนวนมากกวา 5 รายวิชา  
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ตารางที่  3 รายวิชาที่จัดการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ ประจำปการศึกษา 2551 จำแนก
 ตามกลุมวิชา

กลุมวิชา

 ชีวเภสัชศาสตร เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชกรรมปฏิบัติ

1. ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

2. ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1

3. ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

4. ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2

5. ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

6. ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1

7. ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 2

8. สารนิพนธ

24. เภสัชกรรมชุมชน

25. เภสัชกรรมการจายยา

26. การตลาดยา

27. การฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย 1-2

28. การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพทาง

 เภสัชกรรมบริบาล

29. สารนิพนธ

9. ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร

10. ความรูพ้ืนฐานทางเภสัชภัณฑ

11. ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห 1

12. ปฏิบัติการเภสัชเวท 1

13. รูปแบบยาเตรียม 1

14. ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห 2

15. รูปแบบยาเตรียม 2

16. สัมมนาทางเภสัชภัณฑ 1

17. สัมมนาทางเภสัชภัณฑ 2

18. การออกแบบและพัฒนาเภสัชภัณฑ

19. การพัฒนากระบวนการวิเคราะหเชิงประยุกต

20. วิทยาการเคร่ืองสำอาง

21. ปญหาพิเศษทางเภสัชอุตสาหกรรม

22. การฝกปฏิบัติงานดานเภสัชภัณฑ

23. สารนิพนธ

 กิจกรรมท่ี 3 การบรูณาการองคความรูดานการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญกับปฏบิตังิาน
ดานการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ 
 รายวิชาเภสัชจลนศาสตร ของกลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติไดนำกระบวนการจัดการความรูดานการ
พัฒนาบัณฑิต  โดยบูรณาการความรูจากรายวิชาท่ีนักศึกษาชั้นปที่ 3 ไดเรียนท้ังศาสตรดานชีวเภสัชศาสตร
ศาสตรทางดานเคมีวิเคราะห เภสัชเคมี เทคโนโลยีการผลิตยา และศาสตรทางดานยาและการดูแลผูปวย
มาสรางกิจกรรมท่ีสอดแทรกองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ กิจกรรมท่ีนักศึกษาสรางข้ึนมาน้ีใช
หลักการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

แผนการจัดการความรูแผนท่ี 2 

ประเด็นยุทธศาสตร  : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนานักศึกษา
องคความรูท่ีจำเปน  : ทักษะการใชชีวิตในสังคมอยางเปนสุข
เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : ตองการใหนักศึกษามีแนวคิดในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุข โดยลดความเห็นแกตัว และรักษาประโยชนของสวนรวม  

ตวัชีว้ดัตามคำรบัรองและเปาหมายทีเ่ลอืกใชวดัการทำ KM : ระดบัความพงึพอใจของนกัศึกษาในดาน
สวัสดิการและส่ิงแวดลอมของคณะเภสัชศาสตร
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ผลการดำเนินงาน : 
 การดำเนินงานเพ่ือเสริมสรางทักษะการใชชีวิตในสังคมอยางเปนสุข ประกอบดวย 2 กิจกรรมคือ

กิจกรรมท่ี 1 อาจารยที่ปรึกษารุนใหมใสใจนักศึกษา
กิจกรรมท่ี 2 ลดโลกรอนดวยมือเรา

 กิจกรรมท่ี 1 อาจารยท่ีปรึกษารุนใหมใสใจนักศึกษา 

 เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนโดยคณะกรรมการจัดการความรูรวมกับงานกิจการนักศึกษา จัดข้ึนในวันท่ี 19 
มถุินายน 2551 ณ หองประชมุชัน้ 5 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมวัีตถุประสงค
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางอาจารยที่ปรึกษาเก่ียวกับเทคนิคการใหคำปรึกษา

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ จำนวนอาจารยที่ปรกึษาท่ีเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ 50 

ผลการดำเนินงาน  :    
   กิจกรรมจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน  2551 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. มีคณะกรรมการการจัดการ
ความรูคือ อ.ดร.จินตนา นภาพร เปนคุณอำนวย คุณกิจคืออาจารยที่ปรึกษาสายรหัส คุณลิขิต คือ 
อ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย มีอาจารยที่ปรึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 60 โดยอาจารยที่ปรึกษา
ไดเลาถึงวาแตละคนมีประสบการณการใหคำปรึกษาแกนกัศึกษา ซึง่สวนใหญจะใหคำปรึกษาดานการเรียน
สำหรับปญหาครอบครัวและชีวิตสวนตัวของนักศึกษาจะปรึกษาเพ่ือนเปนสวนใหญ สวนปญหา
ของอาจารยที่ปรึกษา หลังจากท่ีไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณรวมกันแลวไดกำหนดแนวทาง
แกไขปญหาไวดังน้ี
 1. เน่ืองจากในแตละสายรหัสจะมีอาจารยที่ปรึกษา 2 คน ควรมีอาจารยที่ปรึกษาในชวงวัยท่ี
  แตกตางกัน เพ่ือใหมีมุมมองความคิดและทัศนคติที่หลากหลายมีขอดีคืออาจารยท่ีปรึกษาท่ีมี
  วัยใกลเคียงกับนักศึกษาจะเขาใจปญหาของนักศึกษาไดดีกวา แตแนวทางและวิธีการแกปญหา
  จะเปนความคิดของอาจารยที่มีวัยวุฒิและวุฒิภาวะสูงกวาผสมผสานอยางลงตัวกับทัศนคติ
  ของอาจารยที่มีวัยวุฒิต่ำกวา
 2. งานวิชาการจัดแนะแนววิธีการลงทะเบียน การคิดเกรด การลงทะเบียนซ้ำ การเตือน ฯลฯ 
  ใหแกการเปนอาจารยใหม เพ่ือเปนการทบทวนและลดภาระงานของฝายวิชาการ
 3. งานกิจการนักศึกษาสงรายช่ือพรอมรูปภาพและประวัติสั้น ๆ ของนักศึกษาใหอาจารยที่ปรึกษา
  สายรหัส เพ่ือทำใหอาจารยที่ปรึกษาจำชื่อและหนาตาของนักศึกษาได
 4. รณรงคการสรางคานิยมท่ีถูกเก่ียวกับการเล้ียงนองใหกับนกัศึกษาโดยการรวมมอืกับสโมสรนกัศึกษา
  รวมท้ังรณรงคใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ ชวยเหลือผูที่ดอยกวา เชน การนำนักศึกษาไป
  สถานเล้ียงเด็กกำพรา และเด็กพิการซ้ำซอน การสรางนิสัยประหยัด อดออม การอนุรักษธรรมชาติ
  และสิ่งแวดลอม การชวยกันลดภาวะโลกรอน เปนตน

 กิจกรรมท่ี 2 ลดโลกรอนดวยมือเรา

 เปนกิจกรรมทียั่งดำเนนิการไมเสรจ็สิน้ในป 2551  เปนการรณรงคเพ่ือใหอาจารย บคุลากร และนกัศึกษา 
ไดรบัทราบวาภาวะโลกรอนเกิดข้ึนไดอยางไร และสงผลกระทบตอมนษุยอยางไรบาง มกิีจกรรมการประกวด
คำขวัญในการลดโลกรอน ซึ่งจะนำคำขวัญท่ีชนะการประกวดไปจัดทำสติกเกอรรณรงคชวยโลกรอน
ในป 2552 กิจกรรมนี้มีแผนการดำเนินงานตอเน่ือง โดยจะรวมมือกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร
ที่ทำโครงการเปล่ียนขยะใหเปนทุน   และจะขยายไปสูการรณรงคในระดับมหาวิทยาลัยตอไป
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การบริหารความเส่ียงภายในคณะเภสัชศาสตร

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดมีการประเมินการควบคุมภายในของสำหรับงวด
ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
และการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติ
ของฝายบริหาร
 จากผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
สำหรับปงวดต้ังแตวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550  ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2551  เปนไปตาม
มาตรฐานการควบคมุภายในทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิกำหนด มคีวามเพียงพอและบรรลวัุตถุประสงค
ของการควบคุม 
 โดยไดมีการจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 
และจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือปรับปรุงและลดความเส่ียงใน 4 ดาน คือ

 1. การกำหนดใหมีการประชุมเพ่ือระดมสมองของบุคลากรท้ังคณะฯ ใหมีสวนรวมในการวิเคราะห
   ควบคุม เพ่ือปองกันหรือลดความเส่ียง และเผยแพรกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงใหบุคลากร
  รับทราบและนำไปปฏิบัติไดจริง  ในการน้ี ไดมีการแจงใหผูบริหารและบุคลากรระดับหัวหนางาน
  ไดรับทราบ แตยังไมครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ  โดยมีแผนดำเนินการในปงบประมาณถัดไป 
 2. การมีมาตรการปองกันและดูแลทรัพยสินอยางรัดกุม โดยอนุมัติในการจัดหาระบบกลองวงจรปด
    และระบบสแกนลายน้ิวมือสำหรับควบคุมความปลอดภัยในการเปดหองตางๆ และไดมี
  แผนมอบหมายใหผูรับผิดชอบงานพัสดุจัดทำบัญชีคุมวัสดุที่มีความคงทนและมีอายุการใชงาน
  เกิน 1 ป   
 
 ทัง้น้ี ไดรายงานผลการติดตามการปฏิบตัติามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายในของป 2551 รวมทัง้
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน เสนอไปยังมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว

การบริหารความเสี่ยงภายในคณะเภสัชศาสตร
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 สถาบันอุมดมศึกษาตองมีการดำเนินงานดานประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ซึ่งกำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีประกอบดวย 
“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” และตามมาตรา 48 และ
กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษ
า ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546  กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอยางตอเน่ือง  เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือ
รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก โดยสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา (สมศ.)  
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงไดกำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะข้ึนอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2544 เปนตนมา    
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการประกันคุณภาพเพ่ือรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน
เพ่ือดำเนินงานพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพและจัดเตรียมขอมูลเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน และนับตั้งแต
ปการศึกษา 2548 เปนตนมา คณะไดพัฒนาระบบแฟมสะสมงานอาจารยแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
จัดเก็บ รวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานและ  
ตวับงชีต้ามเกณฑ สกอ. ซึง่การนำเทคโนโลยีคอมพวิเตอรมาประยุกตใชนี ้ทำใหสามารถรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลในการจัดทำรายงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับการตรวจประเมินการศึกษาภายนอก รอบที่ 2 
(ปการศึกษา 2549)  เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2551 ผลการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 7 ดาน 
มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.37 คะแนน สวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะไดดำเนินการแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก เพ่ือวิเคราะหระบบและกลไกการกำกับควบคุมคุณภาพในแตละ
องคประกอบคณุภาพ และใหขอเสนอแนะ จดุแขง็ จดุท่ีควรปรบัปรงุและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
ใหดีย่ิงขึ้นเปนประจำทุกปตั้งแตป 2546 เปนตนมา  และในปการศึกษา 2550 คณะไดรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน เมื่อวันท่ี 23-24 มิถุนายน 2551 โดยตัวบงชี้ของคณะเภสัชศาสตร แบงเปน 9 องคประกอบ 
ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ตางๆ ที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จำนวน 41ตัวบงชี้  สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จำนวน 
19 ตัวบงชี้  และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) จำนวน 7 ตัวบงชี้  รวมทั้งสิ้น 67 ตัวบงชี้ 
ในการน้ีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ไดรายงานคาคะแนนเฉล่ียตามองคประกอบท้ัง 9 ของผลการตรวจประเมินในภาพรวมตามตัวบงชีข้อง สกอ.
(41ตัวบงชี้) เทากับ  2.341 คะแนน และตามตัวบงชี้ของคณะ (67 ตัวบงชี้) เทากับ 2.390 คะแนน 

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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 ในป 2551 นี ้คณะเภสัชศาสตรไดดำเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
โดยไดจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือบูรณาการเขาสูงานประจำ และกระจายตัว
บงชี้สูระดับบุคคลขึ้น เมื่อวันท่ี 23-31 กรกฎาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและ
การจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพของคณะโดยบูรณาการเขาสูงานประจำ การกระจายตัวบงชี้สูระดับบุคคล 
รวมถึงการพัฒนาการดำเนินงานของคณะตามแนวปฏิบัติที่ดีของการประกันคุณภาพการศึกษา 
นอกจากน้ีคณะฯ ไดรวมกับงานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการจัดโครงการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการขยายผล 
หลักสูตรขยายผลหลักสูตร 3 (สำหรับผูไมมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย)
เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเขาใจและสามารถเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกัน และไดมีโอกาสตอนรับคณะดูงาน ซึ่งประกอบดวยคณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือศกึษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และแลกเปล่ียนประสบการณ
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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สารสนเทศของสารสนเทศของ
คณะเภสัชศาสตรคณะเภสัชศาสตร
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1. นางสาวนงนิตย ธีระวัฒนสุข Ph.D. รศ. ระดับ 9

2. นางชุตินันท  ประสิทธ์ิภูริปรีชา ปร.ด. ผศ. ระดับ 8

3. นางสุภารัตน   คำแดง     ปร.ด. ผศ. ระดับ 8 

4. นายสมชาย   สินชัยสุข Ph.D. ผศ. ระดับ 8

5. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา          ปร.ด. อาจารย ระดับ 7

6. นางสาวนุตติยา วีระวัธนชัย          วท.ด. อาจารย ระดับ 7

7. นายฐิติเดช  ลือตระกูล Ph.D. อาจารย ระดับ 7  

8. นางสาวจุฑามาศ เชื้อทอง       ปร.ด. อาจารย ระดับ 7  

9. นางสาวศิริมา สุวรรณกูฏ            ปร.ด. อาจารย ระดับ 7  

10 นางสาวใจนุช  กาญจนภู ปร.ด. อาจารย 1   

11 นางสาวจิรกันยา พงษเสฐียร M.Sc. อาจารย 1    

12. นางนิภาพร เมืองจันทร วท.ม. อาจารย 1

13. นางสาวจุฑารัตน  ทาทอง ภ.บ. อาจารย 1

14. นางสาวพรทิพย  ไววุฒิ วท.ม.  อาจารย 1  ลาศึกษาตอเม่ือ 1 ตุลาคม 2551

15. นางปาจารีย  ทองงอก   M.Biotech  อาจารย ระดับ 7 ลาศึกษาตอเม่ือ 14 กันยายน 2549

16. นายณรงคชัย จักษุพา ภ.ม. อาจารย ระดับ 6  ลาศึกษาตอเม่ือ 1 ตุลาคม 2546

17. นางสาวธนวดี  ปรีเปรม ภ.บ. อาจารย 1  ลาศึกษาตอเม่ือ 23 กรกฎาคม 2550   

18. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ภ.บ. อาจารย 1  ลาศึกษาตอเม่ือ 1 เมษายน 2550

19. นายสมหวัง  จรรยาขันติกุล ภ.ม. อาจารย 1  ลาศึกษาตอเม่ือ 4 กรกฎาคม 2550 

1. นางสาวพรรณรัตน อกนิษฐาภิชาติ Ph.D. รศ. ระดับ 9   

2. นางสาววิภาวี  เสาหิน Ph.D. ผศ. ระดับ 9

3. นางวันดี รังสีวิจิตรประภา Dr.rer.nat ผศ. ระดับ 8      

4. นางสาวระวิวรรณ   แกวอมตวงศ ปร.ด.  ผศ. ระดับ 8

5. นางจารุวรรณ  ธนวิรุฬห           Ph.D. ผศ. ระดับ 8

6. นายปรีชา   บุญจูง  ปร.ด. ผศ. ระดับ 8

7. นางสาวลักษณา  เจริญใจ  Ph.D. อาจารย ระดับ 7      

8. นายสุรชัย จูมพระบุตร Ph.D. อาจารย ระดับ 7   

9. นางสาวจินตนา  นภาพร  Ph.D. อาจารย ระดับ 7        

10. นางสาววริษฎา ศิลาออน  ปร.ด. อาจารย ระดับ 7      

11. นางสาวจรรยา  อินทรหนองไผ   ปร.ด. อาจารย ระดับ 7

12. นางสาวอรนุช  ธนเขตไพศาล Ph.D. อาจารย ระดับ 7

13. นางสุดารัตน  หอมหวล  ปร.ด. อาจารย ระดับ 7   

 ชื่อ คุณวุฒิ ตำแหนง ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/
    ลาศึกษาตอ

 ชื่อ คุณวุฒิ ตำแหนง ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/
    ลาศึกษาตอ

คณาจารยประจำกลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร

คณาจารยประจำกลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

คณาจารยและบุคลากรคณาจารยและบุคลากร
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14. นางสาวเบญจภรณ  เศรษฐบุปผา Ph.D. ผศ. ระดับ 7   กลับจากลาศึกษาตอเม่ือ 13 พฤษภาคม 2551

15. นายทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล  Ph.D. อาจารย 1 

16. นายภานุพงษ  พงษชีวิน  ภ.ม. อาจารย 1

17. นางสาวจิตรดี  ลุประสงค ภ.ม. อาจารย 1

18. นายทรงพร  จึงมั่นคง วท.ม. อาจารย 1 กลับจากลาศึกษาตอเม่ือ 29 พฤษภาคม 2551

19. นางสาวอุษณา  พัวเพ่ิมพูลศิริ        ภ.ม. อาจารย ระดับ 6 ลาศึกษาตอเม่ือ 1 มกราคม 2550           

20. นางสาวนิธิมา   สุทธิพันธุ ภ.ม. ผศ. ระดับ 7   ลาศึกษาตอเม่ือ 15 กรกฎาคม 2547

21. นางสาวกุสุมา  จิตแสง   ภ.ม. อาจารย ระดับ 6   ลาศึกษาตอเม่ือ 1 เมษายน 2546

22. นายบัญชา ย่ิงงาม ภ.บ. อาจารย 1 ลาศึกษาตอเม่ือ 1 มิถุนายน 2549

23. นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ ภ.บ. อาจารย 1 ลาศึกษาตอเม่ือ 1 พฤษภาคม 2546

24. นายสมนึก  บุญสุภา M.Sc. อาจารย 1 ลาศึกษาตอเม่ือ 1 เมษายน 2548

1. นายสัมมนา  มูลสาร  Ph.D. รศ. ระดับ 9

2. นายอนันต  ไชยกุลวัฒนา Ph.D. ผศ. ระดับ 8 

3. นางสาวนองเล็ก  คุณวราดิศัย   Ph.D. ผศ. ระดับ 8  

4. นางสาวฎายิน  กุมภลำ   Ph.D. อาจารย ระดับ 7 

5. นางธีราพร  ชนะกิจ ภ.ม.  อาจารย ระดับ 7 

6. นายแสวง  วัชระธนกิจ Ph.D. ผศ. ระดับ 7 กลับจากลาศึกษาตอเมื่อ 18 มกราคม 2551

7. นางสาวสุทธาสินี  สุวรรณกุล       Ph.D. อาจารย ระดับ 7 กลับจากลาศึกษาตอเมื่อ 3 เมษายน 2551

8. นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย ภ.บ.  อาจารย 1 

9. นางศิศิรา ดอนสมัคร ภ.บ. อาจารย 1

10. นายศักด์ิสกล  ปรัสพันธ ภ.บ. อาจารย 1

11. นางสาววันนิศา  ดงใต ภ.บ. อาจารย 1   

12. นายธีระพงษ  มนตมธุรพจน ภ.บ. อาจารย 1  

13. นายชาคริส บานเหลา ภ.บ. อาจารย 1  บรรจุเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2551

14. นายมานิตย  แซเตียว ภ.บ. อาจารย 1 ลาศึกษาตอเมื่อ 21 พฤษภาคม 2550

15. นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพล ภ.ม. ผศ. ระดับ 8 ลาศึกษาตอเมื่อ 14 สิงหาคม 2546

16. นายศักด์ิสิทธ์ิ  ศรีภา  ภ.ม. อาจารย ระดับ 7 ลาศึกษาตอเมื่อ 13 มกราคม 2549

17. นายอนุวัฒน  วัฒนพิชญากูล สค.ม. อาจารย ระดับ 7 ลาศึกษาตอเมื่อ 6 มิถุนายน 2548

18. นางจีริสุดา คำสีเขียว ภ.บ. อาจารย 1 ลาศึกษาตอเมื่อ 1 มิถุนายน 2550

19. นายพีรวัฒน  จินาทองไทย ภ.บ.  อาจารย 1 ลาศึกษาตอเมื่อ 1 มิถุนายน 2549

20. นางสาวทัดตา  ศรีบุญเรือง ภ.บ. อาจารย 1 ลาศึกษาตอเมื่อ 1 พฤษภาคม 2545

21. นางนัทที   พัชราวนิช Ph.D. ผศ. ระดับ 8 โอนยายเม่ือ 1 กรกฎาคม 2551

 ชื่อ คุณวุฒิ ตำแหนง ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/
    ลาศึกษาตอ

 ชื่อ คุณวุฒิ ตำแหนง ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/
    ลาศึกษาตอ

คณาจารยประจำกลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

หมายเหตุ      1 หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัย
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กราฟแสดงจำนวนอาจารยแตละกลุมวิชาที่ลาศึกษาตอและปฏิบัติงานจริง

กราฟแสดงอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงจำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

65
Annual Report 2551



1.  ภญ. สุพิศศรี  รัตนสิน M.Sc.(Hospital Pharm.) 1 ตุลาคม 2542- ปจจุบัน
2.  รศ.พญ.กาญจนา เกษสอาด พ.บ., Ph.D. 1 ตุลาคม 2547-ปจจุบัน
3.  ศ.ดร.มาลิน  จุลศิริ ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 1 สิงหาคม 2550-ปจจุบัน

ขาราชการ
1. นางวิรัตน จันทรตรี วท.บ.(เคมี) นักวิทยาศาสตร 8 ชำนาญการ 
2. นางกรชนก  แกนคำ วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) นักวิทยาศาสตร 8 ชำนาญการ
3. นายธนพัต วิสาพล  ปวท.(ไฟฟา) ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 6

พนักงานมหาวิทยาลัย
1. นายวีระวุท  กะชา วท.บ.(เกษตรศาสตร) นักวิทยาศาสตร  
2. นายทักษกร  วงคสีดา อนุปริญญา (วิทยาศาสตร) ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
   (ลาออกเม่ือ 29 กุมภาพันธ 2551)
ลูกจางประจำ
1. นางนารี  แกววงษา วท.บ.(การบัญชี) คนงานหองทดลอง  
2. นางสมคิด สุพันทะมาด    ค.บ.(การศึกษาประถม) คนงานหองทดลอง  

ลูกจางชั่วคราว
1. นางสาวทิพยมณฑา ฤกษใหญ  วท.บ.(จุลชีววิทยา) นักวิทยาศาสตร
2. นางสาวแวว คงศิลา วท.บ.(เกษตรศาสตร) ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

บุคลากรกลุมงานปฏิบัติการ 

อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ

 ชื่อ คุณวุฒิ ชวงระยะเวลาปฏิบัติงาน               

 ชื่อ คุณวุฒิ ชวงระยะเวลาปฏิบัติงาน               

วท.บ.(เคมี) 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 ปวท.(ไฟฟา) 

วท.บ.(เกษตรศาสตร) 
อนุปริญญา (วิทยาศาสตร) 
 
ุ

วท.บ.(การบัญชี) 
ค.บ.(การศึกษาประถม) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

M.Sc.(Hospital Pharm.) 
พ.บ., Ph.D. 
ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 
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ขาราชการ
1. นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 8 ชำนาญการ

2. นางสาวชัญญานุช  ชวงชิง     บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) นักวิชาการเงินและบัญชี 8 ชำนาญการ

3. นางสาวเกษสุดา  จันดาพันธ    ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) นักวิชาการศึกษา 8 ชำนาญการ   

4. นางวิไล  วรรณคำ ค.บ.(บริหารการศึกษา) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6

5. นางช่ืนจิต  ภูทอง ศศ.บ.(การจัดการ) นักวิชาการพัสดุ 6    

6. นายบุญชัย  จันทรนอย      รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) นักวิชาการศึกษา 6     

พนักงานมหาวิทยาลัย
1. นางจินตนา ทิพยทาลักษณ    บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)   บุคลากร

2. นายปยวิทย คำสุข วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นักวิชาการคอมพิวเตอร    

3. นายสิทธิพงศ  ย่ิงยง ปวส.(บัญชี) ผูปฏิบัติงานบริหาร         

4. นายวุฒิพงศ  จันทรพันธ ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)  ผูปฏิบัติงานบริหาร         

5. นางวรรณา  พุมพฤกษา       ศศ.บ.(บัญชี) ผูปฏิบัติงานบริหาร             

6. นางธนาพา  เชียงแสน ปวส. (บัญชี) ผูปฏิบัติงานบริหาร         

7. นางประไพจิตร  มั่นคง ปวส. (คหกรรม) ผูปฏิบัติงานบริหาร         

8.  นางสาวสุณีรัตน เฮาทา บธ.บ.(บัญชี) นักวิชาการศึกษา

9. นางหทัยรัฐ  คงมี บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) นักวิชาการพัสดุ

10. นางสาวธัญญลักษณ ทิวัตกุลภรณ  อนุปริญญา(คอมพิวเตอร) ผูปฏิบัติงานบริหาร           

ลูกจางประจำ
1. นายสมเกียรติ  กองสมบัติ ปวส.(บัญชี) พนักงานอัดสำเนา    

2. นายสมัย ก่ิงคำ ปวท. (เกษตร) พนักงานขับรถยนต 

3. นายนพดล  ภูมิสวาสด์ิ     ปวส.(บัญชี) นักการภารโรง  

ลูกจางชั่วคราว
1.  นางอัญชิสา ทะนอก บธ.บ.(บัญชี) ผูปฏิบัติงานบริหาร      

2.  นางธีมาพร  เนาวโสภา บธ.บ.(บัญชี) เจาหนาท่ีพิมพดีด 

3.  นางสาวอนุพร  โคตรเมือง ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)  เจาหนาท่ีพิมพดีด

4.  นายศักด์ิดา ทิพยทาลักษณ ม.6 คนงาน                    

5.  นายพรมมา  อินอราม ต่ำกวา ม.6 คนงาน   

6.  นายบุญเพ็ง ชมพูปด ต่ำกวา ม.6 คนงาน

7.  นายสมเดช  ชมพูปด ต่ำกวา ม.6 คนงาน

8.  นายไสว สุวรรณะ ต่ำกวา ม.6 คนงาน

บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

 ชื่อ คุณวุฒิ ชวงระยะเวลาปฏิบัติงาน               

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)   

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 

ค.บ.(บริหารการศึกษา) 

ศศ.บ.(การจัดการ) 

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) 

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)   

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปวส.(บัญชี) 

ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)  

ศศ.บ.(บัญชี) 

ปวส. (บัญชี) 

ปวส. (คหกรรม) 

บธ.บ.(บัญชี) 

บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

อนุปริญญา(คอมพิวเตอร) 

ปวส.(บัญชี) 

ปวท. (เกษตร) 

ปวส.(บัญชี) 

บธ.บ.(บัญชี) 

บธ.บ.(บัญชี) 

ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)  

ม.6 

ต่ำกวา ม.6 

ต่ำกวา ม.6 

ต่ำกวา ม.6 

ต่ำกวา ม.6 
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กราฟแสดงจำนวนบุคลากรงานปฏิบัติการและกลุมสำนักงานเลขานุการ

งบประมาณ

 1. งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร จำแนกตามหมวดรายจาย

 ลำดับที่ หมวดรายจาย จำนวนเงิน

  งบดำเนินการ 

 1 เงินเดือนและคาจางประจำ 11,889,800.00 

 2 คาจางช่ัวคราว 734,900.00

 3 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 5,342,300.00

 4 คาสาธารณูปโภค -

 5 เงินอุดหนุน 2,008,900.00
  

  งบลงทุน

 1 ครุภัณฑ 5,000,000.00

 2 ที่ดินและส่ิงกอสราง -    

                                  รวมท้ังสิ้น 24,975,900.00                                 รวมท้ังสิ้น 24,975,900.00 

งบประมาณ
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 2. งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรจำแนกตามแผนงาน

 ลำดับที่ หมวดรายจาย จำนวนเงิน

 ลำดับที่ หมวดรายจาย จำนวนเงิน

 1 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  24,975,900.00

  (งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ)

  2 แผนงานวิจัย 2,652,400.00 

 3 แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 245,000.00

 4 แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 119,400.00
 

                      รวมท้ังสิ้น 27,992,700.00

 

 1 เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 1,641,491.51 

 2 เงินรายไดบัณฑิตศึกษา 351,800.00 

 3 เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 9,256,900.00

                     รวมท้ังสิ้น 11,250,191.51    

เงินรายได
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 ลำดับที่ หมวดรายจาย จำนวนเงิน

 ลำดับที่ หมวดรายจาย จำนวนเงิน

  งบดำเนินการ

 1 เงินเดือนและคาจางประจำ 12,806,853.04  

 2 คาจางช่ัวคราว 630,000.00

 3 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 5,342,300.00

 4 คาสาธารณูปโภค -   

 5 เงินอุดหนุน 2,008,900.00 

  งบลงทุน

 1 ครุภัณฑ 5,000,000.00

 2 ที่ดินและส่ิงกอสราง -

                         รวมท้ังสิ้น 25,788,053.04

  งบดำเนินการ

 1 คาจางช่ัวคราว 612,828.00 

 2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,403,542.67

 3 คาสาธารณูปโภค 11,770.02

  งบลงทุน

 4 ครุภัณฑ 43,170.00   

  รวมรายจายเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 3,071,310.69

รายจาย
 1. งบประมาณแผนดิน

 2. รายจายเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร

3,071,310.69 รวมรายจายเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 
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 ลำดับที่ หมวดรายจาย จำนวนเงิน

 ลำดับที่ หมวดรายจาย จำนวนเงิน

 ลำดับที่ หมวดรายจาย จำนวนเงิน

  งบดำเนินการ

 1 คาจางช่ัวคราว 266,796.00  

 2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 299,913.00 

 3 คาสาธารณูปโภค -  

  งบลงทุน

 4 ครุภัณฑ -

        รวมรายจายเงินรายไดบัณฑิตศึกษา 566,709.00

  งบดำเนินการ

 1 คาจางช่ัวคราว 351,553.00

 2 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 4,855,105.53

 3 คาสาธารณูปโภค -   

  งบลงทุน

 4 ครุภัณฑ 683,927.00
 

                    รวมท้ังสิ้น 5,890,585.53

 1 คาเส่ือมราคาครุภัณฑ 9,478,994.03 

 2 คาเส่ือมราคาส่ิงกอสราง 6,495,291.48 

                   รวมท้ังสิ้น 15,974,285.51

 3. รายจายเงินรายไดบัณฑิตศึกษา

 4. รายจายเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต

 5. คาเสื่อมราคา

                  รวมท้ังสิ้น 15,974,285.51

                   รวมท้ังสิ้น 5,890,585.53
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 ลำดับที่ หมวดรายจาย จำนวนเงินเหลือจาย
   (บาท)

 1 รายรับ 

  1. งบประมาณแผนดิน

   - เงินเดือนและคาจางประจำ 11,889,800 .00

   - คาจางช่ัวคราว 734,900.00 

   - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 5,342,300.00 

   - คาสาธารณูปโภค - 

   - เงินอุดหนุน 2,008,900.00 

   - ครุภัณฑ 5,000,000.00 

   - สิ่งกอสราง - 

  2. เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 1,641,491.51

  3. เงินรายไดบัณฑิตศึกษา 351,800.00

  4. เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 9,256,900.00   

     รวมรายรับทั้งสิ้น 36,226,091.51

 2 งบดำเนินการใชจายจริง

  1. เงินงบประมาณแผนดิน  

   - เงินเดือนและคาจางประจำ 12,806,853.04 

   - คาจางช่ัวคราว 630,000.00 

   - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 5,342,300.00 

   - คาสาธารณูปโภค - 

   - เงินอุดหนุน 2,008,900.00 

   2. เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร

   - คาจางช่ัวคราว 612,828.00

   - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,403,542.67 

   - คาสาธารณูปโภค 11,770.02 

  3. เงินรายไดบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร

   - คาจางช่ัวคราว 266,796.00 

   - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 299,913.00 

   - คาสาธารณูปโภค - 

  4. เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 

   - คาจางช่ัวคราว 351,553.00

   - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 4,855,105.53  

   - คาสาธารณูปโภค  -

   - เงินอุดหนุน -

     รวมงบดำเนินการใชจายจริงท้ังสิ้น 29,589,561.26

เงินเหลือจายปงบประมาณ 2551
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หมายเหตุ *เปนการคำนวณเงินเหลือจายตามเกณฑการประเมินคุณภาพของ สมศ. โดยคำนวณจากรายรับทุกประเภท (รวมงบลงทุน) หักคาใชจายดำเนินงาน

 และคาเส่ือมราคา (ไมรวมงบลงทุน)

 ลำดับที่ หมวดรายจาย จำนวนเงินเหลือจาย
   (บาท)

 3 เงินเหลือจาย

  1. เงินงบประมาณแผนดิน   4,187,846.96

  2. เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร -1,386,649.18

  3. เงินรายไดบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร -214,909.00

  4. เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  4,050,241.47

     รวมเงินเหลือจายท้ังสิ้น 6,636,530.25

 4 งบดำเนินการในปงบประมาณ 2551 

  1. เงินงบประมาณแผนดิน 20,788,053.04

  2. เงินรายไดคณะเภสัชศาสตร 8,801,508.22

  3. คาเส่ือมราคา 15,974,285.51

     รวมงบดำเนินการในปงบประมาณ 2551 ท้ังสิ้น 45,563,846.77

เงินเหลือจายปงบประมาณ 2551
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มูลคาสินทรัพยถาวร

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 
และศูนยสารสนเทศ

 ประเภทสินทรัพยถาวร มูลคาจัดซื้อ คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคา  มูลคาคงเหลือ
   ปงบประมาณ 2550  สะสม

1. ครุภัณฑ 153,557,581.04 9,488,982.63 44,225,272.78 33,616,930.97 

2. อาคารเภสัชศาสตร (พ.ศ.2541) 44,000,000.00 5,333,333.33 74,666,666.67 69,333,333.33 

3. โครงการปรับปรุงและพัฒนา 5,135,000.00 190,185.19 1,331,296.30 3,803,703.70

 หองปฏิบัติการอาคาร

 คณะเภสัชศาสตร (พ.ศ.2546)

4. อาคารโรงเรือนสำหรับชะลาง 510,000.00 46,363.64 278,181.82 231,818.18

 วัตถุดิบสมุนไพร (พ.ศ. 2546)

5. ปรับปรุงและพัฒนาหองปฏิบัติการ 1,293,508.02 129,350.80 323,377.01 970,131.02

 อาคารเภสัชศาสตร

6.  ปรับปรุงภายในอาคารและ 1,640,000.00 82,000.00 82,000.00 1,558,000.00

 ภูมิทัศนคณะเภสัชศาสตร 

7. ระบบไฟฟาอาคารสถาน 310,800.00 15,540.00 108,780.00 202,020.00

 ปฏิบัติการเภสัชชุมชน

8. อาคารศูนยสัตวทดลอง และวิจัย (1)  16,500,000.00 611,111,11 611,111.11 15,888,888.89 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2)  2,360,000.00 87,407.41 87,407.41 2,272,592.59

  (3)  17,349.42 - - 17,349.42

                                                                                               รวมมูลคาสินทรัพยถาวร 94,277,837.14 

 ท่ี รายการ
 งบประมาณ

 งบประมาณ เงินรายได ไดรบับรจิาค
 แผนดิน

1. คาจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ สื่อตางๆ สำหรับหองสมุดคณะเภสัชศาสตร 35,807.70 370,062.75 -

2 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,200,000.00 187,800.00 70,200.00

3 คาวัสดุคอมพิวเตอร 81,040.00 15,780.00 -

4 อุปกรณโสตทัศนูปกรณ - 153,307.00 -

5 คาจัดซื้อซอฟตแวร - - -

6 คาจางผูปฏิบัติงาน

 - นักวิชาการคอมพิวเตอร - 148,644.00 -

 - พนักงานธุรการ - 136,974.00 -

7 คาซอมบำรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณ 9,550.00 - - 

8 คาเส่ือมราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 528,665.40 - -                                  

                                รวมคาใชจายท้ังหมด 2,855,063.10 1,012,567.75 70,200.00                                รวมคาใชจายทั้งหมด 2,855,063.10 1,012,567.75 70,200.00
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การบริการหองเอกสารอางอิงทางเภสัชศาสตร  

 1. ทรัพยากรหองเอกสารอางอิงทางเภสัชศาสตร

 ลำดับที่ ประเภท จำนวน

 ลำดับที่ ประเภท จำนวน

 1 หนังสือตำราภาษาอังกฤษ 3,539  เลม

 2 หนังสือตำราภาษาไทย 7,285 เลม

 3 วารสาร  สิ่งพิมพ  ภาษาไทย 70 ฉบับ

 4 วารสาร  สิ่งพิมพ  ภาษาอังกฤษ 44 ฉบับ

 5 หนังสืออางอิงภาษาอังกฤษ 368 เลม

 6 หนังสืออางอิงภาษาไทย 145 เลม

 7 งานวิจัยอาจารยประจำคณะฯ 29 เลม/เร่ือง

 8 จำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน 5 เคร่ือง

 9 วิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาโท  คณะฯ 145 เลม

 10 วิทยานิพนธอาจารยประจำคณะฯ 26 เลม

 9 สารนิพนธ 353 เลม

 10 ซีดี - รอม 193 แผน

 11 เทป 10 มวน

 12 วีดิทัศน 47 มวน

 1 นิสิตและอาจารย 20 - 300 คน/วัน

 2 บุคคลภายนอก 1 – 3 คน/เดือน

 3 บริการยืม - คืน  หนังสือ 15 - 180 เลม/วัน

 4 บริการยืม - คืน  วารสาร 3 - 10 เลม/วัน

 5 บริการยืม - คืน  ระหวางหองสมุด ไมมีบริการ

 6 บริการฐานขอมูล Web OPAC โปรแกรม

   หองสมุดอัตโนมัติ VTLS

 7 บริการจองหนังสือ 15 เลม/เดือน

 2. สถิติการใชบริการหองเอกสารอางอิงทางเภสัชศาสตร
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นักศึกษา

 1. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกลุมสาขาวิชา

 ชั้นป ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน)

 หลัดสูตร ระดับ รวม (คน)

 1 (รหัส 51) 83 - 83

 2 (รหัส 50) 82 21 103

 3 (รหัส 49) 78 36 114

 4 (รหัส 48) 78 40 118

 5 (รหัส 47) 60 42 102

 นศ.ตกคาง (รหัสกอน 47)  15 4 19 

 รวม 396 143 539

 1 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร) ปริญญาโท 16

 2 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑธรรมชาติ) ปริญญาโท 1

 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารบริการสุขภาพ) ปริญญาโท 17

 4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ) ปริญญาโท 2

 5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร) ปริญญาเอก 2

 6 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทยทางเลือก (สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย) ประกาศนียบัตร 31 

                                   รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   69

นักศึกษา
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 2. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2551

 3. การสอบผานใบประกอบวิชาชีพ 

 หลักสูตร ระดับ จำนวนบัณฑิต

   ท่ีสำเร็จการศึกษา (คน)

เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ปริญญาตรี 59

เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)  40

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาโท 13

(สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาโท 11

(สาขาการบริหารบริการสุขภาพ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาโท 1

(สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ)

                                รวม  124

ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา

จำนวนบัณฑิต

ท้ังหมด

จำนวนบัณฑิต

ท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ

จำนวนบัณฑิต

ท่ีผานการสอบ

ใบประกอบวิชาชีพ

คิดเปน

รอยละ

หมายเหตุ

 2548 59 59 59 100 ขอมูลถึงการสอบ

      ครั้งท่ี 1/2548

 2549 81 81 78 96.30 ขอมูลถึงการสอบ

      ครั้งท่ี 1/2549

 2550 89 89 82 92.13 ขอมูลถึงการสอบ

      ครั้งท่ี 1/2550

 2551 115 115 82 71.30 ขอมูลถึงการสอบ

      ครั้งท่ี 1/2551

 2552 99 99 74 74.75 ขอมูลถึงการสอบ

      ครั้งท่ี 1/2552

ขอมูลประกอบการประเมิน : ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของ คือ ประกาศผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ ตั้งแตป 2548 – 2552 
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3. จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student) 

  ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา (โท-เอก) FTES รวม

FTES (ปการศึกษา 2551) 402.92 14.00 416.92

FTES (ปงบประมาณ 2551) 412.86 3.17 416.03

งานวิจัย

 1. โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณและเงินรายได
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ 2551

 ท่ี ชื่อโครงการ/ชุดโครงการ ผูวิจัย แหลงเงิน จำนวนเงิน (บาท)

 1 การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจาก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา งบประมาณ 1,023,800.00
  สารธรรมชาติท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ  แผนดิน
  เพื่อปองกันและรักษาอาการผมรวง
  และเรงการงอกของผมใหม

 1.1 โครงการยอยท่ี 1   170,000.00
  การสกัดแยกบริสุทธ์ิและศึกษา ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห
  ความคงตัวทางเคมีของสารสกัดสมุนไพร ดร.ลักษณา เจริญใจ
  เพ่ือรักษาอาการผมรวงและเรง ดร.สุดารัตน หอมหวล
  การงอกของผมใหม

 1.2 โครงการยอยท่ี 2
  กลไกรักษาผมรวมของสารเคมี พฤกษเคมี ผศ.ดร.ไชยวัฒน ไชยสุต  170,000.00
  และสารสกัดธรรมชาติโดยการออกฤทธ์ิ นางสาวยศลีย ดวงจิตตเจริญ
  ตอฮอรโมน ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

 1.3 โครงการยอยท่ี 3
  ฤทธ์ิทางชีวภาพของสมุนไพรไทยท่ีมีศักยภาพ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา  297,500.00
  เพ่ือพัฒนาเปนเวชสำอางรักษาอาการผมรวง ผศ.ดร.ชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา
  และเรงการงอกของผมใหม ภก.สมหวัง จรรยาขันติกุล

 1.4 โครงการยอยท่ี 4
  การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับปองกัน ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา  289,000.00
  ผมรวงและเรงการงอกของผมใหมโดยใช ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
  สารสกัดจากธรรมชาติ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห

 2 แนวทางการลดพิษของหัวกลอยและ ดร.จรรยา อินทรหนองไผ งบประมาณ 203,100.00
  หาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจาก  แผนดิน
  น้ำลางหัวกลอย

 2.1 โครงการยอยท่ี 1
  แนวทางการลดพิษของหัวกลอย ดร.จรรยา อินทรหนองไผ  180,100.00

งานวจิัย
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 ท่ี ชื่อโครงการ/ชุดโครงการ ผูวิจัย แหลงเงิน จำนวนเงิน (บาท)

 3 ชุดโครงการ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ผศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา งบประมาณ 1,042,500.00
  เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มี  แผนดิน
  สวนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดย
  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
 
 3.1 โครงการยอยท่ี 1
  การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมสุขภาพท่ีม ี ผศ.ดร.ไชยวัฒน ไชยสุต  314,500.00
  สวนผสมของสารสกัดจากถ่ัวเหลืองโดย ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ

 3.2 โครงการยอยท่ี 2
  การพัฒนาผลิตภัณฑซินไบโอติกท่ีมีสวนผสม ผศ.ดร.ชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา  297,500.00
  ของพรีไบโอติกจากถ่ัวเหลืองและโปรไบโอติก อ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ
  เพ่ือตานการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร

 3.3 โครงการยอยท่ี 3
  การพัฒนาเคร่ืองสำอางบำรุงผิวท่ีมีสวนผสม ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา  331,500.00 
  ของสารสกัดจากถ่ัวเหลืองโดย ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห
  นาโนเทคโนโลยี ผศ.ดร.ชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา

 4 การพัฒนาตำรับและการประเมินประสิทธิภาพ ดร.อรนุช  ธนเขตไพศาล งบประมาณ 383,000.00
  ฤทธ์ิการตานมะเร็งในสัตวทดลองของ  ดร.วริษฎา ศิลาออน แผนดิน
  Paclitaxel ในรูปแบบลิปดอิมัลชัน

 5 การวิเคราะหลักษณะทางพันธุกรรมของ ดร.ศิริมา  สุวรรณกูฏ เงินรายได 45,000.00
  แบคทีเรียด้ือยา Acinetobacter baumannii   มหาวิทยาลัย
  ที่แยกจากผูปวยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
  ดวยเทคนิคเอเอฟแอลพี

 6 การใชน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร อ.พรทิพย ไววุฒิ เงินรายได 45,000.00
  พ้ืนบานบางชนิดเพ่ือลดการเกิด  ดร.ศิริมา  สุวรรณกูฏ มหาวิทยาลัย
  Malondialdehyde (MDA) 
  และสารโพลารในน้ำมันทอดอาหาร
 
 7 ฤทธ์ิฆาแมลงของพืชพิษจากประเทศไทย ดร.สุดารัตน หอมหวล เงินรายได 100,000.00
  และลาวตอเพล้ียออนถ่ัว  มหาวิทยาลัย

 8 นิสัยการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร อ.นิภาพร เมืองจันทร เงินรายได 10,000.00
  ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกัน  มหาวิทยาลัย

    รวมเงินท้ังสิ้น 2,852,400.00
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 ท่ี ชื่อโครงการ/ชุดโครงการ ผูวิจัย แหลงเงิน จำนวนเงิน (บาท)

 1 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร คูน  ดร.สุดารัตน หอมหวล กรมวิทยาศาสตร 480,000.00
  หอมแดง โดไมรูลม เพ่ือบรรจุในตำรา  การแพทย
  มาตรฐานยาสมุนไพรไทย

 2 โครงการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑสมุนไพร รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน กรมวิทยาศาสตร 200,000.00
  ยาแคปซูลขิง เพ่ือบรรจุในตำรามาตรฐาน ดร.ลักษณา เจริญใจ การแพทย
  สมุนไพรไทย ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
   ผศ.เบญภรณ เศรษฐบุปฝา

 3 การพัฒนาเอกสารกำกับยามาตรฐานสำหรับ ผศ.ดร.นัทที พัชราวนิช สำนักงาน 300,000.00
  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผศ.ดร.สุภารัตน คำแดง คณะกรรมการ
   ดร.สุดารัตน หอมหวล อาหารและยา
   ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
   ดร.ใจนุช กาญจนภู

 4 การศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัด ผศ.ดร.สุภารัตน คำแดง สำนักงาน 240,000.00
  เส้ียวแดงและการปองกันการทำงานผิดปกติ  กองทุนสนับสนุน
  ของไตและหลอดเลือดในหนูเบาหวาน  การวิจัย

 5 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตถานไม อ.จิตรดี ลุประสงค กระทรวง 350,000.00
  คุณภาพดีและการนำผลผลิต (น้ำสมควันไม)   วิทยาศาสตร
  ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  และเทคโนโลยี

 6 การพัฒนาบริการเลิกบุหรี่ทางอินเตอรเน็ต ผศ.ดร.อนันต ไชยกุลวัฒนา ศูนยวิจัยและ 214,300
   อ.ธีราพร ชนะกิจ จัดการความรู
    เพ่ือการควบคุม
    ยาสูบ (ศจย.)

 7 ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและลดการสรางเม็ดสี ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย สำนักงาน 240,000
  ของสารจากพอก ผศ.ดร.ระวิวรรณ แกวอมตวงศ  คณะกรรมการ
   (นักวิจัยท่ีปรึกษา) การอุดมศึกษา
    และสำนักงาน
    กองทุนสนับสนุน
    การวิจัย

 8 การแสดงออกและการทดสอบคุณสมบัติ ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ สำนักงาน 240,000
  ของไฮโดรโฟบิน NRH1 จากรากอโรคในแมลง  คณะกรรมการ
    การอุดมศึกษา
    และสำนักงาน
    กองทุนสนับสนุน
    การวิจัย

 9 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือนำไป ผศ.ดร.อนันต ไชยกุลวัฒนา สำนักงาน 215,000
  ใชงานในการเฝาระวังและควบคุมยุงลาย  คณะกรรมการ
  และโรคไขเลือดออก  การอุดมศึกษา
    และสำนักงาน
    กองทุนสนับสนุน
    การวิจัย

    รวมเงินท้ังสิ้น 2,479,300.00

 2 .  โครงการวิจัยที่ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 
ประจำปงบประมาณ 2551
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โครงการสารนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 1. การศึกษาดานฤทธิ์ทางชีวภาพและสมุนไพร

 ท่ี ชื่อโครงการ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก อาจารยท่ีปรึกษารวม รายชื่อนักศึกษา

 1 การทดสอบเบ้ืองตนเพ่ือหาเช้ือ Vibrio  ผศ.ดร.ชุตินันท  ประสิทธ์ิภูริปรีชา - นายเรืองพจน วิไลศิลป
  ในอาหารทะเลท่ีมีจำหนายในตลาด   นางวิไลวรรณ คณานันท
  วารินชำราบ และทดสอบหาสมุนไพรท่ีมี   น.ส.วารุณี ทีสุกะ
  ฤทธ์ิในการตานเช้ือจุลชีพน้ี

 2 ฤทธ์ิปรับภูมิคุมกันของพืชผักบานอีสาน ผศ.ดร.ชุตินันท  ประสิทธ์ิภูริปรีชา - นายวสันต ดีล้ำ
  บางชนิด  (lmmuomodulating Activity    นายพยุงศักด์ิ สุรินตะ
  of Some Northeastern Thai lndigenous    นายเอกชัย ดำเกล้ียง
  Vegetable) 

 3 การศึกษาฤทธ์ิของสมุนไพรท่ีมีในตำรับยา ดร.ใจนุช  กาญจนภู อ.นิภาพร  เมืองจันทร น.ส.กัลยภัทร ชินทราย
  สตรีแผนโบราณตอการบีบตัวของมดลูก   น.ส.ศิรินุช อุบลรัตน
      น.ส.ขวัญเรือน จันดี

 4 การศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิตาน ผศ.ดร.ระวิวรรณ  แกวอมตวงศ ดร.นุตติยา  วีระวัธนชัย นายณัฐดนัย  พนมเขต
  เอนไซมอเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจากนมวัว   น.ส.เพ็ญสิริ พงษจอหอ
     นายสุอาจินต คะฬาวงค

 5 การศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดเส้ียวแดงในการ ผศ.ดร.สุภารัตน  คำแดง อ.จุฑารัตน  ทาทอง นายกฤษณะ พานทอง
  ยับย้ังการเกิดปฏิกิริยา oxidation ของ low    น.ส.ชาลิสา ตะรุวรรณ
  molecular weight lipoprotein   น.ส.วชิยา เพลียซาย

 6 การศึกษาความเปนพิษตอเซลลของ ผศ.ดร.สุภารัตน  คำแดง - น.ส.เบญจพร แกวแดง
  สารสกัดเส้ียวแดง   น.ส.อุษณีย อุปญญ
     นายชัยกำพล กุมารสิทธ์ิ

 7 การศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดเส้ียวแดง ดร.ใจนุช  กาญจนภู ผศ.ดร.สุภารัตน  คำแดง นายวิรชัย สันทอง
  ในการปกปองตับจากพิษของคารบอน   น.ส.เบญจมาศ เจริญศรี
  เตตราคลอไรดในหนูถีบจักร    น.ส.ศิรินันท กระแสโสม

 8 การศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันและ ดร.ใจนุช  กาญจนภู - น.ส.พรทิพย คำจันทร
  ก่ึงเฉียบพลันของสารสกัดเส้ียวแดง   น.ส.สรินยา เจิมขุนทด
  ในหนูถีบจักร   น.ส.พรศิริ ไพทอง

 9 การศึกษาสมุนไพรท่ีออกฤทธ์ิตานพิษ/ ดร.สุดารัตน  หอมหวล ดร.เพียงเพ็ญ  ธิโสดา น.ส.ชาณิดา จั่นกรด
  ลางพิษและหรือตานฮีสตามีน   น.ส.ธาริณี แกวมณีชัย
      นายธนกร ทิพยอักษร
 
 10 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือขยายพันธุพืชสมุนไพร ดร.สุดารัตน  หอมหวล ดร.ทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล น.ส.ดวงรัตน วรรณทอง
  ที่หายาก และพัฒนาสูระบบ soiless culture   นางรัชนี  สกุลวรรณรักษ
      น.ส.ศิริพร พรหมดี
 
 11 การจัดทำมาตรฐานของสมุนไพรท่ีใช ดร.สุดารัตน  หอมหวล ดร.ศิริมา  สุวรรรกูฏ น.ส.นารีรัตน เจริญมิตร
  ยาดองเหลา   น.ส.กมลวรรณ ไขววงศ
     น.ส.อมรรัตน เจริญมิตร

โครงการสารนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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 ท่ี ชื่อโครงการ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก อาจารยท่ีปรึกษารวม รายชื่อนักศึกษา

 ท่ี ชื่อโครงการ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก อาจารยท่ีปรึกษารวม รายชื่อนักศึกษา

 12 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชสมุนไพรเพ่ือ ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล - น.ส.ปรียาพรรณ ศรศิริ
  การผลิตสารประกอบทุติยภูมิที่มีฤทธ์ิ   น.ส.ศิริวรรณ แกวแจมดา
  ทางเภสัชวิทยาโดยวิธีดัดแปลงพันธุกรรม   น.ส.เอมอร เกษางาม

 13 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชสมุนไพร ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล - น.ส.กิติยา วงษครุธ
  เพ่ือการผลิตสารประกอบทุติยภูมิที่มีฤทธ์ิ   น.ส.ธนัชพร เหลืองสด
  ทางเภสัชวิทยาโดยวิธีการกระตุน และ   น.ส.รัชนันท ทองศรี
  การควบคุมสภาวะการเพาะเล้ียง

 14 Ion pair complex as drug  delivery system ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา  ดร.วริษฎา  ศิลาออน น.ส.เรือนใจ สืบลี
     น.ส.ศิริลักษณ เทพจันทร
     น.ส.สินีรัตน วรรณทอง
 
 15 การพัฒนายาเพลเล็ตชนิดกำหนดเวลา ผศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา  อ.จิตรดี  ลุประสงค น.ส.สุปวีณ พิมสอน
  ออกฤทธ์ิได   นายนำชัย อินทรทอง
     นายทิวทัศน ชาติสุนทราวุฒิ

 16 การพัฒนานีโอโซมสำหรับการรักษาสิว ผศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา  ผศ.ดร.ชุตินันท  ประสิทธ์ิภูริปรีชา น.ส.ตวงพร เข็มทอง
     น.ส.บุญฑริกา แกวสวาง
     น.ส.สุทธาสินี ราตรี

 17 การพัฒนาโลชั่นทำใหผิวสีแทนจาก ผศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา - น.ส.จุฑามาศ สืบสิน
  ผลิตภัณฑสีจากธรรมชาติ   นายจิรชาย มีปยะเลิศ
     น.ส.สุชาดา ขนานแข็ง

 18 การเตรียมและประเมินคุณลักษณะของ  ดร.วริษฎา  ศลิาออน ดร.อรนุช  ธนเขตไพศาล น.ส.นฤมนต ปยสมบุญ
  w/o/w multiple emulsions ของ Ascorbic    น.ส.ปรียานุช ดีบุกคำ
  acid Formulation and Characterization    น.ส.เมธวดี อุดมรัตน
  of  w/o/w multiple emulsion of Ascorbic 
  acid

 19 การเตรียมและการประเมินคุณลักษณะ ดร.วริษฎา  ศิลาออน - น.ส.กาญจนา แววศรี
  ของ Ibuprofen Dry Emulsions    น.ส.นิสากร วิเศษนคร
  (Preparation and Characterization of    น.ส.ทิวากร กล่ันความดี
  Ibuprofen dry Emulsion)

 20 การศึกษาหาตำแหนงท่ีออกฤทธ์ิของสาร ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร ดร.ลักษณา  เจริญใจ น.ส.จุติมาพร เศษสุวรรณ
  ที่ยับย้ังเอนไซม โคลีนเอสเทอเรส เพ่ือใช   นายเจษฎาพรรณ แกวบัวดี
  ในการรักษาโรคอัลไซเมอร   นายนพรัตน นามเรืองศรี
  (Binding mode study of cholinesterase
   inhibitor for the treatment  of Alzheimer 
  disease)

 2. การศึกษาดานเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเภสัชเคมี
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 ท่ี ชื่อโครงการ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก อาจารยท่ีปรึกษารวม รายชื่อนักศึกษา

 ท่ี ชื่อโครงการ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก อาจารยท่ีปรึกษารวม รายชื่อนักศึกษา

 21 การเตรียมสาร อิเลกโตรไลทสำหรับผูปวย อ.จิตรดี  ลุประสงค ผศ.ดร.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห น.ส.ญาณินท สุขโต
  โรคไตในรูปผงแหง   น.ส.หัสยา ปานแจม

 22 Use of soy proteins for encapsulation  ดร.จินตนา นภาพร - น.ส.ลลิตา เกษมสุข
  and controlled delivery applications   น.ส.ปณิตา หิรัญมาพร
     น.ส.เพ็ญนภา ทาเวียง

 23 Effervescent dry powder for respiratory  ดร.จินตนา นภาพร - น.ส.ขนิษฐา ปรีถวิล
  drug delivery   น.ส.อนุสรา เสนหา
     น.ส.อนัญญา โฉมเฉลา

 24 An in vivo/in vitro study on an  ดร.จินตนา นภาพร - น.ส.วิชญาภา ชาตะนาวิน
  antioxidant activity of fl avonoids from    น.ส.ศิรินทิพย บรรจงชีพ
  Ubonratchathani medicinal    นายศวิษฐ ธนกุลวิโรจน
  plants in the family Leguminosae

 25 Development of an antiaging microbial  ดร.จินตนา นภาพร - น.ส.นิลเนตร อินธิโส
  topical formulation   น.ส.พชรพร กอวนิช
     น.ส.อภิญณนางค โอทาน

 26 รูปแบบรานยาท่ีพึงประสงคตอการเลือก ผศ.ดร.นองเล็ก  บุญจูง - นายชาคริต  ชุมวรฐายี
  ใชบริการของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง   นายสายัญ มาตยบุรมย
  และนอกเมือง   นายประวัติ พลแสน

 27 ปจจัยและรูปแบบการดูแลตนเองของ ดร.ฎายิน  กุมภลำ อ.ศิศิรา  ดอนสมัคร น.ส.ชลธิดา วินทชัย
  ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กรณีที่เปน   น.ส.นาถศณา บรรเทา
  ผูปวยเบาหวานท่ีไมสามารถควบคุมได   น.ส.ศุภนิตย โคตรรวงษา

 28 นโยบายในการควบคุมการจายยาปฏิชีวนะ รศ.ดร.สัมมนา  มูลสาร     - นายวีระพันธ เช้ือดวงผูย  
  ที่มีราคาแพงของโรงพยาบาลศูนยและ   นายสมพร สังขฤกษ
  โรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัด
  กระทรวงสาธารณสุข 
 
 29 พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพท่ีคลินิก รศ.ดร.สัมมนา  มูลสาร - นายทักษิณ ชาวดร
  ของประชาชน   นายวันชัย พันศรี
     นายอภิชาต อรัญศักด์ิชัย

 30 การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ผศ.ดร.อนันต  ไชยกุลวัฒนา อ.ธีราพร  ชนะกิจ นายอุดมพร พ่ึงผล
  โปรแกรมใหคำปรึกษาเร่ืองการเลิกบุหรี่   นายชรัณ ประยูรเสถียร
     น.ส.อภิญญา ผุดผอง

 3. การศึกษาดานเภสัชกรรมคลินิกและสังคมศาสตร
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 ท่ี ชื่อโครงการ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก อาจารยท่ีปรึกษารวม รายชื่อนักศึกษา

 ท่ี ชื่อวิทยานิพนธ ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา วันท่ีสำเร็จ
     การศึกษา

 31 การพัฒนาฐานขอมูลยาฉีดท่ีใหทาง ผศ.ดร.อนันต  ไชยกุลวัฒนา อ.ธีราพร  ชนะกิจ น.ส.เธียรปยา เกียรติเสรีกุล
  หลอดเลือดดำ   น.ส.วิทัชฎา คณะมะ
     นายสมบูรณ บุญมี
     นายณัฐวุฒิ กุลจิตติพิพัฒน
     นายชัชวาลย ทองเกล้ียง

 32 การประเมินอาการอันไมพึงประสงคของ ผศ.ดร.อนันต  ไชยกุลวัฒนา อ.ธีราพร  ชนะกิจ น.ส.กีรตาพันธ ปฏิสนธิ
  ยาตานมะเร็งในผูปวยมะเร็งเตานม   น.ส.ชุติมา กุศเลิศจริยา
     น.ส.ศิริพร แสนสุภา

 33 การประเมินความรวมมือในการใชยา ผศ.ดร.อนันต  ไชยกุลวัฒนา อ.ธีราพร  ชนะกิจ นายปยะ บุญครอง
  กลุมความดันโลหิตสูงในผูปวยนอก    นายมนัส ลิ้มวัฒนา
  สถานีอนามัยบานบัววัด   นายมนัท ยรรยงนวกิจ

 34 การประยุกตใชสื่อ CAI เพ่ือพัฒนา อ.นิภาพร  เมืองจันทร อ.จุฑารัตน  ทาทอง นายสนธยา คณาศรี
  ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร   นายโชคชัย ลอมทอง
  และสรีรวิทยา    นางปยนาถ ปราบสากุน

 35 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบปฏิกิริยา ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร อ.ธีราพร ชนะกิจ น.ส.เมทินี อารยะพงศ
  ระหวางกันของยา (Drug interaction)   นายภานุมาศ เยาวศรี
     น.ส.วรรณิศา ทะยะราษฎร

วิทยานิพนธและคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 1. วิทยานิพนธระดับปริญญาโท

 1 ผลของการใหความรูและคำแนะนำปรึกษา นางประภาพร สุทธิประภา ผศ.ดร.นัทที  พัชราวนิช 1 ก.ค. 51
  ดานยาโดยเภสัชกรในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 
  ศูนยแพทยชุมชนทาวังหิน จังหวัดอุบลราชธานี

 2 ประสิทธิผลของโครงการพัฒนาตนเองตอ น.ส.หทัยกานต แกวเนตร รศ.ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข 8 ต.ค. 51
  พฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะควบคุมโรค 
  ของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 โรงพยาบาล
  โพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 3 ผลของการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมใน น.ส.ทิวาวรรณ  สกุลจันทร ดร.ลักษณา  เจริญใจ 20 ต.ค. 51
  ผูปวยวัณโรคท่ีคลินิกวัณโรค โรงพยาบาล
  ยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ

 4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติตอการ น.ส.จุฑาทิพย  แซจึง ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง 20 ต.ค. 51
  เลิกบุหรี่ของบุคลากรทางสาธารณสุขและ 
  บุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการ
  สาธารณสุขท่ี 14

วิทยานิพนธและคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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 ท่ี ชื่อวิทยานิพนธ ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา วันท่ีสำเร็จ
     การศึกษา

 5 การศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซอนและ น.ส.จิราภรณ  ชมภูบุตร ผศ.ดร.สุภารัตน  คำแดง 20 ต.ค. 51
  ตนทุนทางตรงจากการใชยาวารฟาริน
  ในโรงพยาบาลรอยเอ็ด

 6 การพัฒนาเคร่ืองมือชวยประเมิน น.ส.ธนิดา ศรีธัญรัตน รศ.ดร.สัมมนา  มูลสาร 20 ต.ค. 51
  ความคลาดเคล่ือนในการส่ังใชยากลุมท่ีมี 
  ความเส่ียงสูงของผูปวยใน

 7 ผลการใหสุขศึกษารวมกับระบบเตือนแกผูปวย น.ส.ปาริชาติ  ประทุมเทศ รศ.ดร.สัมมนา  มูลสาร 20 ต.ค. 51
  โรคความดันโลหิตสูง ที่ศูนยสุขภาพชุมชน
  หนองแก  จังหวัดอุบลราชธานี

 8 การศึกษาฤทธ์ิตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ นายพมมะวง ชาลีกาบแกว ผศ.ดร.สุภารัตน  คำแดง 21 ต.ค. 51
  สารสกัดเส้ียวแดงในการปองกันการทำงาน 
  ผิดปกติของไตและหลอดเลือดในหนูเบาหวาน

 9 วิธีการบริหารคลังท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตนทุนรวม น.ส.ก่ิงแกว  สุระเสน รศ.ดร.สัมมนา  มูลสาร 22 ต.ค. 51
  ของการบริหารเวชภัณฑ กรณีศึกษา 
  โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 10 การคัดกรองและใหคำแนะนำในการเลิกบุหรี่ น.ส.วรรัตน  สุรพัฒน ผศ.ดร.นองเล็ก  บุญจูง 22 ต.ค. 51
  โดยเภสัชกร ในแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล
  สรรพสิทธิประสงค

 11 การศึกษาคาใชจายและผลการ รักษาผูปวย น.ส.พัชรี  กาญจนวัฒน ดร.ฎายิน  กุมภลำ 22 ต.ค. 51
  โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันใน
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

 12 ผลของตัวอยางยาท่ีจัดไวเฉพาะม้ือที่รับประทาน น.ส.พันทนีย สุวาสุนะ รศ.ดร.สัมมนา  มูลสาร 24 ต.ค. 51
  ตอความรวมมือในการใชยาของผูปวยนอก 
  โรคความดันโลหิตสูง  โรงพยาบาลศีขรภูมิ 
  จังหวัดสุรินทร

 13 เหตุการณไมพึงประสงคตอระบบหัวใจและ น.ส.นันทนิจ  มีสวัสดิ์ ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง 24 ต.ค. 51
  หลอดเลือดของยากลุม SELECTIVE COX-2 
  INHIBITORS ในผูปวยโรคขออกัเสบ 
  โรงพยาบาลรอยเอ็ด

 14 การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัว น.ส.เยาวราภรณ  จารุจิตร ดร.ใจนุช  กาญจนภู   24 ต.ค. 51
  และการลมในผูสูงอายุที่ออกกำลังกายและ
  ไมออกกำลังกายเปนประจำ

 15 การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน-ผลไดของ น.ส.หน่ึงหทัย ขยันการนาวี ดร.ใจนุช  กาญจนภู 30 ต.ค. 51
  การดำเนินงานปองกันอาการอันไมพึงประสงค
  จากการใชยาในหอผูปวยใน โดยเภสัชกร 
  โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 16 ผลการใชแผงยาตัวอยางในผูปวยนอกสูงอายุ น.ส.อุมาพร  จันดี ผศ.ดร.อนันต  ไชยกุลวัฒนา 27 ก.พ. 52
  โรคเบาหวานท่ีโรงพยาบาลวารินชำราบ
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 ท่ี ชื่อคนควาอิสระ ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา วันท่ีสำเร็จ
     การศึกษา

 1 ผลการใหสุขศึกษาตอการปรับความรูและ นายชูชีพ  สืบทรัพย ดร.ลักษณา  เจริญใจ 1 ก.ค. 51
  พฤติกรรมในการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของ
  เกษตรกรอำเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 2 ระดับความสามารถตนเองของผูดูแลเด็กตอ นางนัยนา  แสนทวีสุข รศ.ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข 16 ต.ค. 51
  การจัดกิจกรรมสงเสริมความฉลาดทางอารมณ
  ของเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเข่ืองใน 
  จังหวัดอุบลราชธานี

 3 ความรูทัศนคติและความตองการเลิกบุหรี่ พันเอกหญิงรัชนีวรรณ  พันธุวงษ   ผศ.ดร.นัทที  พัชราวนิช 22 ต.ค. 51
  ของขาราชการทหารในคายสรรพสิทธิประสงค
  จังหวัดอุบลราชธานี

 4 การด้ือยาในผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเช้ือ น.ส.วันเพ็ญ  วัฒนอมรเกียรติ ดร.ฎายิน  กุมภลำ 24 ต.ค. 51
  จังหวัดอุบลราชธานี

 5 การสูญหายและมูลคาความสูญเสีย นางบุญศิริ  ไหมทองคำ ผศ.ดร.แสวง  วัชระธนกิจ 30 ต.ค. 51
  ของเวชระเบียนผูปวยใน  
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี

 6 ความพึงพอใจและปจจัยของผูรับบริการท่ีมี นางสุนันทา  สุวรรณราศี ผศ.ดร.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห 31 ต.ค. 51
  ตองานบริการจายยาผูปวยนอกของโรงพยาบาล
  เชษถาธิราช นครหลวงเวียงจันทน 
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 7 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยหลังผาตัด น.ส.วาสนา  อุปสาร ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง 31 ต.ค. 51
  เปลี่ยนล้ินหัวใจที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
  อุบลราชธานี

 8 ปญหาอุปสรรคตอการดำเนินงานควบคุมวัณโรค  นางจตุพร  สลักคำ   ดร.ฎายิน  กุมภลำ 31 ต.ค. 51
  โดยกลวิธี DOTS ของโรงพยาบาลสรรพสิท-
  ธิประสงคและเครือขายสถานบริการ

 9 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำของหัวหนาหอ นางกัลยา ชาญเฉลิม ดร.จินตนา  นภาพร 29 ธ.ค. 51
  ผูปวยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล
  ประจำการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
  อุบลราชธานี

 2. การคนควาอิสระระดับปริญญาโท
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 3. วิทยานิพนธและคนควาอิสระ ที่ตีพิมพเผยแพร

วิทยานิพนธระดับปริญญาโท

วิทยานิพนธระดับปริญญาโท นำเสนอผลงานวิชาการ

 ท่ี ชื่อบทความ ชื่อผูแตง วารสารที่ตีพิมพ

    วัน เดื่อน ป

 ท่ี ชื่อบทความ ชื่อผูแตง วารสารที่ตีพิมพ

    วัน เดื่อน ป

 1 การศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันและก่ึงเร้ือรัง พมมะวง  ชาลีกาบแกว, พรทิพย คำจันทร,  การประชุมวิชาการ ระดับชาติ
  ของสารสกัดใบเส้ียวแดงดวยเอทานอล ในหนูถีบจักร สรินยา เจิมขุนทด, พรศิริ ไพทอง, ใจนุช  ม.อบ. วิจัย ครั้งท่ี 2  
   กาญจนภู, สุภารัตน  คำแดง 28-29 กรกฎาคม 2551
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    หนา 369-376

 2 การคัดเลือกแลคโตบาซิลลัสที่มีคุณสมบัติเปน สุภวรรณ อาจเอ่ียม, ศิริมา สุวรรณกูฏ, การประชุมวิชาการ ระดับชาติ
  โปรไบโอติกจากอาหารหมักบางชนิด ชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา ม.อบ. วิจัย ครั้งท่ี 2  
    28-29 กรกฎาคม 2551 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    หนา 199-205

 1 Effect of education on therapeutic lifestyle  นิตยา  ดาววงศญาติ, นองเล็ก  บุญจูง Proceeding of the 25th

  change in HIV/AIDs patients receiving   Annual Research Conference
  antiretroviral : GPO-VIRs  in Pharmaceutical Sciences
    2 December 2008, Bangkok,
     Thailand
 
 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัว เยาวราภรณ  ยืนยง (จารุจิตร) นำเสนอผลงานแบบ
  และการลมในผูสูงอายุที่ออกกำลังกายและไม ใจนุช  กาญจนภู, สุกัลยา  อมตฉายา,  Oral Presentation
  ออกกำลังกายเปนประจำ วันทนา  ศิริธราธิวัตร การประชุมวิชาการ
    กายภาพบำบัดครั้งท่ี 1 วันท่ี 29
     เมษายน 2552
    สมาคมกายภาพบำบัด
    แหงประเทศไทย

 3 Screening and counseling on smoking cessation  วรรัตน  สุรพัฒน, นองเล็ก  บุญจูง นำเสนอผลงานแบบ Poster
  by pharmacist at the outpatient service,   Presentation การประชุม
  Sappasittiprasong hospital, Ubonratchathani.    วิชาการ The First Annual 
    Northeast Pharmacy Research  
    Conference 2009
    วันท่ี 9-10 กุมภาพันธ 2552
    มหาวิทยาลัยขอนแกน
 
 4 Costs and treatment outcomes patients with  พัชรี กาญจนวัฒน, ฎายิน กุมภลำ,  นำเสนอผลงานแบบ Poster
  acute leukemia in Sappasittiprasong hospital   สัมมนา มูลสาร, อโนรี  สุระวงศ Presentation การประชุมวิชาการ
     The First Annual Northeast 
    Pharmacy Research 
    Conference 2009
    วันท่ี 9-10 กุมภาพันธ 2552
    มหาวิทยาลัยขอนแกน
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โครงการบริการวิชาการ

 ท่ี กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ (บาท) แหลงเงิน จำนวน

     ผูเขาชม

 1.  อบรมความรูเร่ืองหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิต 55,000 งบประมาณแผนดิน 110 คน
  ยาจากสมุนไพร (11 ก.ค. 2551)

 2.  ยาใหมสำหรับเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70,000 งบประมาณแผนดิน 145 คน  145 คน
  (20 มิ.ย. 2551)

 3.  เปดบานหมอยา (18 ส.ค. 2551) 50,000 งบประมาณแผนดิน 120 คน  

 4.  โครงการพัฒนาศูนยเภสัชสนเทศคณะเภสัชศาสตร  256,600 งบประมาณแผนดิน 200 คน
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ขยายระยะเวลา
  ดำเนินงานถึงปงบประมาณ 2551) (14-15 ก.พ. 51) 
 5.  การบริการใหคำปรึกษาดานยา ณ สถานปฏิบัติการ 2,478,444 เงินรายได 400 คน
  เภสัชกรรมชุมชน

 6.  การบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำด่ืมและน้ำแข็ง 385,750.00 เงินรายได 276 ตัวอยาง

 7.  การบริการตอบคำถามเก่ียวกับการใชยา  - - 129 คำถาม
  ณ หนวยขอมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร  
  (บริการตลอดป) 
 8.  Integrated Pharmaceutical Seminar  10,000 สำนักงานสรางเสริมสุขภาพ 120 คน 
  (24 มิ.ย.51-30 ก.ย.51)   (สสส.)

 9.  การเผยแพรความรูดานสุขภาพผานส่ือวิทยุชุมชน 100,000 สำนักงานกองทุนสนับสนุน ชุมชนรอบ
    การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัย
     ที่รับฟง
     คลื่น 97.75 ได 
  10.  การสรางส่ือกลางดานการสรางเสริมสุขภาพแก 100,000 สำนักงานสรางเสริมสุขภาพ นักศึกษา เภสัชกร
  ชุมชน (24 มิ.ย.51-31 ธ.ค.51)  (สสส.) บุคลากรและ
     บุคคลทั่วไป

 11. กิจกรรมเปดบานหมอยารักสุขภาพ 26,000 สำนักงานสรางเสริมสุขภาพ 120 คน
  (18 ส.ค.51)  (สสส.)

 12. คายสงเสริมสุขภาพ (คายหมอยา) 70,000 สำนักงานสรางเสริมสุขภาพ 177 คน
  (27-31 ต.ค.51)  (สสส.)

 13. นักเรียนรุนใหมใสใจสุขภาพ 50,000 สำนักงานสรางเสริมสุขภาพ 500 คน
  (14 ส.ค.51-18 ก.ย.51)  (สสส.)

 14. คายเยาวชนรักสุขภาพ (22-23 พ.ย.51) 40,000 สำนักงานสรางเสริมสุขภาพ  245 คน
    (สสส.)

 15. สัปดาหเภสัชกรรมครั้งท่ี 9 “รวมพล...ประชาชน 130,000.00 สภาเภสัชกรรม, เครือขาย 1,190 คน
  คนใชยา” เภสัชกรหวงใย ความปลอดภัยผูใชยา   เภสัชกรจังหวัดอุบล ฯ, โครงการ
  ณ ศูนยแสดงสินคาผลิตภัณฑชุมชน OTOP   สรางเสริมสุขภาพ คณะเภสัชฯ,
  จังหวัดอุบลราชธานี (28 มิ.ย.2551)  ศูนยวิทยาศาสตร จังหวัดอุบลฯ

                                     รวมงบประมาณ 3,937,788 บาท

 โครงการบริการวิชาการที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน
และเงินรายได (ปงบประมาณ 2551)

โครงการบรการวชาการโครงการบริการวิชาการ
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 ท่ี ชื่อ ผูรับ ชวง จำนวน งบประมาณ งบรายได ภายนอก คา คาใช คา งบ

  โครงการ ผิดชอบ ระยะเวลา (คน) แผนดิน   ตอบแทน อุปกรณ สถานท่ี ประมาณ

 ประเภทแหลงทุน ( / ) มูลคาที่ใชในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม

1. คายสงเสริม สโมสรนักศึกษา 23-28 155 - - 100,000 6,000 18,000 - 76,000
 สุขภาพสูชุมชน  ต.ค. 50

2. สืบสานประเพณี สโมสรนักศึกษา 23-24 77 - 5,000 9,000 - 11,000 - 3,000
 ลอยกระทง  พ.ย. 50

3. อำลาพ่ีป 5 สโมสรนักศึกษา 5 ก.พ. 51 432 - - 15,905 200 3,705 - 12,000

4. สืบตำนานประเพณี งานกิจการ 13-17 25 60,000 - - 16,500 21,000 - 22,500
 สงกรานตชาว นักศึกษา เม.ย. 51
 หมอยา

5. พัฒนาจิต และ งานกิจการ 28-30 50 - 71,500 - 15,000 4,000 - 52,500
 การดำเนินชีวิต นักศึกษา พ.ค. 51
 ดวยปญญาเดิน
 ตามรอยเบ้ือง
 พระยุคลบาท

6. เรียนรูภูมิปญญา อ.ภานุพงษ 1 พ.ย.50-  101 96,900 - - 24,400 34,000 - 57,500
ทองถ่ินเพ่ือปองกัน พงษชีวิน 31 ต.ค 51

 การสูญหายของ
องคความรูพ้ินบาน

7. งามอยางครูดวย ผศ.ดร.สุภารัตน 1 พ.ย.50-  12 22,500 - - 4,440 16,310 - 1,750
 การแตงกาย คำแดง 31 ต.ค 51
 อยางไทย

8. ทำบุญวันสถาปนา งานกิจการ 5 มิ.ย.51 424 - 16,300 - 2,000 2,000 - 12,300
 คณะ นักศึกษา

9. เภสัชกรรวมใจ สโมสรนักศึกษา 5 มิ.ย 51 418 - - 1,143 - 1,143 - -
 สายใยเปนหน่ึง

10. ไหวครู งานกิจการ 12 มิ.ย 51 439 - 16,580 - 7,800 - - 8,780
  นักศึกษา

11. รำลึกพระคุณครู สโมสรนักศึกษา 12 มิ.ย 51 438 - - 2,000 - 2,000 - -

12. แหเทียนเขาพรรษา สโมสรนักศึกษา 17-18 45 - - 4,900 - 1,700 - 3,200
   ก.ค 51

โครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม
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การจัดกิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนจากเครือขายสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ในปการศึกษา 2551 คณะเภสัชศาสตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือขายสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพท่ีดีแกบุคลากร นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร  และ
ประชาชนในชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังน้ี

 ชื่อโครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานท่ีจัด จำนวนผูเขารวมโครงการ

สุขภาพดีสรีระสวยดวยแอโรบิก 9 มิถุนายน 2551- คณะเภสัฃศาสตร 208 คน
   27 มกราคม 2552

ชุมชนสุขภาพดี จากพ่ีสูนอง 15-19 ธันวาคม 2551 ชุมชนบานศรีไค ชุมชนบานบัววัด 300 คน  

“Integrated Pharmaceutical Seminar”  24 มิถุนายน - คณะเภสัชศาสตร 120  คน
   30 กันยายน 2551

เภสัชกรประจำตัว 1 มกราคม -  มหาวิทยาลัยอุบล 104 คน
   31 พฤษภาคม 2552

คนคุณภาพใสใจสุขภาพและฉลาดใชสื่อ 6 กรกฎาคม 2552 วัดหนองปาพง 195 คน

คายเยาวชนรักสุขภาพ 22-23 พฤศจิกายน 2552 คณะเภสัชศาสตร 245 คน

กิจกรรมเปดบานหมอยารักสุขภาพ 18  สิงหาคม 2552 คณะเภสัชศาสตร 120 คน

คายสงเสริมสุขภาพ (คายหมอยา) 27-31 ตุลาคม 2552 บานดอนงัว/โรงเรียนหนองบัวฮี 177 คน

เปลี่ยนขยะเปนทุน มิถุนายน 2551- คณะเภสัชศาสตร 170 คน
   31 มกราคม 2552

สื่อสรางเสริมสุขภาพ มิถุนายน 2551- คณะเภสัชศาสตร 500 คน
   กุมภาพันธ 2552

คนรุนใหมใสใจคุณธรรม 9-10 มกราคม 2552 วัดหนองปาพง 140 คน

หองปฏิบัติการปลอดภัย มิถุนายน 2551- คณะเภสัชศาสตร 120 คน
   31 พฤษภาคม 2552

นักเรียนรุนใหม ใสใจสุขภาพ 14 สิงหาคม 2551 รร.ตระการพืชผล 04 คน
   
   28 สิงหาคม 2551 รร.เดชอุดม 153 คน

   11 กันยายน 2551 รร.ตาลสุม 123 คน

   18 กันยายน 2551 รร.ไรใตประชาคม 120 คน

เภสัชกรใกลบานใกลใจ 22 มกราคม - ชุมชน 392 คน
   22 กุมภาพันธ 2552 มหาวิทยาลัยอุบล

วิทยุชุมชนเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 24 มิถุนายน2551- คลื่นวิทยุ 97.75 ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลฯ
   31 พฤษภาคม 2552 

การสรางส่ือกลางดานการสรางเสริม 24 มิถุนายน2551- คณะเภสัชศาสตร นักศึกษา บุคลากร
สุขภาพแกชุมชน 31 ธันวาคม 2551  เภสัชศาสตรและบุคคลทั่วไป

รานยารวมใจ ใหบริการเพ่ือการ 16 มีนาคม-10 เมษายน 2552 รานยา 400 คน
 สรางเสริมสุขภาพของชุมชน

การจัดกิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนจากเครือขายสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การพัฒนาบุคลากร 

 ท่ี ชื่อ - สกุล  ชื่องานประชุม สถานที่ วัน-เดือน-ป งบประมาณ

      (บาท)

 1 จารุวรรณ ธนวิรุฬห ประชุม การพัฒนาขอสอบความรูผูขอ กรุงเทพฯ วันท่ี 16-18 3,593.63
   ขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ธันวาคม 2550

   อบรมการพัฒนายกระดับสถานปฏิบัติ โรงแรมมารวย วันท่ี 28-31 6,834.33
   การศึกษาชีวสมมูลตามมาตรฐาน คร้ังท่ี 2  การเดนส  กรุงเทพฯ มกราคม 2551
   (OECD GLP)

   อบรมการพัฒนายกระดับสถานปฏิบัติ โรงแรมมารวย วันท่ี 2-5 3,986
   การศึกษาชีวสมมูลตามมาตรฐาน คร้ังท่ี 3  การเดนส  กรุงเทพฯ เมษายน 2551
   (OECD GLP)

   อบรม LC-School training บริษัทสิทธิพร วันท่ี 26-29 - 
    แอสโซซิเอส สิงหาคม 2551 

 1. การพัฒนาวิชาการ/การฝกอบรม/สัมมนาในประเทศสำหรับอาจารย 

การพัฒนาบุคลากร 
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 ท่ี ชื่อ - สกุล  ชื่องานประชุม สถานที่ วัน-เดือน-ป งบประมาณ

      (บาท)

 2 จิตรดี ลุประสงค สัมมนาเรื่อง บทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร สำนักงานพัฒนา วันท่ี 8 -
   ในการสงเสริมการทำวิจัยและพัฒนาของ วิทยาศาสตรและ ตุลาคม 2550
   ภาคเอกชนไทย เทคโนโลยีแหงชาติ 
    ปทุมธานี

   ประชุมการมุงพัฒนาอุตสาหกรรมยา กรุงเทพฯ วันท่ี 17-20 4,530
   เพ่ือคุณภาพชีวิต  ธันวาคม 2550

   ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑทองถ่ิน จ.มหาสารคาม วันท่ี 26-29 -
    จ.พิษณุโลก กุมภาพันธ 2551 
    จ.เชียงใหม

   ประชุมวิชาการ เร่ือง อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เภสัชกรรมสมาคม วันท่ี 28 -
    กรุงเทพฯ เมษายน 2551

   ประชุมเรื่อง “การพัฒนาหลักเกณฑ  โรงแรมรามาการเดนท วันท่ี 11-13 3,838
   วิธีการท่ีดีในการผลิตยา” กรุงเทพมหานคร มิถุนายน 2551

   นำเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551  ศูนยประชุมบางกอก วันท่ี 12 -
   Thailand Research Expo 2008 คอนเวนช่ันเซนเตอร กันยายน 2551
    กรุงเทพมหานคร
 
 3 จินตนา นภาพร อบรม เร่ือง การจัดการของเสียจาก โรงแรมมารวย การเดน วันท่ี 14-15 7,100
   หองปฏิบัติการ กรุงเทพฯ มีนาคม 2551

   ประชุมวิชาการ in-cosmetics ASIA 2008 อาคารไบเทค ฮอลล วันท่ี 3-7 4,685
    กรุงเทพมหานคร พฤศจิกายน 2551
 
   ประชุมและพิจารณา “ ความเปนไปได คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 26 6,500
   และจัดทำมาตรฐานการฝกปฏิบัติงาน จุฬาลงกรณ พฤศจิกายน 2551
   วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการตลาด มหาวิทยาลัย

 4 จิรกันยา  พงษเสฐียร ประชุมขอบเขตงานวิจัยดานโปรตีนเพ่ือ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ วันท่ี 18-19 2,500
   นำมาประยุกตใชในการเรียนการสอน กรุงเทพมหานคร สิงหาคม 2551

   การนำเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551 เซ็นทรัลเวิลด วันท่ี 12-16 3,500
    กรุงเทพมหานคร กันยายน 2551
 
 5 ใจนุช กาญจนภู ประชุมวิชาการประจำป ครั้งท่ี 37 สมาคม โรงแรมซีวิว จ.ชลบุรี วันท่ี 7-9 7,722
   สรีรวิทยาแหงประเทศไทย  พฤษภาคม 2551

   Pharmacy school instructor : Train  โรงแรมเจดับบลิว วันท่ี 7-9 900
   the trainer program เร่ือง Academic  แมริออท สิงหาคม 2551
   Seminar Countraception กรุงเทพมหานคร

 6 จุฑามาศ เชื้อทอง อบรมการผลิตสื่อการสอน มหาวิทยาลัย วันท่ี 13 -
    อุบลราชธานี มิถุนายน 2551

   เสวนานโยบายสภาเภสัชกรรมในการ  วันท่ี 7 5,980
   รับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  กุมภาพันธ 2551

   ประชุมคณะกรรมการยกรางหลักสูตร  คณะเภสัชศาสตร  4,831
   ครั้งที่ 2 จุฬาลงกรณฯ
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 ท่ี ชื่อ - สกุล  ชื่องานประชุม สถานที่ วัน-เดือน-ป งบประมาณ

      (บาท)

 7 จุฑารัตน  ทาทอง สัมมนา เร่ือง ยาใหม สำหรับเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 20 มิถุนายน -
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยอุบล- 2551
    ราชธานี

   ประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งท่ี 37 โรงแรมการเดน ซีวิว วันท่ี 7-9 7,238
    จ.ชลบุรี พฤษภาคม 2551

 8 จรรยา  อินทรหนองไผ ประชุม การพัฒนาขอสอบความรูผูขอ กรุงเทพฯ วันท่ี 16-18 3,593.63 
   ขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ธันวาคม 2550
 
   ประชุมวิชาการ เร่ือง อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เภสัชกรรมสมาคม วันท่ี 28 -
    กรุงเทพฯ เมษายน 2551

 9 ชุตินันท  ประสิทธ์ิภูริปรีชา ประชุมวิชาการ โฮมีโอพาธีย : ทางเลือก กรุงเทพฯ วันท่ี 29 ตุลาคม- 5,469.22
   รักษาโรค  2 พฤศจิกายน 2550

   ประชุมคณะกรรมการศูนยประสานงาน คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 25-26 5,400
   การศึกษา จุฬาลงกรณฯ พฤษภาคม 2551

   ประชุมคณะกรรมการศูนยประสานงาน คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 27 3,690
   การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน มิถุนายน 2551

 10 ชาคริส  บานเหลา สัมมนา เร่ือง ยาใหม สำหรับเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 20 -
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยอุบล- มิถุนายน 2551
    ราชธานี 

 11 ฎายิน กุมภลำ ประชุม การควบคุมการบริโภคยาสูบ  สำนักงาน อย. วันท่ี 12-15 -
   ครั้งท่ี 3  ตุลาคม 2550

   ประชุมวิชาการ เร่ือง Q Methodology  โรงแรมมิราเคิล  วันท่ี 10-12 -
    แกรนด  กรุงเทพฯ มีนาคม 2551
 
 12 ฐิติเดช  ลือตระกูล อบรมการผลิตสื่อการสอน มหาวิทยาลัยอุบล- วันท่ี 13 -
    ราชธานี มิถุนายน 2551

 13 ทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล ประชุมวิชาการ โฮมีโอพาธีย : ทางเลือก กรุงเทพฯ วันท่ี 28 ตุลาคม-3  1,965
   รักษาโรค  พฤศจิกายน 2550

 14 ธีระพงษ   มนตมธุรพจน ประชุม เร่ือง Trends in Infectious  โรงแรมแอมบาสซาเดอร วันท่ี 5-9 1,742
   Diseases Pharmacotherapy  กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2551
   ครั้งท่ี 11/2551

   ประชุมวิชาการ เร่ือง Contemporary  คณะแพทยศาสตร วันท่ี 14-16 6,038
   Review in Pharmacotherapy 2008 จุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2551
 
   สัมมนา เร่ือง ยาใหม สำหรับเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 20 -
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยอุบล- มิถุนายน 2551
    ราชธานี 

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

93
Annual Report 2551



 ท่ี ชื่อ - สกุล  ชื่องานประชุม สถานที่ วัน-เดือน-ป งบประมาณ

      (บาท)

 15 ธีราพร ชนะกิจ สัมมนา เร่ือง ยาใหม สำหรับเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 20 -
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยอุบล- มิถุนายน 2551
    ราชธานี 

 16 นงนิตย ธีระวัฒนสุข ประชุมหารือระบบการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ กรุงเทพฯ วันท่ี 16-19  12,535
     ตุลาคม 2550

   รวมเสวนาโตะกลมระหวางภาคสถาบัน เภสัชกรรมสมาคม วันท่ี 21 8,170
   การศึกษาและภาคอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย มกราคม 2551

   ประชุมกรรมการจัดงาน The 3th  Asia  คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 24-25 8,320
   Pacifi c ISSX Meeting 2009 จุฬาลงกรณ เมษายน 2551

   สัมมนา เร่ือง ยาใหม สำหรับเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 20 -
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัย มิถุนายน 2551
    อุบลราชธานี 

   ประชุมกรรมการจัดงาน The 3th  Asia  คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 24-25 7,120
   Pacifi c APISSX Meeting 2009  จุฬาลงกรณ เมษายน 2551

 17 นองเล็ก คุณวราดิศัย ประชุม Change Management to  Asian Institute วันท่ี 6-7 -
   Promote Teaching and Learning of Technology เมษายน 2551

   ประชุม Borderless Education:  มหาวิทยาลัย วันท่ี 7-10 -
   Challenges and Opportunities for  สุโขทัยธรรมธิราช เมษายน 2551
   Southeast Asian University

   การประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัย วันท่ี 11-12 -
   ของรัฐ (ทคบร.) การประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  ธรรมาธิราช นนทบุรี กันยายน 2551
   มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) แหงชาติ 
   ครั้งท่ี 10

   ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ วันท่ี 15-16 -
    จังหวัดศรีสะเกษ  กันยายน 2551

 18 นิภาพร เมืองจันทร ประชุมวิชาการประจำป ครั้งท่ี 37  โรงแรมการเดน ซีวิว วันท่ี 7-9 7,238
   สมาคมสรีรวิทยาแหงประเทศไทย  จ.ชลบุรี พฤษภาคม 2551
 
   สัมมนา เร่ือง ยาใหม สำหรับเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 20 -
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัย มิถุนายน 2551
    อุบลราชธานี 

 19 นัทที  พัชราวนิช ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาและ สำนักงาน อย. วันท่ี 12
   การนำเอกสารกำกับยามาตรฐานสำหรับ  ตุลาคม 2550
   ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไปสูการปฏิบัติ

 20 นุตติยา วีระวัธนชัย ประชุมวิชาการประจำป ครั้งท่ี 30  คณะทันตแพทยศาสตร วันท่ี 26-28 6,000
   สมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย จุฬาลงกรณฯ มีนาคม 2551
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 ท่ี ชื่อ - สกุล  ชื่องานประชุม สถานที่ วัน-เดือน-ป งบประมาณ

      (บาท)

 21 เบญจภรณ  เศรษฐบุปผา ประชุมเรื่อง “การพัฒนาหลักเกณฑ  โรงแรมรามา การเดนท วันท่ี 11-13 4,412
   วิธีการท่ีดีในการผลิตยา” กรุงเทพมหานคร มิถุนายน 2551

   กระบวนการศึกษาเมแทบอลิซึมและเภสัช คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 9-11 -
   จลนศาสตรในการคนพบและพัฒนายา จุฬาลงกรณ กันยายน 2551
    มหาวิทยาลัย

   นำเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551  กรุงเทพมหานคร วันท่ี 12 -
   Thailand Research Expo 2008 ศูนยประชุมบางกอก กันยายน 2551
    คอนเวนช่ันเซนเตอร 

 22 พรทิพย  ไววุฒิ อบรมการวาดภาพทางวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตร วันท่ี 12-14 6,312
   ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยมหิดล มีนาคม 2551

   อบรมการแตงตำราและสรางส่ือการสอน  วันท่ี 14-16 2,492
   อยางไรจึงจะผานการประเมิน  ตุลาคม 2550

 23 พรรณรัตน  อกนิษฐาภิชาติ ประชุมกลุมวิจัยนำรองสารตานอนุมูล  วันท่ี 14-21 3,870
   อิสระและเทคนิคการสกัดแยกพิสูจน  ตุลาคม 2550
   โครงสรางสารผลิตภัณฑสมดุล

   ประชุม Pharmacy for sustainable   วันท่ี 20-25 4,090
   Development  พฤศจิกายน 2550

   ประชุม Natural sources and active  คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 24-25 -
   compound discovery  ม.ศิลปากร เมษายน 2551

   LC-School training บริษัทสิทธิพร วันท่ี 26-29 -
    แอสโซซิเอส สิงหาคม 2551 
 
 24 เพียงเพ็ญ ธิโสดา ประชุมวิชาการ โฮมีโอพาธีย : ทางเลือก กรุงเทพฯ วันท่ี 28 ตุลาคม -3 3,310
   รักษาโรค  พฤศจิกายน 2550

   สัมมนาหลักสูตร Training for Trainer on  กรุงเทพฯ วันท่ี 23-26 1,541
   Laboratory ครั้งท่ี 1  พฤศจิกายน 2550

   สัมมนาเรื่องการจัดทำแผนพัฒนางานเล้ียง โรงแรมกานตมณี วันท่ี 16 -
   และใชสัตวทดลอง พาเลซ กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2550

   ประชุมวิชาการสมาคมพิษวิทยา กรุงเทพฯ วันท่ี 22-23 2,471
   แหงประเทศไทย ป 50  พฤศจิกายน 2550

   สัมมนาวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการ วันท่ี 13-14 810
    วิจัยแหงชาติ มกราคม 2551
   
   ประชุมเรื่องแผนพัฒนาอาคารศูนยสัตว สนง.คณะกรรมการ วันท่ี 31 มกราคม-2 3,731
   ทดลอง วิจัยแหงชาติ กรุงเทพฯ กุมภาพันธ 2551

   สัมมนาการจัดทำแผนและการขอต้ัง โรงแรมมารวย การเดน วันท่ี 13-15 5,330
   งบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2551
   แหงชาติวาดวยการพัฒนางานสัตวทดลอง

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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      (บาท)

   สัมมนา เร่ือง Animal Facility โรงแรมดิเอมเมอรัล วันท่ี 21 740
    กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2551

   อบรม Training for trainer รุนท่ี 2 โรงแรมโซฟเทล  วันท่ี 24-26 2,632
    เซนทารา กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2551

   อบรมการผลิตสื่อการสอน มหาวิทยาลัย วันท่ี 13 -
    อุบลราชธานี มิถุนายน 2551

   Training for Trainers รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 สำนักงานคณะกรรมการ วันท่ี 4-6 740
    วิจัยแหงชาติ กรกฎาคม2551

   สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง Laboratory  โรงแรมมารวยการเดนท วันท่ี 1-3 1,000
   Animal Facilities Validation System  กรุงเทพมหานคร กันยายน 2551
   and HV AC System และสัมมนาผูเขา
   อบรมหลักสูตร Training for Trainers 
   on Care & Use of Animal for Scientifi c 
   Purpose  รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 (ครั้งท่ี 3)

   ประชุมประเด็นปญหาในการราง พ.ร.บ.   วันท่ี 13-14  -
   การเล้ียงและการใชสัตวเพ่ืองานทาง  กันยายน 2551
   วิทยาศาสตร
 
 25 ภานุพงษ พงษชีวิน ประชุม hypercourse on bioinformatic  วันท่ี 16-19  4,000
     ตุลาคม 2550

   ประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย จ.ขอนแกน วันท่ี 26-28  2,500
     มีนาคม 2551
 
 26 ระวิวรรณ  ประชุม เร่ือง ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ สมาคมเภสัชกรรม วันท่ี 27-30 4,000
  แกวอมตวงศ  แหงประเทศไทย เมษายน 2551
    กรุงเทพฯ

 27 ลักษณา เจริญใจ ประชุม เร่ือง เคมีคอมพิวเตอรกับการสอน  วันท่ี 7-9 1,208
   และงานวิจัยสำหรับผูเร่ิมตน  ตุลาคม 2550

   ประชุมวิชาการนานาชาติ The fi fth Indochina   วันท่ี 21-24 1,226
   กรุงเทพฯ  พฤศจิกายน 2550

   รวมเสวนาโตะกลมเภสัชอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ วันท่ี 20-22  1,440
     มกราคม 2551

   ประชุม The 12th Annual Symposium on  คณะวิทยาศาสตร วันท่ี 27-29 500
   Computational Science and Engineering ม.อุบลราชธานี มีนาคม 2551

รายงานประจำป 2551 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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      (บาท)

   ประชุม เร่ือง ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือ อาคารเภสัชกรรม วันท่ี 28 1,500
   สุขภาพ สมาคมแหงประเทศไทย เมษายน 2551

   ประชุม เร่ือง การบริบาลเภสัชกรรมผูปวย โรงแรมเจาพระยาปารค วันท่ี 5-9 940
   จิตเวช กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2551

   การนำเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ  ศูนยประชุมบางกอก วันท่ี 12-16 1,500
   ประจำป 2551 คอนเวนชันเซ็นเตอร กันยายน 2551
    กรุงเทพมหานคร

 28 วริษฎา ศิลาออน ประชุมวิชาการ โฮมีโอพาธีย : ทางเลือก กรุงเทพฯ วันท่ี 28 ตุลาคม -3 3,498
   รักษาโรค  พฤศจิกายน 2550

   ประชุม RGJ Seminar Series LIX :  คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 20 2,232
   Nanotechnology in Drug Delivery  มหาวิทยาลัยมหิดล มีนาคม 2551

   ประชุมวิชาการ เร่ือง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  เภสัชกรรมสมาคม วันท่ี 28 3,000
    กรุงเทพฯ เมษายน 2551

   Nanoparticles Pharmaceutical  มหาวิทยาลัยนเรศวร วันท่ี 31 กรกฎาคม-1 3,500
   Application and Toxicological Effects จังหวัดพิษณุโลก สิงหาคม 2551
 
 29 วิภาวี  เสาหิน ประชุมวิชาการ โฮมีโอพาธีย : ทางเลือก กรุงเทพฯ วันท่ี 28 ตุลาคม-3 7,800
   รักษาโรค  พฤศจิกายน 2550

   การจัดทำมาตรฐานสมุนไพรเพ่ือบรรจุ กรุงเทพฯ วันท่ี 3-4 -
   ในมาตรฐานยาสมุนไพรไทย  ธันวาคม 2550

   อบรมการควบคุมมาตรฐานทาง คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 20-21 -
   จุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มหาวิทยาลัยศิลปากร มิถุนายน 2551

 30 วันดี  รังสีวิจิตรประภา ประชุมวิชาการโฮมีโอพาธีย : ทางเลือก โรงแรมเอเชีย วันท่ี 29 ตุลาคม-2 -
   รักษาโรค กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2550

   ประชุม เร่ือง เทคนิคการสืบคนสิทธิบัตร กรุงเทพฯ วันท่ี 8 2,000
   และการถายทอดเทคโนโลยี  พฤศจิกายน 2550

   สัมมนาสรางความเขาใจเร่ืองการจัดทำ กรุงเทพฯ วันท่ี 15-16 4,500
   แผนพัฒนางานเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองาน  พฤศจิกายน 2550
   ทางวิทยาศาสตร 

   to the fi fth Indochina Conference  โรงแรมสยามซิตี้ วันท่ี 23 - 
   of Pharmaceutical Sciences กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2550

   ประชุมเรื่องแผนพัฒนาอาคารศูนย สนง.คณะกรรมการ วันท่ี 31 มกราคม-2 3,936
   สัตวทดลอง วิจัยแหงชาติ กรุงเทพฯ กุมภาพันธ 2551
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      (บาท)

   อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูง กรุงเทพฯ วันท่ี 18 เมษายน- 5,825
   มหาวิทยาลัย รุนท่ี 20  28 พฤษภาคม 2551

   ประชุมวิชาการ The First Annual  กรุงเทพฯ วันท่ี 9 2,309
   Northeast Pharmacy  กรกฎาคม 2551

   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี 22-23 4,440
   บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา และโรงแรมโฆษะ สิงหาคม 2551
    จังหวัดขอนแกน

   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Laboratory  โรงแรมมารวยการเดนท วันท่ี 1-2 1,000
   facility กรุงเทพมหานคร กันยายน 2551

 31 วันนิศา ดงใต ประชุม เร่ือง Trends in Infectious  โรงแรมแอมบาสซาเดอร วันท่ี 5-9 1,742
   Diseases Pharmacotherapy  กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2551
   ครั้งท่ี 11/2551

   ประชุมวิชาการ เร่ือง Contemporary  คณะแพทยศาสตร วันท่ี 14-16 6,200
   Review in Pharmacotherapy 2008 จุฬาลงกรณ พฤษภาคม 2551
    กรุงเทพฯ
   
   สัมมนาวิชาการยาคุมกำเนิด Pharmacy  โรงแรมเจดับบลิว วันท่ี 7-9 -
   school instructor : Train the trainer  แมริออท สิงหาคม 2551
   program เร่ือง  Academic Seminar  กรุงเทพมหานคร
   Countraception

 32 ศักด์ิสกล ปรัสพันธ ประชุม เร่ือง Trends in Infectious  โรงแรมแอมบาสซาเดอร วันท่ี 5-9 1,734
   Diseases Pharmacotherapy  กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2551
   ครั้งท่ี 11/2551

   ประชุมวิชาการ เร่ือง Contemporary  คณะแพทยศาสตร วันท่ี 14-16 5,894
   Review in Pharmacotherapy 2008 จุฬาลงกรณ พฤษภาคม 2551
    กรุงเทพฯ

 33 ศิริมา สุวรรณกูฏ อบรมการผลิตสื่อการสอน มหาวิทยาลัย วันท่ี 13 -  
    อุบลราชธานี มิถุนายน 2551

   ประชุม Trends in Infectious Disease  โรงแรมแอมบาสซาเดอร วันท่ี 5-9 7,982
   Pharmacotherapy กรุงเทพฯ  พฤษภาคม 2551

 34 ศิศิรา ดอนสมัคร ประชุม เร่ือง Research Methodology I/II  คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 31 มีนาคม- 10,500
   (SDL)  ม.เชียงใหม 5 เมษายน 2551

   ประชุม เร่ือง Trends in Infectious Diseases โรงแรมแอมบาสซาเดอร วันท่ี 5-9 2,108
   Pharmacotherapy ครั้งท่ี 11/2551 กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2551

   Pharmacist s Role in Ambulatory  คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 4-8 8,300
   Care Setting ครั้งท่ี 11/2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน สิงหาคม 2551
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      (บาท)

   ประชุมสัมมนาพัฒนาแนวทางการเพ่ิม สำนักงานคณะกรรมการ วันท่ี 11-19 280
   จำนวนรานยาคุณภาพและการนำรานยา อาหารและยา กันยายน 2551
   เขารวมโครงการ  ประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
 
 35 สุดารัตน หอมหวล ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาและ สำนักงานคณะกรรมการ วันท่ี 12 -
   การนำเสนอเอกสารกำกับยามาตรฐาน อาหารและยา ตุลาคม 2550
   สำหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไปสู กรุงเทพฯ
   การปฏิบัติ
   
   ประชุมชี้แจงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร  วันท่ี 3-5 1,985
   เพ่ือบรรจุในในตำรามาตรฐานสมุนไพรไทย  ธันวาคม 2550

   สัมมนา National Conference on OECD   วันท่ี 15-16 8,450
   compliance Monitoring Authority   มกราคม 2551

   ประชุม การพัฒนายกระดับสถานปฏิบัติ โรงแรมมิราเคิล วันท่ี 28-31 2,772
   การศึกษาชีวสมมูลตามมาตรฐาน OECD  แกรนด กรุงเทพฯ มกราคม 2551
   GLP ครั้งท่ี 2

   ประชุมหารือแนวทางและมาตรการรองรับ กรุงเทพฯ วันท่ี 26 2,632
   การบังคับใชกฎหมายมาตรฐานสถาน  กุมภาพันธ 2551
   ปฏิบัติการชีวสมมูล

   ประชุม การพัฒนายกระดับสถานปฏิบัติ โรงแรมมิราเคิล วันท่ี 3-4 2,598
   การศึกษาชีวสมมูลตามมาตรฐาน OECD  แกรนด กรุงเทพฯ เมษายน 2551
   GLP ครั้งท่ี 3 

   อบรมพนักงานเล้ียงสัตวทดลอง รุนท่ี 23 สำนักสัตวทดลอง วันท่ี 21-25 6,200
    แหงชาติ เมษายน 2551

   ประชุมวิชาการ เร่ือง อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เภสัชกรรมสมาคม วันท่ี 28 15,400
    กรุงเทพฯ เมษายน 2551

   รวมโครงการหองปฏิบัติการปลอดภัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 15-16 5,000
    ประสานมิตร พฤษภาคม 2551
    จ.นครนายก

   รวมโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือ โรงแรมมิราเคิล วันท่ี 21 2,802
   และสรางความเขาใจระหวางผูประกอบการ แกรนด กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2551
   อุตสาหกรรมยาสามัญ และสถานปฏิบัติการ 
   ศึกษาชีวสมมูลเพ่ือรับรองการบังคับใช 
   ขอกำหนดวาดวยมาตรฐานเก่ียวกับการศึกษา
   ชีวสมมูล (GCP, GLP หรือ ISO/IEC 17025)

   ประชุมแนวทางการพัฒนาและการนำ สำนักงานคณะกรรมการ วันท่ี 12 -
   เอกสารกำกับยามาตรฐานสำหรับผูประกอบ อาหารและยา ตุลาคม 2550
   วิชาชีพเวชกรรมไปสูการปฏิบัติ กรุงเทพฯ
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 36 สุภารัตน คำแดง อบรมการแตงตำราอยางไรใหผาน จุฬาลงกรณ  วันท่ี 17 3,132
   การประเมิน มหาวิทยาลัย มีนาคม 2551
    กรุงเทพฯ

   ประชุมวิชาการประจำป ครั้งท่ี 37   จังหวัดชลบุรี วันท่ี 7-9 5,000
   สมาคมสรีรวิทยา แหงประเทศไทย  พฤษภาคม 2551

 37 สุรชัย จูมพระบุตร ประชุมวิชการประจำปสำนักงานกองทุน โรงแรมแอมบาสเดอร วันท่ี 10-12 -
   สนับสนุนการวิจัย จอมเทียน จ.ชลบุรี ตุลาคม 2550

   ประชุมวิชาการ โฮมีโอพาธีย : ทางเลือก กรุงเทพฯ วันท่ี 28 ตุลาคม - 2,930
   รักษาโรค  3 พฤศจิกายน 2550

   อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูง กรุงเทพฯ วันท่ี 2 มีนาคม - 4,635
   มหาวิทยาลัย (นบ.ม.) รุนท่ี 19  10 เมษายน 2551

 38 แสวง  วัชระธนกิจ ประชุมสมาคมเภสัชกรรมชุมชน กรุงเทพฯ วันท่ี 28 กุมภาพันธ - 5,900
   แหงประเทศไทย  3 มีนาคม 2551

   ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ วันท่ี 15-16 -
    จังหวัดศรีสะเกษ กันยายน 2551
   
   ประชุมระดมสมอง โรงแรมแอมบาสเดอร วันท่ี 1 5,910
    กรุงเทพฯ เมษายน 2551  

 39 สัมมนา มูลสาร ประชุมวิชาการ โฮมีโอพาธีย : ทางเลือก กรุงเทพฯ วันท่ี 28 ตุลาคม - 7,800
   รักษาโรค  3 พฤศจิกายน 2550

   ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ วันท่ี 15-16 -
    จังหวัดศรีสะเกษ กันยายน 2551

 40 อนันต  ไชยกุลวัฒนา ประชุมประจำป นักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัย โรงแรมเอมบาสเดอร วันท่ี 10-14 -
   อาวุโส สกว. จอมเทียน จ.ชลบุรี ตุลาคม 2550

   ประชุมเรื่อง บุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 4-5 -
     สิงหาคม 2551

 41 อรนุช  ธนเขตไพศาล ประชุมวิชาการ โฮมีโอพาธีย : ทางเลือก กรุงเทพฯ วันท่ี 28 ตุลาคม- 2,000
   รักษาโรค  3 พฤศจิกายน 2550

   ประชุม Nanotechnology in drug delivery กรุงเทพฯ วันท่ี 20 มีนาคม  2,632
     2551

   Natural Sources and Active Compound กรุงเทพฯ วันท่ี 24-25  1,000
   Discovery  เมษายน 2551

   ประชุมวิชาการ เร่ือง อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เภสัชกรรมสมาคม วันท่ี 28 -
    กรุงเทพฯ เมษายน 2551
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 ท่ี ชื่อ - สกุล  ชื่องานประชุม สถานที่ วัน-เดือน-ป งบประมาณ

      (บาท)

 ท่ี ชื่อ - สกุล  เรื่อง งบประมาณ แหลงเงิน  สถานท่ี

    (บาท)

   Nanoparticles Pharmaceutical  คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 30 กรกฎาคม- 2,872
   Application and Toxicological Effects จุฬาลงกรณ 2 สิงหาคม 2551
    มหาวิทยาลัย

   ประชุมชมรมวิจัยโปรตีน ครั้งท่ี 3 เร่ือง  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ วันท่ี 28-29 600
   ขอบเขตงานวิจัยดานโปรตีน (Third Annual  กรุงเทพมหานคร สิงหาคม 2551
   Symposium Protein Society of Thailand : 
   Frontiers in Protein Research)

 42 อุไรวรรณ อกนิตย สัมมนา เร่ือง ยาใหม สำหรับเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร วันท่ี 20 -
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัย มิถุนายน 2551
    อุบลราชธานี 

                                                            รวมงบประมาณ   378,943.81 

 1 ผศ.ดร.ชุตินันท  ศึกษาดูงานอาคารวิจัย เพ่ือเตรียมความพรอม 4,493 งบประมาณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
  ประสิทธ์ิภูริปรีชา จัดทำคำของบประมาณการกอสรางอาคารวิจัย   คณะเภสัชศาสตร
   เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยศิลปากร
   (17-18 ตุลาคม 2550)

 2 ผศ.ดร.วันดี  ศึกษาดูงานอาคารวิจัย เพ่ือเตรียมความพรอม 4,493 งบประมาณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
  รังสีวิจิตรประภา จัดทำคำของบประมาณการกอสรางอาคารวิจัย   คณะเภสัชศาสตร
   เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยศิลปากร
   (17-18 ตุลาคม 2550)

 3 ดร.สุรชัย จูมพระบุตร ศึกษาดูงานอาคารวิจัย เพ่ือเตรียมความพรอม 4,493 งบประมาณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
   จัดทำคำของบประมาณการกอสรางอาคารวิจัย   คณะเภสัชศาสตร
   เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยศิลปากร
   (17-18 ตุลาคม 2550)
 
 4 ดร.วริษฎา  ศิลาออน ศึกษาดูงานอาคารวิจัย เพ่ือเตรียมความพรอม 4,493 งบประมาณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
   จัดทำคำของบประมาณการกอสรางอาคารวิจัย   คณะเภสัชศาสตร
   เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยศิลปากร
   (17-18 ตุลาคม 2550)

 5 ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล ศึกษาดูงานอาคารวิจัย เพ่ือเตรียมความพรอม 4,493 งบประมาณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
   จัดทำคำของบประมาณการกอสรางอาคารวิจัย   คณะเภสัชศาสตร
   เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยศิลปากร
   (17-18 ตุลาคม 2550)

 2) การศึกษาดูงาน/วิจัยภายในประเทศ
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 ท่ี ชื่อ - สกุล  เรื่อง งบประมาณ แหลงเงิน  สถานท่ี

    (บาท)

 6 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา ศึกษาดูงานอาคารวิจัย เพ่ือเตรียมความพรอม 4,493 งบประมาณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
   จัดทำคำของบประมาณการกอสรางอาคารวิจัย   คณะเภสัชศาสตร
   เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยศิลปากร
   (17-18 ตุลาคม 2550)

 7 อ.จิตรดี ลุประสงค ดูงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ  12,000.00 งบประมาณ โรงแรมมิราเคิล
   ครั้งท่ี 4 ในหัวขอ “เปลี่ยนกระบวนทัศน พัฒนา   แกรนด หลักส่ีและ
   วัฒนธรรมการเรียนรู   ศูนยการแสดงสินคา
   (29 พ.ย. -1 ธ.ค. 2550)   และการประชุม อิมแพ็ค
      เมืองทองธานี   
      กรุงเทพมหานคร

   ดูงานดานศิลปวัฒนธรรม - - สถาบันทักษิณคดีศึกษา
   2 - 7 สิงหาคม 2551)   จ.สงขลา
      สถาบันวิจัยภาษาและ
      วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
      ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
      ศูนยศิลปาชีพ
      บางไทร 
      จ.พระนครศรีอยุธยา

 8 ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง ดูงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ  8,000.00 งบประมาณ โรงแรมมิราเคิล
   ครั้งท่ี 4 ในหัวขอ “เปลี่ยนกระบวนทัศน พัฒนา   แกรนด หลักส่ีและ
   วัฒนธรรมการเรียนรู   ศูนยการแสดงสินคา
   (29 พ.ย. -1 ธ.ค. 2550)   และการประชุม อิมแพ็ค
      เมืองทองธานี   
      กรุงเทพมหานคร

 9 อ.ภานุพงษ  พงษชีวิน การเย่ียมชมเครื่องมือและสถานท่ีในการทำวิจัย - - คณะเกษตรศาสตร
    และฟารมเลี้ยงสัตว (31 ม.ค. 2551)   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 10 ดร.อรนุช   การเย่ียมชมเครื่องมือและสถานท่ี ในการทำวิจัย - - คณะเกษตรศาสตร
  ธนเขตไพศาล และฟารมเลี้ยงสัตว (31 ม.ค. 2551)   มหาวิทยาลัย
      อุบลราชธานี

 11 ผศ.ดร.นองเล็ก  บุญจูง ดูงานเร่ืองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  - - โรงพยาบาลศิริราช   
  ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ   กรุงเทพฯ

 
                           รวมคาใชจายท้ังสิ้น 46,958.00 
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 3) การฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/วิจัย ณ ตางประเทศสำหรับอาจารย

 ท่ี ชื่อ - สกุล  เรื่อง งบประมาณ แหลงเงิน  สถานท่ี

    (บาท)

 1 รศ.ดร.นงนิตย    โครงการเจรจาธุรกิจรวมกับ 96,987.26 เงินกองทุนคณะฯ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ธีระวัฒนสุข US-Thai Consortium และประชุมวิชาการ AACP
   (13-21 กรกฎาคม 2551)

   ดูงาน University of Canberra  44,285.92 งบประมาณ ประเทศออสเตรเลีย
   (24-28 พฤศจิกายน 2551)

 2 ผศ.ดร.จารุวรรณ ประชุมวิชาการ AASP 2007 55,258 งบประมาณ ประเทศฟลิปปนส
  ธนวิรุฬห (23-29 ตุลาคม 2550)

   เจรจาความรวมมือวิชาการมาตรฐานหลักสูตร - - ประเทศเบลเยียม
   ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทยทางเลือก
   สาขาโฮมีโอพาธีย (14-25 พฤษภาคม 2551)

 3 นางสาวจิตรดี  เจรจาความรวมมือวิชาการมาตรฐาน - - ประเทศเบลเยียม
  ลุประสงค หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย
   ทางเลือก สาขาโฮมีโอพาธีย
   (14-25 พฤษภาคม 2551)

 4 นางสาวจรรยา   โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง - - ประเทศญ่ีปุน
  อินทรหนองไผ ไทย-ญ่ีปุน (NRCT-JSPS) ป 2550
   (3 กันยายน -1 พ.ย. 2550)

 5 นางสาวจุฑามาศ  โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง - - ประเทศญ่ีปุน
  เชื้อทอง ไทย-ญ่ีปุน (NRCT-JSPS) ป 2550
   (3 กันยายน -1 พ.ย. 2550)

 6 ผศ.ดร.นองเล็ก  ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยตางๆ ณ เมืองคุนหมิง - - ประเทศสาธารณรัฐ
  บุญจูง มลฑลยูนนาน (21-26 กันยายน 2551)   ประชาชนจีน  

 7 นายสุรชัย จูมพระบุตร อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย  65,000 งบประมาณ ประเทศฝร่ังเศส
   (นบม.) รุนท่ี 19 (3 มีนาคม -10 เมษายน 2551)

   การศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา  - - ประเทศสิงคโปร
   (6-9 ตุลาคม 2551)   ประเทศสาธารณรัฐ
      มาเลเชีย  
 
 8 ผศ.ดร.วันดี  อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร มหาวิทยาลัย 65,000 งบประมาณ ประเทศออสเตรเลีย
  รังสีวิจิตรประภา (นบม.) รุนท่ี 20 (21-27 พฤษภาคม 2551)

   การศึกษาดูงาน (23-24 สิงหาคม 2551) - - ประเทศสาธารณรัฐ
      ประชาธิปไตย
      ประชาชนลาว  

 9 ผศ.ดร.อนันต  วิจัย เร่ือง การวางแผนดูแลรักษาโรคผูปวย - - ประเทศเกาหลี
  ไชยกุลวัฒนา โรควัณโรคดื้อยาหลายขนานโดยการตรวจวัด
   ระดับยาในเลือดของยากลุม Second line druge
   (15 กุมภาพันธ -28 พฤษภาคม 2551)

   รวมเปนคาใชจายท้ังสิ้น         326,531.18 บาท
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 4) การพัฒนาวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน

 น.ส.เบญจภัค  มิ่งขวัญ สัมมนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (9-11 ต.ค. 50) - -
  ภายในคณะเภสัชศาสตร ป 2550

  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 น.ส.เกษสุดา จันดาพันธ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 น.ส.สุณีรัตน  เฮาทา โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 นายสมัย  ก่ิงคำ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 นางกรชนก  แกนคำ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

  ประชุมวิชาการเร่ือง ISO 17025 ณ คณะเภสัชศาสตร  (17 ม.ค. 2551) - -
  ม.อุบลราชธานี

  อบรม ดูงาน เร่ืองการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ (13-16 มี.ค. 2551) - -
  ณ บริษัท เจนโค จำกัด และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  (13-16 มี.ค. 2551)

  ประชุมวิชาการเร่ือง ทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล (12 พ.ค. 2551) - -
  รักษาเคร่ือง AHPLC (Shimadzu) คณะเภสัชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรม Animal Facility  ณ กรุงเทพฯ (21 พ.ค. 2551) - -

  อบรมการจัดสารเคมีในคลังตามระบบรหัสสี  (28 พ.ค. 2551) - -
  ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมเทคนิคการใชเคร่ือง Atomic Absorption  และ (29 พ.ค. 2551) - - 
  Method Validation  ณ คณะเภสัชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การควบคุมมาตรฐาน (20-21 มิ.ย. 2551) 3,372 เงินงบประมาณ
  คุณภาพยาทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐาน ISO 
  ณ คณะเภสัชศาสตร ม.ศิลปากร จ.นครปฐม 

  อบรม การดูแลตนเองขณะปฏิบัติงานคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
  สัมมนาผูปฏิบัติงานดานการเงินบัญชีและพัสดุ  (15-16 ก.พ. 2551) 691 เงินรายได
  ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียมรีสอรท จ.อุบลราชธานี

 รายชื่อบุคลากร รายชื่อกิจกรรมในการ วันเดือนปท่ี งบประมาณ แหลงท่ีมา
  พัฒนาความรูความสามารถ ท่ีเขารวม สนับสนุน (บาท) ของงบประมาณ
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  สัมมนาโครงการระบบประกันคุณภาพและความเส่ียง 30 ก.ค.- 1,280 เงินรายได
  และรับผิดทางละเมิดในการบริหารงานพัสดุ  2 ส.ค. 2551
  ณ จังหวัดอุดรธานี

 นางช่ืนจิต  ภูทอง โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 น.ส.ชัญญานุช  ชวงชิง โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550)
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

  สัมมนาผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ  (15-16 ก.พ. 2551) 1,395 งบประมาณ
  ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

  สัมมนาโครงการระบบประกันคุณภาพและความเส่ียง 30 ก.ค. - 4,848 งบประมาณ
  และรับผิดทางละเมิดในการบริหารงานพัสดุ  2 ส.ค. 2551
  ณ จังหวัดอุดรธานี

 นายสมเกียรติ   โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
 กองสมบัติ และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 นายบุญชัย จันทรนอย  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 นายนพดล  ภูมิสวาสด์ิ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 นางวิรัตน  จันทรตรี โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

  ประชุมวิชาการเร่ือง ISO 17025 ณ คณะเภสัชศาสตร  (17 ม.ค. 2551) - -
  ม.อุบลราชธานี

  ประชุมวิชาการเร่ือง ทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล (12 พ.ค. 2551) - -
  รักษาเคร่ือง AHPLC (Shimadzu) คณะเภสัชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมสัมมนาหองปฏิบัติการปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัย (14-16 2,250 งบ สสส.
  ศรีนครินทรวิโรฒน จ.นครนายก พฤษภาคม 2551)

  อบรมการจัดสารเคมีในคลังตามระบบรหัสสี  (28 พ.ค. 2551) - -
  ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมเทคนิคการใชเคร่ือง Atomic Absorption  และ  (29 พ.ค. 2551) - -
  Method Validation  ณ คณะเภสัชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 รายชื่อบุคลากร รายชื่อกิจกรรมในการ วันเดือนปท่ี งบประมาณ แหลงท่ีมา
  พัฒนาความรูความสามารถ ท่ีเขารวม สนับสนุน (บาท) ของงบประมาณ
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 นายวีระวุท  กะชา ประชุมวิชาการเร่ือง ISO 17025 ณ คณะเภสัชศาสตร  (17 ม.ค. 2551) - -
  ม.อุบลราชธานี

  ประชุมวิชาการเร่ือง ทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล (12 พ.ค. 2551) - -
  รักษาเคร่ือง AHPLC (Shimadzu) คณะเภสัชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมสัมมนาหองปฏิบัติการปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัย (14-16 2,250 งบ สสส.
  ศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก พ.ค. 2551)

  อบรมการจัดสารเคมีในคลังตามระบบรหัสสี  (28 พ.ค. 2551) - -
  ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมเทคนิคการใชเคร่ือง Atomic Absorption  และ  (29 พ.ค. 2551) - -
  Method Validation  ณ คณะเภสัชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 นางวิไล วรรณคำ ประชุม เทคนิคการทำผลงานของ (20-25 พ.ย.50) 6,820 งบประมาณ
  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - - 
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 นายธนพัต  วิสาพล โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

  ประชุมวิชาการเร่ือง ISO 17025 ณ คณะเภสัชศาสตร  (17 ม.ค. 2551) - -
  ม.อุบลราชธานี

  ประชุมวิชาการเร่ือง ทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล (12 พ.ค. 2551) - -
  รักษาเคร่ือง AHPLC (Shimadzu) 
  คณะเภสัชาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมการจัดสารเคมีในคลังตามระบบรหัสสี  (28 พ.ค. 2551) - -
  ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมเทคนิคการใชเคร่ือง Atomic Absorption  และ  (29 พ.ค. 2551) - -
  Method Validation  ณ คณะเภสัชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 นางนารี  แกววงษา โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

  ประชุมวิชาการเร่ือง ISO 17025 ณ คณะเภสัชศาสตร (17 ม.ค. 2551) - - 
  ม.อุบลราชธานี

  ประชุมวิชาการเร่ือง ทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล (12 พ.ค. 2551) - -
  รักษาเคร่ือง AHPLC (Shimadzu) คณะเภสัชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 รายชื่อบุคลากร รายชื่อกิจกรรมในการ วันเดือนปท่ี งบประมาณ แหลงท่ีมา
  พัฒนาความรูความสามารถ ท่ีเขารวม สนับสนุน (บาท) ของงบประมาณ
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  อบรมการจัดสารเคมีในคลังตามระบบรหัสสี  (28 พ.ค. 2551) - -
  ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมเทคนิคการใชเคร่ือง Atomic Absorption  และ  (29 พ.ค. 2551) - -
  Method Validation  ณ คณะเภสัชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 นางสมคิด สุพันทะมาด โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

  ประชุมวิชาการเร่ือง ISO 17025 ณ คณะเภสัชศาสตร  (17 ม.ค. 2551) - -
  ม.อุบลราชธานี

  ประชุมวิชาการเร่ือง ทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล (12 พ.ค. 2551) - -
  รักษาเคร่ือง AHPLC (Shimadzu) 
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมการจัดสารเคมีในคลังตามระบบรหัสสี  (28 พ.ค. 2551) - -
  ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมเทคนิคการใชเคร่ือง Atomic Absorption  และ (29 พ.ค. 2551) - - 
  Method Validation  ณ คณะเภสัชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 นายสิทธิพงศ  ย่ิงยง โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 นายพรมมา  อินอราม โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 นางวรรณา  พุมพฤกษา โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 นายปยวิทย  คำสุข โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 น.ส.ธัญญลักษณ  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
 ทิวัตถกุลภรณ และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 นางอัญชิสา  ทะนอก สัมมนาผูปฏิบัติงานดานการเงินบัญชีและพัสดุ  (15-16 ก.พ. 2551) 691 เงินรายได
  ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียมรีสอรท จ.อุบลราชธานี

 น.ส.ทิพยมณฑา  ประชุมวิชาการเร่ือง ทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล (12 พ.ค. 2551) - -
 ฤกษใหญ รักษาเคร่ือง AHPLC (Shimadzu) 
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมเทคนิคการใชเคร่ือง Atomic Absorption  และ  (29 พ.ค. 2551) - -
  Method Validation  ณ คณะเภสัชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 รายชื่อบุคลากร รายชื่อกิจกรรมในการ วันเดือนปท่ี งบประมาณ แหลงท่ีมา
  พัฒนาความรูความสามารถ ท่ีเขารวม สนับสนุน (บาท) ของงบประมาณ
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  อบรมการจัดสารเคมีในคลังตามระบบรหัสสี  (28 พ.ค. 2551) - -
  ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 น.ส.แวว  คงศิลา ประชุมวิชาการเร่ือง ทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล (12 พ.ค. 2551) - -
  รักษาเคร่ือง AHPLC (Shimadzu) คณะเภสัช
  ศาสตสร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมเทคนิคการใชเคร่ือง Atomic Absorption  และ  (29 พ.ค. 2551) - -
  Method Validation  ณ คณะเภสัชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  อบรมการจัดสารเคมีในคลังตามระบบรหัสสี  (28 พ.ค. 2551) - -
  ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 นางจินตนา   ประชุมการจัดทำรางกรอบตำแหนงและโครงสราง (6-7 ต.ค. 2550) - -
 ทิพยทาลักษณ หนวยงาน ณ สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
  ประชุม การกำหนดระดับตำแหนงและการแตงตั้ง (12 ต.ค. 2550) - -
  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดำรงตำแหนง
  สูงขึ้น ณ สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

 นายวุฒิพงศ  จันทรพันธ  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร (11 ธ.ค. 2550) - -
  และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease

                                                 รวมงบประมาณ  23,597.00 บาท

 รายชื่อบุคลากร รายชื่อกิจกรรมในการ วันเดือนปท่ี งบประมาณ แหลงท่ีมา
  พัฒนาความรูความสามารถ ท่ีเขารวม สนับสนุน (บาท) ของงบประมาณ
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 5) กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร

 ชื่อโครงการ ระยะเวลาที่จัด จำนวนผูเขารวม งบประมาณ

โครงการสัมมนาเพ่ือเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 2 ตุลาคม 2550 45 คน 35,410.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการสืบคนสิทธิบัตรและ 8 พฤศจิกายน 2550 40 คน 14,660.00

การตอยอดเทคโนโลยี

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรของบุคลากร  11 ธันวาคม 2550 40 คน 40,000.00

และการดูแลตนเองปองกันการเกิด Offi ce Disease 

โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 17 ธันวาคม 2550 297 คน 62,900.00

  3 กุมภาพันธ 2551 

โครงการอบรม เร่ือง การจัดทำหลักสูตร 20-21 ธันวาคม 2550 54 คน 43,640.00

โครงการเสวนา เรื่อง นโยบายสภาเภสัชกรรมในการรับรองหลักสูตร 7 กุมภาพันธ 2551 34 คน 5,980.00

เภสัชศาสตรบัณฑิต

โครงการบริการงานบริการเภสัชสนเทศกับระบบความปลอดภัยในการ 14-15 กุมภาพันธ 2551 200 คน 256,600.00

ใชยาของผูปวย

โครงการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรและ 17 กุมภาพันธ 2551 71 คน 21,980.00

นักศึกษา

โครงการพัฒนาจิตและการดำเนินชีวิตดวยปญญา เดินตามรอยเบ้ือง 28-30 พฤษภาคม 2551 92 คน 64,660.00

พระยุคลบาท

โครงการบูรณาการความรูวิชาการในการเปดบทบาทเภสัชกรชุมชนเชิงรุก  21 มิถุนายน 2551 40 คน 8,000.00

โครงการสรางแรงบันดาลใจ “เภสัชกรยิปซีไทย ผูผลิตยาตานไวรัสเอดส” 26 มิถุนายน 2551 310 คน 15,435.00                                                                      

                                                            รวมงบประมาณ  569,265.00 บาท

 6) การศึกษาตอ
ชื่อ-สกุล ประเภท

บุคลากร
วุฒิการศึกษา

สูงสุด

ระดับ

การศึกษาตอ

สถาบันท่ี

ศึกษาตอ

ประเทศ

ของสถาบัน

ท่ีศึกษาตอ

แหลงทุน

การศึกษา

 นายสมนึก บุญสุภา พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนรัฐบาล Chiba ญ่ีปุน

     ญ่ีปุน University

      (MEXT 

     Scholarship)
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 7) การดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น

ประเภท
บุคลากร

สายการ

ปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล ตำแหนง

ทางวิชาการเดิม

ตำแหนงทางวิชาการ

ท่ีไดรับสูงขึ้น

 ขาราชการ สนับสนุน นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ นักวิชาการศึกษา 6 นักวิชาการศึกษา 8

      ชำนาญการ

 8) การไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

  1. เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
   1. นางสาวนงนิตย  ธีระวัฒนสุข
   2. นายสัมมนา  มูลสาร

  2. ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)
   1. นางสาวเบญจภรณ  เศรษฐบุปผา
   2. นางสาวสุวรรณา  ภัทรเบญจพล

  3. ระดับทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)
   1. นายปรีชา  บุญจูง
   2. นางสาวชัญญานุช  ชวงชิง
   3. นางธีราพร  ชนะกิจ
   4. นางสาวอรนุช  ธนเขตไพศาล
   
  4. ระดับตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)
   1. นางกรชนก  แกนคำ
   2. นางสาวสุทธาสินี  สุวรรณกุล

  5. ระดับตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.)
   1. นายบุญชัย  จันทรนอย
   2. นางสาวศิริมา  สุวรรณกูฏ
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ความรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศ

 การทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับบริษัท Harbin Letai Pharmaceuticals Co.,LTD.  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับบริษัท 
Harbin Letai Pharmaceuticals Co.,LTD. บริษัทผูผลิตยาสมุนไพรชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อวันท่ี 14-16 มีนาคม 2552 โดยมี Mr. Wei Jun Lang ประธานบริษัท และ Mr.Mu Xueshi ผูแทนจาก Harbin 
Institute of Technology (HIT) เดินทางมาเพ่ือรวมลงนาม รวมกับ ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ  อธิการบดี และ 
รศ.ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข คณบดีคณะเภสัชศาสตร   ซึ่งไดบรรลุขอตกลงหลายประการเพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมในการกอตั้งโรงงานผลิตยาสมุนไพร ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ภาพกิจกรรมเดนในรอบป 2551
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ความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ

 การทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกลุมโรงพยาบาลนายแพทยหาญ

  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกลุมโรงพยาบาล
นายแพทยหาญ ณ โรงพยาบาลนายแพทยหาญ จ.ยโสธร  เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2552 โดยมีนายแพทยหาญ 
สฉุนัทบุตร ผูอำนวยการกลุมโรงพยาบาลนายแพทยหาญ คณุประภาศร ีสฉุนัทบุตร ประธานกรรมการบริหารและ
คณะบุคลากร ลงนาม รวมกับศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ  อธิการบดี  และ รศ.ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข
คณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยไดบรรลุขอตกลงความรวมมือหลายประการ อาทิ การสนับสนุนดานวิชาการ
ดานการวิจัยและพัฒนาการจัดอบรมเผยแพรความรู  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทั้งสองฝาย นอกจากน้ีกลุมโรงพยาบาลนายแพทยหาญยังใหความรวมมือในการเผยแพรผลิตภัณฑยา
และผลิต ภัณฑยาสมุนไพร ท่ีผลิต โดยคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ในขณะท่ี
คณะเภสัชศาสตร ม.อุบลฯ จะใหความรวมมือในการใหขอแนะนำการปลูกสมุนไพรท่ีจำเปนในตำรับยาสมุนไพร
ตามบัญชียาหลักแหงชาติ และรวมมือในการนำสมุนไพรท่ีไดมาตรฐานที่กำหนดมาใชในการผลิตยาสมุนไพร
ของคณะฯ
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยในดานการเรียนการสอน 
เรื่อง การประเมินผลการศึกษา

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยงานบริการการศึกษา ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยในดานการเรียนการสอน เร่ือง การประเมินผลการศึกษาใหกับคณาจารย
ของคณะฯ คณาจารยจากวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และนักวิชาการศึกษา จำนวนกวา 
60 คน เมื่อวันท่ี 19-22 มกราคม 2552 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจแนวคิดในการวัดและประเมินผล 
วิธีการสรางและวิเคราะหขอสอบ และการตัดสินการเรียนรูของนักศึกษาตามหลักวิชาการ โดยไดรับเกียรติ
จากทีมวิทยากรประกอบดวย ศ.พญ.ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ เกษมสันต อาจารยพิเศษ ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ,ศ.คลนิกิเกียรตคิณุ นพ.วราวุธ สมุาวงศ อาจารยพิเศษ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.พญ.กาญจนา 
เกษสอาด อาจารยผูมคีวามรูความสามารถพิเศษ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีและ ดร.นพ.เชดิศกัด์ิ 
ไอรมณีรัตน อาจารยประจำภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
มาบรรยายและถายทอดประสบการณ ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมประชุมเปนอยางย่ิง 
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 2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ”การตีพิมพผลงานวิจัย และ การวิจัยการเรียนการสอน”

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานแผนงานและวิจัย ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยของอาจารยและบุคลากร โดยในป 2551 นี้ 
ไดจัดการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งท่ี 2 เร่ือง การตีพิมพผลงานวิจัย ในวันท่ี 17-18 มีนาคม 2551 
ซึง่ไดรบัเกียรติจาก ศ.ดร. จรีเดช มโนสรอย และ รศ.ดร.อรญัญา มโนสรอย มาบรรยายและถายทอดประสบการณ  
และ คร้ังท่ี 3 เร่ือง การวิจัยการเรียนการสอน ในวันท่ี 25 มีนาคม 2551 ซึ่งไดรบัเกียรติจาก รศ.ดร.สุพักตร  พิบูลย 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการบรรยายและถายทอดประสบการณ  ซึ่งท้ังสอง
โครงการไดรับความสนใจเปนอยางย่ิงจากอาจารยและบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 1. โครงการพัฒนาจิตและการดำเนินชีวิตดวยปญญาเดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท
 
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาจึงจัดโครงการ
“พัฒนาจิต และการดำเนินชีวิตดวยปญญา เดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท”  ในวันท่ี 28-30 พฤษภาคม 2551 
เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม-จริยธรรม การใชชีวิตอยางมีคุณคา โดยระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัท่ีทรงเสียสละความสขุสวนพระองค เพ่ือความผาสกุของประชาชนชาวไทย เพ่ือนำมาเปนแบบอยาง
ในการดำเนินชีวิตอยางมีคุณคา สรางความมีระเบียบวินัยในการแตงกายชุดนักศึกษาการอยูในกฎระเบียบ
ซึ่งเปนการฝกตนใหตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย และมีคานิยมท่ีถูกตอง
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 2. โครงการสรางแรงบันดาลใจ “เภสัชกรยิปซีไทย ผูผลิตยาตานโรคเอดส”  

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานกิจการนักศึกษา ไดจัดโครงการสรางแรงบันดาลใจ 
“เภสัชกรยิปซีไทย ผูผลิตยาตานโรคเอดส” สำหรับนักศึกษา เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2551 เพ่ือใหนักศึกษาได
ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของเภสัชกรตอสังคมและประเทศชาติ โดยไดรับเกียรติจาก ดร.กฤษณา ไกรสินธุ 
มาถายทอดประสบการณชีวิตและการทำงาน โดยเฉพาะการเขาไปมีบทบาทสำคัญในการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตยาตานโรคเอดสในประเทศดอยพัฒนาในแถบแอฟริกาใต  ซึ่งเปนการทำงานท่ีเสียสละและตองตอสูกับ
อุปสรรคตางๆ จนประสบความสำเร็จ ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารย นักศึกษา และบุคลากร เปนจำนวนมาก
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 2. โครงการยาใหม สำหรับเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2

กิจกรรมบริการวิชาการ

 1. โครงการการบริบาลเภสัชกรรมผูปวยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในรานยา
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 3. โครงการผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมบริการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. โครงการถนนวัฒนธรรม 

 เน่ืองดวย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดงานกีฬาเภสัช
สัมพันธคร้ังท่ี 21 มีนักกีฬาและกองเชียรจากคณะเภสัชศาสตร ทั้ง 15 มหาวิทยาลัย จำนวนกวา 1,700 คน  
เขารวมงานไดแก จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวทิยาลัยศิลปากร มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวิทยาลัยรงัสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมหาวิทยาลัย  ดังนั้นเพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดอุบลราชธานี 
จึงไดจัดโครงการถนนวัฒนธรรมขึ้น โดยนำเอาวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณจังหวัดอุบลราชธานีมาจัดแสดง อาทิ 
เทียนพรรษา การไหลเรือไฟบก การแตงกายดวยผาไทย เปนตน ซึ่งไดรับความสนใจจากนักศึกษาเภสัชศาสตร
ที่เขารวมงานเปนอยางย่ิง
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 2. โครงการการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อปองกันการสูญหายขององคความรูพื้นบาน

 คณะเภสัชศาสตร ไดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง โครงการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
เพ่ือปองกันการสูญหายขององคความรูพ้ืนบาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือบันทึกองคความรูพ้ืนบานดานพืชสมุนไพร
โดยไดเรียนเชิญหมอยาพ้ืนบาน จากเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกลเคียงรวมประมาณ 20 คน มาให
ความรูดานพืชสมนุไพรท่ีใชเปนยา ตามประสบการณของหมอยาพ้ืนบาน โดยมีคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ 
เปนผูสัมภาษณ และบันทึกขอมูล ทั้งน้ี ไดมีการจัดแสดงสมุนไพร  รวมท้ังการเดินศึกษาสมุนไพรภายในสวน
สมุนไพรของคณะฯ พรอมบรรยายใหความรูโดยหมอยาพ้ืนบาน เพ่ือจัดรวมเปนรูปเลม และเปนองคความรู
เพ่ือการเผยแพรตอไป
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พิมพที่ : โรงพิมพ ศิริธรรมออฟเซ็ท 
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