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สารจากคณบดี  
 
 

 
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตบัณฑิตรับใช้ประเทศจนถึงปัจจุบัน จํานวน 16 รุ่น 
ทําให้มีการกระจายตัวของเภสัชกรในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น
อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2557 คณะมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาโท 3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ทําให้เกิดพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

คณะได้ดําเนินการพัฒนางานวิจัยและได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอกเป็นประจําทุกปี ท้ังในรูปแบบชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยเดี่ยว โดย
ในงบประมาณ 2558 และปีการศึกษา 2557 คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติจํานวน 29 เรื่อง และระดับนานาชาติจํานวน 14 เรื่อง  นอกจากนี้ยังได้จัด
โครงการพัฒนางานวิจัย การจัดประชุมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านงานวิจัย เช่น 
โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเภสัชศาสตร์ การส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานาชาติ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย 
“จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ” การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน มาอย่างต่อเนื่อง 

สําหรับพันธกิจด้านการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะได้
ดําเนินการจัดอบรม สัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งได้จัดตั้งสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง หน่วยข้อมูลยาและ
สุขภาพ และหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ 
และโครงการจัดต้ังศูนย์รับซ้ือและจําหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านสุขภาพ ทํานุบํารุงและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 
รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านยาและสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร 
และหน่วยงานต่าง ๆ 

รายงานประจําปีฉบับน้ี เป็นการสรุปผลการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์
ตามพันธกิจหลักท่ีกล่าวมาในปีงบประมาณ 2558 และปีการศึกษา 2557           
คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานประจําปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ     
ในกิจการและการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ประวัติความเปนมาของคณะเภสัชศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลําดับท่ี 8 และเป็นคณะวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นคณะเภสัชศาสตร์     
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนที่ 
21 ก. เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ได้รับความเห็นชอบจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และสํานักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2536  ในปี 2551 ได้ดําเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนที่กําหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และเริ่ม
เปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา  มีบัณฑิต
เภสัชศาสตร์สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปีแล้ว 14 รุ่น จํานวน 922 คน โดยในปีการศึกษา 2555     
มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 99 คน และสําหรับปีการศึกษา 2556 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 15 เป็นรุ่นแรกที่มี       
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ซ่ึงจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จึงไม่มีบัณฑิตสําเร็จ
การศกึษาในปีการศึกษา 2556 และปี 2558 มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 รุ่นท่ี 16 จํานวน 85 คน 
 ปีการศึกษา 2544 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร  และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์  มีมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 142 คน และในปีการศึกษา 2555            
มีมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน   

ปีการศึกษา 2549 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่ม 3 หลักสูตร คือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค เรียนวันจันทร์-ศุกร์   

ปีการศึกษา 2551 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือกสาขาวิชา        
โฮมีโอพาธีย์ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาตรี
สาขาอ่ืนๆ ตามที่กรรมการประจําหลักสูตรกําหนด โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ครั้งในแต่ละปีการศึกษา   
ครั้งละ 2-3 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี ซ่ึงในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 37 คน และได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรแล้วในปีการศึกษา 2555 

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

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

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

ปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ซ่ึงได้รับการรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เม่ือวันท่ี        
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และคณะฯ ได้เสนอขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือการประชุมครั้งท่ี 6/2557 วันที่ 
21 มิถุนายน 2557 ท้ังนี้ยังมนีักศึกษาคงเหลือในหลักสูตร 1 ราย ซ่ึงคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 

ปีการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร์ได้ดําเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยจะเปิดรับนักศึกษาต้ังแต่          
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 
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วิสัยทศัน  
พันธกิจ สมรรถนะหลักของคณะเภสัชศาสตร     
 
 

วิสัยทัศน 
เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  สร้างสรรค์
งานวิจัยในระดับสากล 

 
คําอธิบายวิสัยทัศน์ 
1. เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน : เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียนด้านการบริบาลเภสัชกรรม      

(ปี พ.ศ. 2556-2560 เป็นที่รู้จักและยอมรับในอาเซียน และ ปี พ.ศ. 2561-2565 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําใน
อาเซียน มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริบาลเภสัชกรรม หรือผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมร่วมกันกับประเทศใน
อาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง) 

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมในครั้งแรกไม่ต่ํากว่าร้อยละ และสามารถสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ร้อยละ100 ภายใน 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา 

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

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  สามารถแข่งขัน

ได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมนําความรู้ ดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และสร้างเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง  เพื่อพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
4. อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อธํารงไว้

ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 
5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการดําเนินงาน              

ท่ีเป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข 
 
สมรรถนะหลัก 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญระดับสูง 
โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
ดานการพัฒนาอาจารย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
ดานการวิจัย 

 
วัตถุประสงค 
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความเป็นเลิศด้าน
ความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ใน 
ประชาคมอาเซียน และรองรับการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
 

 
วัตถุประสงค 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือรองรับการผลิต
บัณฑิตท่ีมีความเปน็เลิศด้านบริบาลเภสัชกรรม 
และเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน 
 

 
วัตถุประสงค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มี
คุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งการ
วิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเชิงบูรณาการ และการ
วิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการนําไปใช้ 
ประโยชน์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน สังคมของประเทศ ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
และอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
ดานการบริหารจัดการ 
 

 
วัตถุประสงค 
ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
แก่ประชาชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนในเขต 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน และสร้าง 
ความร่วมมือกับภาคีวิชาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพบริการทางเภสัชกรรม 
 

 
วัตถุประสงค 
สืบสาน เผยแผ่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ เพ่ือ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจน
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน 
 

 
วัตถุประสงค 
บริหารจัดการเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ พัฒนาองค์กร 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง       
มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและการจัดการความรู 
 
 
วัตถุประสงค 
มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการดําเนินภารกิจหลัก 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
การแบ่งส่วนราชการภายในของคณะเภสชัศาสตร ์

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 

สํานักงานเลขานุการ 
 

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

 

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   และสารสนเทศ 
- งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ  
    และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานบริการการศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- งานปฏิบัติการ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
  สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ 
  ธรรมชาติ 
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต  
  สาขาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 
  ธรรมชาติ 

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
  สาขาบริบาลเภสัชกรรม 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาเภสัชศาสตร์ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
  สาขาบริหารบริการสุขภาพ 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
การแบ่งส่วนราชการภายในของคณะเภสชัศาสตร ์

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 

สํานักงานเลขานุการ 
 

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

 

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   และสารสนเทศ 
- งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ  
    และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานบริการการศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- งานปฏิบัติการ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
  สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ 
  ธรรมชาติ 
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต  
  สาขาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 
  ธรรมชาติ 

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
  สาขาบริบาลเภสัชกรรม 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาเภสัชศาสตร์ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
  สาขาบริหารบริการสุขภาพ 
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- งานบริหารและธรุการ     - งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 

- งานนโยบายและแผน - งานประกันคุณภาพการศึกษา      
- งานประชาสัมพันธ   - งานคอมพิวเตอรและเครือขาย   

- งานบริการการศึกษา 

- งานพัฒนานักศึกษา   

โครงสรางการบริหารงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

เปนการแบงสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 

เปนการแบงสวนราชการเปนการภายใน 

คณบด ี

รองคณบดีฝายบริหาร/ 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

หัวหนากลุมวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร  

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ  

รองคณบดีฝายวิชาการ/ 
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ  

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชเคมีและ 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชกรรมปฏิบัติ 

ผูจัดการสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

อธิการบดี  

สภามหาวิทยาลัย  

- งานวิจัย  - งานวิเทศสัมพันธ 
-งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- งานปฏิบัติการ - หนวยวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
- หนวยผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร 

- กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร 

- กลุมวิชาภสัชเคมีและเทคโนโ,ยีเภสัชกรรม 

- กลุมวิชาเภสัชรรมปฏิบัติ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน  สาขา 1 และ 2 

- งานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

 

5 

 

- งานบริหารและธรุการ     - งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 

- งานนโยบายและแผน - งานประกันคุณภาพการศึกษา      
- งานประชาสัมพันธ   - งานคอมพิวเตอรและเครือขาย   

- งานบริการการศึกษา 

- งานพัฒนานักศึกษา   

โครงสรางการบริหารงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

เปนการแบงสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 

เปนการแบงสวนราชการเปนการภายใน 

คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร/ 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

หัวหนากลุมวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร  

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ  

รองคณบดีฝายวิชาการ/ 
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ  

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชเคมีและ 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชกรรมปฏิบัติ 

ผูจัดการสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

อธิการบดี  

สภามหาวิทยาลัย  

- งานวิจัย  - งานวิเทศสัมพันธ 
-งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- งานปฏิบัติการ - หนวยวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
- หนวยผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร 

- กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร 

- กลุมวิชาภสัชเคมีและเทคโนโ,ยีเภสัชกรรม 

- กลุมวิชาเภสัชรรมปฏิบัติ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน  สาขา 1 และ 2 

- งานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
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- งานบริหารและธรุการ     - งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 

- งานนโยบายและแผน - งานประกันคุณภาพการศึกษา      
- งานประชาสัมพันธ   - งานคอมพิวเตอรและเครือขาย   

- งานบริการการศึกษา 

- งานพัฒนานักศึกษา   

โครงสรางการบริหารงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

เปนการแบงสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 

เปนการแบงสวนราชการเปนการภายใน 

คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร/ 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

หัวหนากลุมวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร  

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ  

รองคณบดีฝายวิชาการ/ 
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ  

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชเคมีและ 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชกรรมปฏิบัติ 

ผูจัดการสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

อธิการบดี  

สภามหาวิทยาลัย  

- งานวิจัย  - งานวิเทศสัมพันธ 
-งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- งานปฏิบัติการ - หนวยวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
- หนวยผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร 

- กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร 

- กลุมวิชาภสัชเคมีและเทคโนโ,ยีเภสัชกรรม 

- กลุมวิชาเภสัชรรมปฏิบัติ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน  สาขา 1 และ 2 

- งานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
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คณะผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 

รศ.ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 

 

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 
 

ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีภา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพลศิริ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 

 

 
รศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

 

 

ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

 

ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล 
รองคณบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ 

 

 

 
นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
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คณบดี   
ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์      1 กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน 
 

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้ากลุ่มวิชา,กลุ่มงาน 
 
อ.ศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร 31 ม.ค. 2556 –ปัจจุบัน 
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย 31 ม.ค.2556 – 30 ม.ค.2558 
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 30 ม.ค.2558 – ปัจจุบัน 
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 31 ม.ค.2556 – 30 ม.ค.2558 
 และสารสนเทศ  
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 30 ม.ค.2558 – ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฎ  จันต๊ะมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1 ส.ค. 2557– 30 ม.ค. 2558 
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1 มี.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 
ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.ปรีชา บญุจูง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 31 ม.ค. 2556 – 30 ม.ค. 2558 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 1 มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน 
อ.พีรวัฒน์  จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 31 ม.ค. 2556 –ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 31 ม.ค. 2556 –ปัจจุบัน 
ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 1 ส.ค. 2557 – 31 ต.ค. 2558 
ดร.ธนวดี ปรีเปรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน 
ดร.สุทธาสินี  สุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2558 
ดร.อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 16 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม  1 เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558 
ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม  1 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน 
นางสาวเบญจภคั  ม่ิงขวัญ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 16 พฤศจิกายน 2542 – ปัจจุบัน 
   

รายนามคณะกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ 
 

คณะกรรมการประจาํคณะเภสัชศาสตร ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์       ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์วันดี  รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
3. นายฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ธนเขตไพศาล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
กรรมการ 

6. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
7. นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง วัชระธนกิจ ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ภัทรเบญจพล ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
10. นายศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการประกันคณุภาพและการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร ์
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
8. 
9. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

10. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
13. นางสาวเบญจภคั  ม่ิงขวัญ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวสดใส ตะรินันท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 

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

    
คณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร ์

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
13. นางสาวเบญจภคั ม่ิงขวัญ เลขานุการ 
14. นางสาวสดใส ตะรินันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร ์
1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ภัทรเบญจพล กรรมการ 
4. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ กรรมการและเลขานุการ 
6. นายวุฒิพงศ์  จันทร์พันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะเภสชัศาสตร ์

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

  
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ        ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องเล็ก  คุณวราดิศัย      กรรมการ 
3. นางสาวจินตนา  นภาพร      กรรมการ 
4. นายณรงค์ชัย  จักษุพา      กรรมการ 
5. นายทรงพร  จึงมั่นคง        กรรมการ 
6. นางสาวชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์     กรรมการ 
7. นางศิศิรา ดอนสมัคร         กรรมการ 
8. นายณัฐวัฒน์  ตีระวัฒนพงษ์      กรรมการ 
9. นายสมหวัง  จรรยาขันติกุล      กรรมการ 
10. นายธีระพงษ์  มนต์มธุรพจน์      กรรมการ 
11. นายมานิตย์  แซ่เตียว         กรรมการ 
12. นางจีริสุดา  คําสเีขียว         กรรมการ 
13. นายบัญญวัต  ตรียกูล         กรรมการ 
14. นางสาวทัดตา ศรีบุญเรือง      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางวรรณา พุ่มพฤกษา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางธนาพา  เชียงแสน         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ     กรรมการ 
3. นายศักด์ิสิทธิ์  ศรีภา         กรรมการ 
4. นางสาวกุสุมา  จิตแสง      กรรมการ 
5. นายทรงพร  จึงมั่นคง         กรรมการ 
6. นายสมหวัง  จรรยาขันติกุล      กรรมการ 
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7. นายพีรวัฒน์  จินาทองไทย      กรรมการ 
8. นายมานิตย์  แซ่เตียว         กรรมการ 
9. นายณัฐวัฒน์   ตีระวัฒนพงษ์      กรรมการ 
10. นางสาวไพจิตร   ศรีธนานุวัฒน์      กรรมการ 
11. นางสาวสุรีวัลย์  ดวงจิตต์      กรรมการ 
12. นางสาวอุไรวรรณ  อกนิตย์      กรรมการ 
13. นายทยากร  วริทธานนท์      กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวสุภาวดี   ศรีภักดี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสีย่ง 

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

 
คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคู่มือภาระงานอาจารย ์

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

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

 
คณะกรรมการบริหารงานห้องปฏบิัติการ 

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

 
คณะกรรมการดาํเนินงานหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้าํ 

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

คณาจารย 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ สถาบัน/หน่วยงานที่มอบ 

1 ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ Good Poster Presentation 
(Pharmaceutical Sciences) 

7-8  มีนาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

 
บุคลากรสายสนับสนุน 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ สถาบัน/หน่วยงานที่มอบ 

1 นายนรเศรษฐ์ ทองคํา  
นายฐิติเดช ลือตระกูล  
นางสาวเบญจภคั ม่ิงขวัญ 
นางสาวสดใส ตะรินันท์ 

รางวัลชนะเลิศ The Best Practice 
การนําเสนอผลงานแบบ Oral 
Presentation เรื่อง การบริหาร
แผนงานภายใต้ระบบบริหารแผนงาน
และงบประมาณ (PhaPAB ระยะที่ 1) 

7-9 ธันวาคม 2557 ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะเภสัช
ศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (ศคภท.) 

 
นักศึกษาปริญญาตรี 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ สถาบัน/หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวบณิฑ์สุคนธ์ นุธรรมโชติ  
นางสาวณัฐวดี พิมพ์บุญมา 

Excellent Oral Presentation 
(Pharmaceutical Sciences) 

7-8  มีนาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

2 นางสาวภัสรา บญุมา  
นางสาวขวัญกมล บูรณะกิจ 

Excellent Poster Presentation 
(Pharmaceutical Practice) 

7-8  มีนาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

3 นางสาวรมิดา มัฐผา        
นางสาวโสวิภา พลเยี่ยม 

Excellent Oral Presentation 
(Pharmaceutical Practice) 

7-8  มีนาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
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การผลติบัณฑิต 
 

ในปีการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิต 1 หลักสูตร 
และบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ 

 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จํานวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

 
ระดับปรญิญาตร ี
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547)  
(Bachelor of Pharmaceutical Sciences Program) 
 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
(Doctor of Pharmacy Program) 
 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 
(Doctor of Pharmacy Program) 

 
 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ.) 
Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.) 
 
 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ.) 
Doctor of Pharmacy (Pharm D) 
 
 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  (ภ.บ.) 
Doctor of Pharmacy (Pharm D) 
 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
187 หน่วยกิต 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
224 หน่วยกิต 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
224 หน่วยกิต 

 
 

ระดับปรญิญาโท 
 

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

 

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

 

 
36 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2  

และแผน ข 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ            
(Master of Science Program in 
Pharmaceutical Chemistry and Natural 
Products) 

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

36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
(Master of Science Program in 
Pharmaceutical Sciences) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ชีวภาพ) 
Master of Science (Pharmaceutical 
Sciences) 

36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 

 

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

 

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

 

 

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

- ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดั บปริญญา โท
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ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จํานวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 

ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  
หน่วยกิตรวมที่ต้อง
ศึกษาไม่น้อยกว่า 
48 หน่วยกิต 

 
การประเมินประสิทธิภาพการสอน 

ในปีการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ           
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ยของอาจารย์ทุกคน) ในแต่ละหลักสูตรสรุปผลได้ดังนี้ 
 

 
หลักสูตร 

เฉลี่ย 
ภาคเรียนที่ 
1/2557 

ภาคเรียนที่ 
2/2557 

1.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน) 4.44 4.46 

2.  หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ (ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) 4.43 4.41 

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
(ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน) 

4.18 4.08 

4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน) ยังไม่มีนักศึกษา ยังไม่มีนักศึกษา 

5. หลักสูตรปรับญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์  (ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน) 4.52 4.14 

ค่าเฉล่ียรวม (4 หลักสูตร) 4.39 4.27 

 
การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
 รายงานผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)  จากโครงการศึกษา
ติดตามผลบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํารวจจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2557  ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 
สรุปผลได้ดังนี้ 
 

สาขา จํานวนบัณฑิตที่
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนบัณฑิตที่
ตอบแบบ 
สอบถาม 

จํานวนบัณฑิตที ่
ได้งานทําหรือ 

ประกอบอาชพีอิสระภายใน 
1 ป ี

หรือศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน
ทําหรอืประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 

เภสัชศาสตร์ 85 80 80 100.00 

 
หมายเหตุ    1. สํารวจ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 (สํารวจจากบัณฑิตปีการศึกษา 2557)  

  2. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 85 คน และบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 80 คน   
3. บัณฑิตท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี 80 คน 
 



 

หมายเหต

 
การสํารว

ปริญญาตรี

1. ด้านคุณ
2. ด้านคว
3. ด้านทัก
4. ด้านทัก
5. ด้านทัก
6. ด้านทัก
7. ด้านอัต

 

 
 
 
 

(ร้อ
ยล

ะ) 

0

20

40

60

80

100

ปีการ

กราฟเป

 

ตุ คณะ
  ระห

วจความพึงพ
 

ผลการศึกษาคว
รี มหาวิทยาลัย
 

ณธรรม จริยธรร
วามรู้และทักษะ
กษะทางปัญญา 
กษะความสัมพัน
กษะการวิเคราะ
กษะการปฏิบัติง
ลักษณข์องนักศกึ

รศึกษา 2554

100

ปรียบเทยีบภา

ะเภสัชศาสตร์
ว่างการศึกษา

อใจของนายจ
วามพึงพอใจต่อ
อุบลราชธานี โด

ประ
รม และจรรยาบ
การทํางาน 
 
นธ์ระหว่างบุคคล
ห์เชิงตัวเลข กา
งาน   
กษามหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2

98

าวะการมงีานทํ
ปีการ

์ไม่มีนักศึกษา
าช้ันปีที่ 6 (หลั

จ้าง ผู้ประกอ
อบัณฑิตของผู้ใช
ดยสํารวจข้อมูล

เด็นการประเมนิ
บรรณวิชาชพี 

ลและความรับผิ
ารสื่อสาร และก

ยอุบลราชธานี : 
เฉลี่ย 
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2555 ปีกา

8.98

ทาํของบณัฑิต
รศึกษา 2554-

าจบการศึกษา
ลักสูตร 6 ปี) 

บการ และผู้ใ
ช้บัณฑิตคณะเภ
ลของบัณฑิตปีกา

น 

ผิดชอบ 
การใช้เทคโนโลยี

“สร้างสรรค ์สามั

ารศึกษา 2556

N/A

คณะเภสชัศาส
-2557 

าปีการศึกษา 2

ใช้บัณฑิต  
ภสัชศาสตร์  จา
ารศึกษา 2557 

ยีสารสนเทศ 

มัคคี สํานกึดีต่อสั

ปีการศึกษา 

1

สตร์ มหาวิทย

2556 เนื่องจา

ากโครงการศึกษ
 ได้ดังนี้ 

สังคม”  

 2557

100

าลยัอุบลราชธ

ากเป็นนักศึกษ

ษาติดตามผลบัณ

ระดับความพึง
4.38 
4.15 
4.11 
4.11 
4.07 
3.88 
4.21 
4.13 

ธาน ี

ษาที่อยู่ใน

ณฑิตระดับ

พอใจ 



 

ผลการส
 

บัณฑิตที
สําเร็จ 

ปีการศึกษ
2547 

2548 

2549 

2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2557 

หมายเหต

 

กราฟเปรี
 

(ร้อ
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ะ) 
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60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ปีกา

อบขึ้นทะเบยี

ท่ี
      
ษา 

จํานวนบั
ท้ังหม

 59

 81

 89

 115

 99

 111

 109

 96

 97

 82

ตุ คณะ
  ระห

รยีบเทยีบผลกา

ารศึกษา 2553

82.08

ยนและรับใบอ

บัณฑิต 
มด ท่ีสอ

9 

 

9 

5 

9 

1 

9 

6 

7 

2 

ะเภสัชศาสตร์
ว่างการศึกษา

ารสอบขึ้นทะเบี

ปีการศึกษา 255

75.00

อนุญาตเป็นผู้ป

จํานวนบัณฑิต
อบใบประกอบวิ

59 

81 

89 

115 

99 

106 

109 

96 

97 

93 

์ไม่มีนักศึกษา
าช้ันปีที่ 6 (หลั

บยีนและรับใบอ
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54 ปีการศึกษา

83

ประกอบวิชาชี

ต 
ชาชีพ 

จํานว
สอบ

าจบการศึกษา
ลักสูตร 6 ปี) 
อนญุาตเป็นผู้ป

 2555 ปีการศึ

3.50

ชพีเภสัชกรรม

วนบัณฑิตท่ีผ่าน
บใบประกอบวิช

59 

78 

82 

82 

74 

87 

88 

69 

81 

78 

าปีการศึกษา 2

ประกอบวชิาชพี

กษา 2556 ปีก

N/A

ม   

นการ
าชีพ 

คิดเป็
ร้อย

100.

96.3

92.1

71.3

74.7

85.0

82.0

75.0

83.5

95.1

2556 เนื่องจา

พเภสชักรรมปี

การศึกษา 2557

95.12

ป็น 
ละ 

หม

.00 ข้อมูลถึ
ครั้งที ่1

30 ข้อมูลถึ
ครั้งที ่1

13 ข้อมูลถึ
ครั้งที ่1

30 ข้อมูลถึ
ครั้งที ่1

75 ข้อมูลถึ
ครั้งที ่1

00 ข้อมูลถึ
ครั้งที ่1

08 ข้อมูลถึ
ครั้งที ่1

00 ข้อมูลถึ
ครั้งที ่1

50 ข้อมูลถึ
ครั้งที ่1

12 ข้อมูลถึ
ครั้งที ่1

ากเป็นนักศึกษ

ปการศกึษา 255

ายเหตุ 

งการสอบ 
1/2548 
งการสอบ 

1/2549 
งการสอบ 

1/2550 
งการสอบ 

1/2551 
งการสอบ 

1/2552 
งการสอบ 

1/2553 
งการสอบ 

1/2554 
งการสอบ 

1/2555 
งการสอบ 

1/2556 
งการสอบ 

1/2558 
ษาที่อยู่ใน

53 - 2557 
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การพฒันาคณุภาพทางวิชาการ  
 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
1.  ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ 

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

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวรและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 9 แห่ง
คือ University of Illinois, University of Wisconsin, University of Maryland, University of North Carolina, University 
of Minnesota, University of Florida, Rutger. State University of New Jersey, Ohio State University และ Purdue 
University เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ การวิจัย การพัฒนางานด้านเภสัชกรรม ตลอดจนการ
ฝึกอบรมควบคู่ไปกับการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวในการขยายและเพิ่มจํานวนคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย     
มีอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวโดยศึกษาต่อ 
ณ University of Maryland  จํานวน 2 คน คือ นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์ และนางสาววันนิศา ดงใต้ 

 
1.2 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Thai Nguyen University of 

Technology ประเทศเวียดนาม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ  Thai Nguyen University of Technology ประเทศเวียดนาม เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะนําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน  โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มีนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์
เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Summer Camp 2015 ณ Thai Nguyen University of Technology ประเทศเวียดนาม จํานวน     
2 ราย คือ นางสาววรีรัตน์  วงษ์ศรีแก้ว และนางสาววริยา ยศสุพรหม ในระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2558 

 
1.3 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Hue University ประเทศ

เวียดนาม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ  Hue University ประเทศเวียดนาม เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ 
นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป  เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะนําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้าน
วิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน   

 
1.4 ความร่วมมือทางการศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ University of Danang 

ประเทศเวียดนาม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ  University of Danang ประเทศเวียดนาม เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจน
อาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป  เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะนําไปสู่ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน 
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1.5 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ University of Medicine 
and Pharmacy Ho chi minh city ประเทศเวียดนาม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ  University of Medicine and Pharmacy Ho chi minh city ประเทศเวียดนาม เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้าน
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป  เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะ
นําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน 

 
1.6 ความร่วมมือทางการศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Monash University  
     ประเทศมาเลเซีย 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Monash University ประเทศมาเลเซีย เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน 

 
1.7 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Universiti Sains Malaysia

ประเทศมาเลเซีย 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจน
อาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป  เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะนําไปสู่ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน 

 
1.8 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ University of Health Sciences

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ  University of Health Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้าน
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะ
นําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน 

 
1.10 เครือขา่ยนักวิจัย NRCT-JSPSCore University Program 

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

 
1.11 ความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore General Hospital PTE LTD 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 
Singapore General Hospital PTE LTD ประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
การฝึกทักษะด้านเภสัชกรรมคลินิก ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน 

 
1.12 ความร่วมมือทางวิชาการกับ International Society for Pharmacoepidemiology (ISPE) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 
International Society for Pharmacoepidemiology (ISPE) ซ่ึงเป็นองค์กรระดับนานาชาติท่ีมีการจัดประชุมวิชาการ
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มากกว่า 20 ครั้ง ท้ังในทวีปอเมริกาและยุโรปเพื่อจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกัน ซ่ึงมีการเตรียมการจัดประชุมร่วมสกันในปีงบประมาณ 2558 และกําหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ     
The ISPE 9th Asian Conference on Pharmacoepidemiology ในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2558 
 
2.  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 

2.1  ความร่วมมือทางวิชาการกับศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี  
มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี  ในการดําเนินงาน

วิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง  มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยเป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาดูงานการเป็นอาจารย์พิเศษการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิชาการของนักศึกษา ให้การสนับสนุน
ในด้านห้องปฏิบัติการทดลอง เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการจัดประชุม สัมมนาวิชาการ การศึกษา
เพ่ิมเติม การบริหารทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่ท้ังสองหน่วยงานมีความเห็นชอบร่วมกัน 
 

2.3  ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย  
  มหาสารคามในการจัดทําวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 

   คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือในการจัดทําวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมด้านบริบาลเภสัชกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรม ระบบนําส่งยา เภสัชเคมี 
เภสัชวทิยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สังคมและการบริหารเภสัชกิจ โภชนเภสัชภัณฑ์ 
วิทยาการเครื่องสําอางและความงาม เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ โดยมีผู้แทนอาจารย์จากท้ัง 3 สถาบันร่วมเป็น     
กองบรรณาธิการ โดยในปีงบประมาณ 2558 มีกําหนดเผยแพร่จํานวน 4 ฉบับ คือ เดือนมกราคม – มีนาคม, เมษายน– 
มิถุนายน, กรกฎาคม - กันยายน และ ตุลาคม – ธันวาคม และร่วมจัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2558       
ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 “Challenges 
and Opportunities of the pharmacy Profession in Post-Millennium Development Agenda” ในระหว่างวันท่ี 7 - 8 
มีนาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
2.4 ความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุขและร้านยา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และร้านยา ได้แก่ โรงพยาบาลวารินชําราบ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  
โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลนครพนม  โรงพยาบาลสกลนคร ร้านยาไพศาล
ฟาร์มาซี ร้านยาคลังยา และร้านยาเภสัชกรอํานาจเจริญ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และ
การปฏิบัติงานวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม รายละเอียดดังตาราง 
 

แหล่งฝึก ขนาดโรงพยาบาล 
(เตียง) 

จํานวน 
เภสัชกร (คน) 

กิจกรรมที่สามารถรองรับ 
การฝึกงานเฉพาะทาง 

จํานวนนักศึกษา
ที่รับได้  (คน) 

1. โรงพยาบาลวารินชําราบ 600 11 - Ambulatory care 
- DIS 
- Counseling/discharge  
- Acute care 
- ADR 
- IPD (+round ward), 

DUE 

4-6 
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แหล่งฝึก ขนาดโรงพยาบาล 
(เตียง) 

จํานวน 
เภสัชกร (คน) 

กิจกรรมที่สามารถรองรับ 
การฝึกงานเฉพาะทาง 

จํานวนนักศึกษา
ที่รับได้  (คน) 

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

4-8 

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

4-6 

4. โรงพยาบาลสุรินทร์ 700 27 - Ambulatory care 
- DIS 
- Cytotoxic 

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

4-6 

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

8 

6. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 200 7 - OPD 
- Ambulatory care (กําลัง

พัฒนา) 

2 

7. โรงพยาบาลพระยุพราช 
    เดชอุดม 

140 9 - OPD 
- IPD (+round ward) 

2-4 

8. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 700 30 -   OPD 
-   IPD  

6-8 

9. โรงพยาบาลนครพนม 500 20 - Ambulatory care 
- Acute care 
-  DM HIV TB 
-  ASTHMA Warfarin 

6-8 

10. โรงพยาบาลสกลนคร 600 21 - Ambulatory care 
- Acute care 
-  DM HIV TB 
-  ASTHMA Warfarin 

6-8 
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2.4 ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การ    

เภสัชกรรม โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการพัฒนาวิเคราะห์ และศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุต่างๆ  
การแลกเปลี่ยนบุคลากร ตลอดจนให้ใช้งานและ/หรือสนับสนุนทรัพยากร สําหรับดําเนินงานวิจัย รวมท้ังการร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 

 

2.5 ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย  โดยมีขอบเขตความร่วมมือและวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือทางวิชาการ เทคโนโลยีและงานวิจัย 
พัฒนาการผลิตและการประกันคุณภาพยาและชีววัตถุ  งานวิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพเภสัชกรรมร่วมกัน เพ่ือให้
สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ท้ังทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการประกัน
คุณภาพยาและชีววัตถุตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน    
เพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาและชีววัตถุในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในด้าน
ความรู้ ความสามารถด้านเภสัชกรรม โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ การศึกษาต่อ การฝึกปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและ
การประชุมวิชาการ 

 

2.6 ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทบางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก จํากัด 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท

บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก จํากัด  โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการประสานความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ       
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์จริงด้านเภสัชอุตสาหกรรมแก่นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ การศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการประชุม
วิชาการ      

 
2.7 ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด 

สาขาลําพูน  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงงาน   

เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี สาขาลําพูน  โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ยา 
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีตามความ
เหมาะสม การวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและการประกันคุณภาพยา เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
สมุนไพร  การสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ตามแผนการท่ีจะพัฒนาร่วมกัน  โดยการจัดทํา
เป็นกรอบกิจกรรมและคู่มือการฝึกปฏิบัติงานการสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรประจําแหล่งปฏิบัติงาน ในหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านเภสัชศาสตร์และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 
2.8 ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์เฮลท์แคร์ จํากัด 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท      
กิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์เฮลท์แคร์  โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เฉพาะของนักศึกษาเภสัชศาสตร์  และเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่าง
นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทั้งสองฝ่าย 
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การรับรองแขกชาวต่างประเทศ 
ในปีงบประมาณ 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการรับรองแขกชาวต่างประเทศ มีดังนี้ 
1. Prof. Dr. Terrence L. Schwinghammer และ Assoc. Prof. Dr. Douglas Slain จาก School of Pharmacy, 

West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงได้เดินทางมาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่อง Teaching 
Philosophies of Pharmacy Education และบรรยายพิเศษแก่เภสัชกรแหล่งฝึก เรื่อง Antimicrobial Stewardship clinic 
และ HIV/TB, in-patient pharmacy services ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2558 โดย Prof.Schwinghammer บรรยายเรื่อง 
Teaching Philosophy of Pharmacy Education ณ คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Prof. Slain kindly 
บรรยายเรื่อง Antimicrobial Stewardship to Pharmacists ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

2. Associate Prof.Lita Chew, National Cancer Centre Singapore และ Ms.NG HONG YEN, BSc (Pharm) 
(Hons), BCOP จาก Singapore General Hospital บรรยายเรื่อง Pharmacy Development in Singapore (past, 
present and future) Pharmaceutical care in Singapore ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 
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การพฒันานกัศึกษา  
 
 คณะเภสัชศาสตร์  สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม  ปลูกฝังจริยธรรม  มีศีลธรรมอันดีงาม  
ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ท้ังด้านวิชาชีพและวิชาการ  
โดยประกอบด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาต่างๆ มีการจัดสรร
ทุนการศึกษาเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน เพื่อให้สามารถเรียนตามหลักสูตร       
ท่ีกําหนดได้ มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษา มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ ห้องสมุด สถานที่อ่านหนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา มีการจัดบริการให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นประจําทุกปี 
 

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา   
 

ที่ รายชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด งบประมาณ 
(บาท) วันเวลาที่จัด สถานที่ 

จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1 สืบสานประเพณีลอยกระทง สโมสรนักศึกษา 4,000 6 พ.ย. 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 255 

2 เข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษา 258,328 6-9 ม.ค. 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล 187 

3 ค่าย pharm camp UBU 
2014 จุดประกายฝันให้ฉัน
เป็นเภสัชกร 

สโมสรนักศึกษา 62,600 30 ม.ค.-1 ก.พ. 
2528 

คณะเภสัชศาสตร์ 200 

4 ค่ายหมอยาแก้ปัญหาชุมชน สโมสรนักศึกษา 
 

32,000 6-8, 13-15 
ก.พ. 2558 

บ้านเป้า อ.เหล่าเสือโก้ก 112 

5 ค่ายเม็ดทราย สโมสรนักศึกษา 15,000 6-8 มี.ค. 2558 โรงเรียนบ้านไทย
วิทยาคม 

117 

6 กล่าวคําสัตย์ปฏิญาณและ
ปัจฉิมนิเทศเพี่อเตรียม 
ความพร้อมนักศึกษา 
เภสัชศาสตร์ 

งานกิจการนักศกึษา 
 

123,260 12-15 มี.ค. 2558 
 

คณะเภสัชศาสตร์และ 
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
สาธารณสุขโขงเจียม 

94 

7 อําลาว่าท่ีบัณฑิตเขียว
มะกอก ม.ทราย 

สโมสรนักศึกษา 8,000 16 มี.ค. 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 360 

8 กีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สโมสรนักศึกษา 160,000 28-29 มี.ค. 2558 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

170 

9 เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา - 1 เม.ย. 2558 หน้าลิฟต์ชั้น 1  
คณะเภสัชศาสตร์ 

350 

10 สรุปงานสโมสรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 1,500 1 พ.ค. 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 60 

11 มัชฌิมนิเทศนักศึกษาและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ 

งานกิจการนักศกึษา 140,976 22-24 พ.ค. 2558 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
สาธารณสุขโขงเจยีม 

96 

12 พัฒนาแกนนํานักศึกษา งานกิจการนักศกึษา 40,000 25-27 พ.ค. 2558 คณะเภสัชศาสตร์ และ 
อุบลน้ําซับรีสอร์ท 

56 

13 รับน้องเข้าหอ 
 

สโมสรนักศึกษา 
 

538 15-17 ก.ค. 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 199 
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ที่ รายชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด งบประมาณ 
(บาท) วันเวลาที่จัด สถานที่ 

จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
14 ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียม

ความพร้อมนักศึกษาใหม่  
งานกิจการนักศกึษา 4,430 22 ก.ค. 2558 

 
คณะเภสัชศาสตร์ 131 

15 แรกพบ สนภท. 
 

สโมสรนักศึกษา 
 

16,074 30 ก.ค. 2558 
 

มหาวิทยาลัยศิลปกร 11 

16 บ่มเพาะต้นกล้า  
เขียวมะกอก ม.ทราย 

สโมสรนักศึกษา  8,891 5-8 ส.ค. 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 340 

17 พัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา งานกิจการนักศกึษา 5,940 13 ส.ค. 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 50 

18 ราตรีเขียวมะกอก สโมสรนักศึกษา 8,462 15-16 ส.ค. 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 393 

19 ไหว้ครู งานกิจการนักศกึษา 
 

19,750 20 ส.ค. 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 485 

20 รําลึกพระคุณครู สโมสรนักศึกษา 2,400 20 ส.ค. 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 485 

21 ทําบุญเลี้ยงพระ และสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่
คณาจารย์บุคลากร และ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ์

งานกิจการนักศกึษา 14,511 27 ส.ค. 2558 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 350 

 
ทุนการศึกษาและรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ประจําปีการศึกษา 2558 

1. ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล  จํานวน 12 ทุน  
  - ทุนต่อเนื่อง 3 ปี   จํานวน  2  ทุน ทุนละ 25,000 บาท 

1. นายอัครสุชาติ  โคตรสีหา   รหัส 5615400904 
2. นางสาวชาญาภา คงคะสิทธุ์   รหัส 5615400580 

  - ทุนทั่วไป  จํานวน  10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท 
1. นางสาวทิพากร ยาสี    รหัส 5715400316  
2. นางสาวอภิรดี  ทิณรัตน์    รหัส 5715400107  
3. นางสาววิริยา ยศสุพรหม   รหัส 5515401128  
4. นางสาวโชติกานต์ อุ่นโรจน์    รหัส 5515400543  
5. นางสาวอนัญญา วงษ์ดรมา    รหัส 5515401252  
6. นางสาวพรกมล หล่อนิมิตดี   รหัส 5315400789 
7. นายพลวัฒน์ แก้วคําสอน    รหัส 5315400181 
8. นางสาวณัฐนนัท์ วิทย์พัชรมงคล   รหัส 5313400567 
9. นางสาวคัทลียา รินทะไชย    รหัส 5315400571  
10. นายรัฐพล  ผิวจนัทร์    รหัส 5315400255  

 2. ทุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 7 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
   1. นางสาวสายธาร โทสิงห์    รหัส 5715400686  
   2. นางสาวดวงใจ  มุกดา    รหัส 5715400284  
   3. นางสาวอารีวรรณ จันทคาต   รหัส 5315401144  
   4. นางสาวภูษณิศา โทษาธรรม   รหัส 5315400936  
   5. นางสาวจิดาภา เงินกระโทก   รหัส 5315400486 
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   6. นางสาวชนนกิานต์  สรรพสอน   รหัส 5815401169 
   7. นายก้องภพ สอนดี    รหัส 5715400136 

3. ทุนองค์การเภสัชกรรม  จํานวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท/ปี ต่อเนื่องจนจบ 
  1. นางสาวทิพากร  ยาสี    รหัส 5715400316 

2. นางสาอภิรดี   ทิณรัตน์    รหัส 5715400107 
4. ทุนเภสัชกรหญิงสุภาภรณ์  ฤกษ์พูลสวัสดิ์ จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 

นางสาวเสาวณีย์ มณีปกรณ ์    รหัส 5815400779 
5. ทุนบริษัทอาร์เอ๊กซ์ จํากัด  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 

นางสาวเบญญา ศิริปรุ    รหัส 5815400391 
6. ทุนพลอากาศตรีอํารุง กันตสุข จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 

นางสาวสิรีธร บัวขจร    รหัส 5715401052 
7. ทุนเภสัชกรหญิงสุพิศศรี รัตนสิน จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 

นางสาวปาณิสรา บุญนํา    รหัส 5715400431 
8. ทุนพระมนตรีพจนกิจ  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 

นางสาวจรัสดาว สีสัจจา    รหัส 5815400102 
9. ทุนศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 จํานวน 3 ทุน ทุนละ 9,000 บาท/ปี 

1. นายทรงพล งาหอม    รหัส 5815400289 
2. นางสาวปาริฉตัร สารรัตน์    รหัส 5515400220 
3. นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์   รหัส 5815400481 

10. ทุนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท/ปี 
1. นายศุภกิจ สีรับสี    รหัส 5815400698 
2. นางสาวกนกวรรณ วัฒนตฤณากุล   รหัส 5815400030 

11. ทุนมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท/ปี 
1. นางสาวมัฐกา  จันทร์เมือง    รหัส 5815401013 
2. นางสาวนาฏนภา  ดอกบัว    รหัส 5615400140 

12. ทุนชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์  จํานวน 3 ทุน ทุนละ 6,000 บาท/ปี 
1. นายอนุวัฒน์  กุลไธสง    รหัส 5815400805 
2. นายพิพัฒน์ จันทะพิมพ์    รหัส 5815400506 
3. นายศราวุฒิ  ศรีสง่า    รหัส 5815401086 

13. ทุนกองทุนรัตนสิน  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท/ปี 
นายธีรศักด์ิ  ม่ังมี     รหัส 5815400355 

14. ทุนเภสัชกรหญิงพัชมน  สันติเศรษฐสิน  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท/ปี 
นางสาวประภัสสร  ชาภักดี    รหัส 5515400206 

15. ทุนเภสัชกรธนภณ  ผ่องใส จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท/ปี 
นางสาวลลิดา กาลพัฒน์    รหัส 5515400347 

16. ทุนอาจารย์ทรงพร  จึงมั่นคง จํานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปี 
นายกรกต  ชัยยนต์     รหัส 5815400047 

  17. ทุนบริษัทแจ่นเซน ซีแลก จํากัด   จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 
  นางสาววิมลสิริ บุตรเงิน      รหัส 5515401115 

 18. ทุนมูลนิธิโอสถสภา   จํานวน 2 ทุน  (ต่อเนื่อง) 
  1. นายอดิศักด์ิ  รัตนสงคราม     รหัส 5415400331   
        (ทุนละ 40,000 บาท) 
  2. นางสาวสายใจ  ปัญญาเฉียบ   รหัส 5615400313   
        (ทุนละ 35,000 บาท) 
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 19. ทุนบริษัท ปตท. จํากัด   จํานวน 2 ทุน ทุนละ 8,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง) 

1. นายฤทธิเดช  เกตตากแดด    รหัส 5315400284 
2. นางสาวสิรีธร  บัวขจร    รหัส 5715401052 

 20. ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ  จํานวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปี 
   1. นายธราธิป  จันทร์โสภณพงศ์   รหัส 5815400300 
   2. นางสาวสายธาร  โทสิงห์    รหัส 5715400686 
 21. ทุนช่วยเหลือเด็กขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์  จํานวน 1 ทนุ (ต่อเนื่องจนจบ) 
   นางสาวภัสรา   บุญมา    รหัส 5315400211 
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การบรกิารวิชาการแกชุมชน  
 
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน   

คณะเภสัชศาสตร์ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในชุมชน  
โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  เพื่อจัดอบรม สัมมนา
วิชาการ เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ จํานวน 8 โครงการ  ประกอบด้วย   

1) โครงการพัฒนาศกัยภาพชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการคุ้มครองผู้บริโภค 
2) โครงการหมอยาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 (การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมที่โรงพยาบาล) 
3) โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งท่ี 3 
4) โครงการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 
5) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร 
6) โครงการสร้างสื่อออนไลน์ผ่านเครือข่ายทางสังคมโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 
7) โครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8) โครงการส่งเสริมการจัดการระบบบริการห้องปฏิบัติการปลอดภัยเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 นอกจากนี้ ยังมีการบริการวิชาการในลักษณะหน่วยบริการเพื่อให้บริการวิชาการในด้านการให้คําแนะนํา บริการ
ข้อมูลความรู้ด้านยา  บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ประกอบด้วย 

9) การบริการให้คําปรึกษาด้านยา ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
10) การบริการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง 
11) ระบบบริการยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
12) โครงการจัดต้ังศนูย์รับซ้ือและจําหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
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โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2558 

ที่ กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งเงิน ผลการดําเนินงาน/
จํานวนผู้เข้ารว่ม 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ 105 คน 

2 โครงการหมอยาเคลื่อนท่ี ครั้งที่ 5  
(การให้บริบาลทางเภสัชกรรมท่ี
โรงพยาบาล) 
(วันท่ี 1 ตลุาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

150,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ >200 คน 

3 โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร ์
และสาธารณสขุการแพทย ์ครั้งที่ 3 
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2558) 

90,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ 120 คน 

4 โครงการประชุมวชิาการสมาคมเภสชั
วิทยาแหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 37 
(วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558) 

2000,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ 250 คน 

5 โครงการประชุมวชิาการนานาชาติดา้น
สมุนไพร 
(วันที่ 28-30 มกราคม 2558 ) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ 228 คน 

6 โครงการสร้างสื่อออนไลน์ผา่นเครือข่าย
ทางสังคมโดยใช้ภาษาองักฤษในการ
สื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
(วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2558) 

98,700.00 งบประมาณแผ่นดนิ 145 คน 

7 โครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรรมและ
บุคลากรทางสาธารณสุข 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
(วันท่ี 1 ตลุาคม 2557- 30 กันยายน 2558) 

147,900.00 งบประมาณแผ่นดนิ ขยายระยะเวลาการ
ดําเนินงานถึง

ปีงบประมาณ 2559 

8 โครงการส่งเสริมการจดัการระบบบรกิาร
ห้องปฏิบตัิการปลอดภัยเครือข่าย
ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์จังหวดั
อุบลราชธาน ี
(วันท่ี 1 ตลุาคม 2557- 30 กันยายน 2558) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ ขยายระยะเวลาการ
ดําเนินงานถึง

ปีงบประมาณ 2559 

6 การให้บริการวิเคราะห์นํ้าดื่มและน้ําแข็ง  
ณ หน่วยวิเคราะหคุ์ณภาพน้ํา  
คณะเภสัชศาสตร ์ 
(ตุลาคม 2557 –  กันยายน 2558) 

977,800.00 เงินรายไดห้น่วย
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา 

298 ตัวอย่าง 
 

รวมงบประมาณ 1,964,400 บาท 
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ณ 2556 ปีง

193,607 

ด้รับการจัดสร
ระมาณ 2555
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    กรณีแยกตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและเคมี  เฉพาะแต่ละรายการ 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง   ตัวอย่างละ          200         บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างทั้งหมด ตัวอย่างละ        250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งท้ังหมด       ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟต ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ตัวอย่างละ 400 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะก่ัว ตัวอย่างละ 400 บาท 
4. ค่าบริการเพิ่ม กรณีต้องการผลตรวจวิเคราะห์เร่งด่วน             ตัวอย่างละ    1,000 บาท 
      
สรุปการใช้จ่าย 
 
1. รายรับ                
 1.1 ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําด่ืม   จํานวน   163    ตัวอย่าง     613,550.00  บาท 
 1.2 ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําแข็ง      จํานวน    29     ตัวอย่าง     109,250.00    บาท 
 1.3 ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําดิบ      จํานวน    88     ตัวอย่าง     255,000.00  บาท 
 1.4 ค่าตรวจวิเคราะห์ค้างชําระ     จํานวน    18     ตัวอย่าง (3 ราย)            42,500.00   บาท 
 รวมตัวอย่างวิเคราะห์ท้ังหมด        จํานวน  298     ตัวอย่าง     
      รวมรายรับ ปี 2558 ทั้งสิ้น               977,800.00  บาท 
 
2. รายจ่าย  

2.1 ค่าจ้าง 531,840.00 บาท 
 - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  409,440.00 บาท 
 - ค่าจ้างลูกจา้งชัว่คราว  122,400.00  บาท  
2.2 ค่าตอบแทน  4,850.00 บาท 
 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  4,850.00 บาท 
2.3 ค่าใช้สอย                  33,129.25  บาท 
 - ค่าสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย                    18,000.00  บาท 
 - ค่าสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว   6,120.00  บาท 
 - จัดสรรและเบิกจ่ายการดําเนินโครงการ

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ําประจําปี 2557 
ให้มหาวิทยาลัย 

 9,009.25  บาท 

2.4 ค่าจ้างเหมา  43,870.00 บาท 
 จ้างเหมาล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  12,300.00 บาท 
 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์  11,400.00 บาท 
 จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล    2,000.00 บาท 
 จ้างเหมาจัดทําป้ายอักษรสแตนเลส  18,170.00 บาท 
2.5 ค่าวัสดุ     108,232.20  บาท 
 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  80,745.90 บาท 
 ค่าวัสดุสํานักงาน  3,350.00  บาท 
 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    5,010.00  บาท 
 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    7,800.30 บาท 
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 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  11,326.00 บาท 
2.5 ครุภัณฑ์                            33,170.00 บาท 
 - อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ  33,170.00 บาท 

รวมรายจ่ายในปี 2558 ทั้งสิ้น  755,091.45 บาท 
คงเหลือ 222,708.55 บาท 

(-สองแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์-)  
                                 
ยอดคงเหลือหลังหักค่าธรรมเนียมให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร้อยละ 10 คิดเป็นจํานวนเงิน จํานวน 22,270.85 บาท           
(-สองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์-)  จํานวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น 200,437.70 บาท (-สองแสนสี่ร้อย
สามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์-) 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง  

ผลการตรวจประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
ถึง 30 กันยายน 2558 จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 29 ชุด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

 

หัวข้อ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

ด้านบุคลากร 

การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 82.76 17.24 0.00 0.00 0.00 4.83 

การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตสํานึกในการให้บริการ 82.76 17.24 0.00 0.00 0.00 4.83 

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 89.66 10.34 0.00 0.00 0.00 4.90 

ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 93.10 6.90 0.00 0.00 0.00 4.93 

ด้านกระบวนการบริการ 

บริการด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น 82.76 17.24 0.00 0.00 0.00 4.83 

ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซอ้น 82.76 17.24 0.00 0.00 0.00 4.83 

บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 79.31 20.69 0.00 0.00 0.00 4.79 

มีแบบฟอร์มขอให้บริการที่ชัดเจน 86.21 13.79 0.00 0.00 0.00 4.86 

 ด้านสถานที ่

ตําแหน่งที่ต้ังของหน่วยงานเหมาะสม 48.28 34.48 13.79 3.45 0.00 4.28 

ความสะอาด  ความเป็นระเบียบของสถานที่ ที่ให้บริการ 65.52 27.59 6.90 0.00 0.00 4.59 

ส่ิงอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือการให้บริการ 72.41 20.69 6.90 0.00 0.00 4.66 

มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 48.28 34.48 13.79 3.45 0.00 4.28 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

มีระบบสารสนเทศ เพ่ือการให้บริการ 62.07 27.59 10.34 0.00 0.00 4.52 

มีเอกสารแผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์ 44.83 41.38 10.34 0.00 3.45 4.24 
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หัวข้อ มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา 

การให้คําแนะนํา และการแก้ปัญหา 62.07 27.59 10.34 0.00 0.00 4.52 

สามารถอธิบาย ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 44.83 41.38 10.34 0.00 3.45 4.24 

ด้านผลการทดสอบ 

บริการของหน่วยฯ ที่ท่านได้รับตามความคาดหวังของท่าน 65.52 24.14 10.34 0.00 0.00 4.55 

ระยะเวลาในการส่งผลการทดสอบเหมาะสม 65.52 31.03 3.45 0.00 0.00 4.62 

ผลการทดสอบถูกต้อง  แม่นยํา 65.52 34.48 0.00 0.00 0.00 4.66 

ความพึงพอใจต่อผลการทดสอบ 65.52 31.03 3.45 0.00 0.00 4.62 

 
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 เป็นหน่วยที่มีการบริหารด้านงบประมาณงบการเงินและ
การบัญชีให้แยกออกจากคณะเภสัชศาสตร์ ปัจจุบันสถานปฏิบัติการมี 2 สาขาคือ 

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

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

 
วัตถุประสงค์ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
1. สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานด้านการบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
2. บริการจําหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเน้นความประหยัดและความสมเหตุสมผล

ในการใช้ยาเป็นสําคัญ 
3. เป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาส่งเสริมหน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้อยู่ใน

มาตรฐานสากล 
5. แนะนําและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
6. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการ 
จากวัตถุประสงค์ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนดังกล่าวข้างต้น การดําเนินงานของสถานปฏิบัติการ        

เภสัชกรรมชุมชน จึงพัฒนาไปในด้านการฝึกสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ การให้บริบาลเภสัชกรรมในด้านการบริการยา
และเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การให้คําแนะนําปรึกษาด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน การพัฒนาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน และเภสัชกรสู่มาตรฐานสากล 

รายงานผลการดําเนินงาน 
1. ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการและบริบาลทางเภสัชกรรมแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
ในปี 2558 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ได้รับเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์       

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ  
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1.1 การดูงานและฝึกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ตามรายวิชาในหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดให้
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้ออกดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพื่อให้นักศึกษามี
ความคุ้นเคยกับลักษณะการทํางาน และมีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็น         
การปลูกฝังการให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่ถูกต้อง เน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางให้แก่นักศึกษา ในปี 2558 มีรายวิชาที่กําหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

1.1.1. วิชาเภสัชบําบัด 2 สําหรับนักศึกษาปีที่ 4 จํานวน 97 คน โดยนักศึกษาจะออกดูงานการ
ให้บริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คนละ 4 ชั่วโมง รูปแบบการเรียนนักศึกษา         
จะสังเกตการณ์ให้บริบาลของเภสัชกร และทําการอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกับเภสัชกร 

1.1.2. วิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จํานวน 34 คน โดย
นักศึกษาจะออกฝึกงาน ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงานต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชานี จํานวน 6 แห่ง ซึ่งนักศึกษาจะออกฝึกปฏิบัติงาน    
ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 10-12 คน รวมจํานวน 9 สัปดาห์ จํานวน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.2 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่ชั้นปีที่ 4 – 6  
นักศึกษาจะได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติในด้านการให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชน ทั้งการซักประวัติ 

การจัดจ่ายยา การให้คําแนะนําปรึกษา การคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการ
มอบหมายให้นักศึกษาจัดทําส่ือสุขภาพสําหรับประชาชน การให้ความรู้แก่เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ในสถานปฏิบัติการ 
โดยปี 2558 มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จํานวน 17 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จํานวน 3 คน (ฝึกปฏิบัติงาน 
200 ชั่วโมง/คน) และนักศึกษา ปีที่ 6 จํานวน 14 คน (ฝึกปฏิบัติงาน 240 ชั่วโมง/คน)  

2. ด้านการบริการจําหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งการให้บริบาลเภสัชกรรม
แก่ประชาชน 
2.1 ด้านการบริการจําหน่วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ทั้ง 2 สาขา ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นร้านยา
คุณภาพ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์สําหรับจําหน่ายในร้านยา เน้นการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับการรับรองว่า
ผ่านมาตรฐาน GMP เท่านั้น รวมถึงไม่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะการใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน โรคอุจจาระร่วงและแผลสดเพื่อลดการเกิดการดื้อยา 

2.2 ด้านการบริบาลเภสัชกรรม 
2.2.1 ให้บริบาลในการจัด จ่ายยา และให้คําแนะนําที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยโดยเภสัชกร ซึ่งยึดหลัก    

การบริบาลเภสัชกรรมที่ดี ทั้งด้านการให้การรักษาด้วยยา การเก็บประวัติการรักษาของผู้ป่วย การให้คําแนะนําปรึกษา
เรื่องยาและสุขภาพ รวมถึงการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยทางโทรศัพท์โดยปีงบประมาณ 2558 มีผู้รับบริการเฉลี่ย 
100 คน/วัน 

2.2.2 การบริการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้นได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  โรคอ้วน 
ภาวะเมแทบอลิคซินโดรม และโรคซึมเศร้า โดยจัดให้มีการบริการสําหรับผู้ที่มารับบริการที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน และมีการจัดกิจกรรมออกให้บริการ ณ สถานที่ใกล้เคียงได้แก่ วัดแจ้ง วัดสารพัฒนึก ซึ่งผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อ     
โรคต่างๆ จะได้รับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม และส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการให้คําแนะนําปรึกษาสําหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ซึ่งมีผู้ได้รับบริการ 250 ราย 

2.2.3 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทางโทรศัพท์สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน ได้ให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
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โดยได้ดําเนินการติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ ทั้งด้านผลการรักษาและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น มีผู้ได้รับการ
ติดตามจํานวน 350 คน 

2.2.4 การเยี่ยมบ้านสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ได้ให้ความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม
ชุมชน ในการบริบาลเภสัชกรรมโดยการเยี่ยมบ้าน มีผู้ได้รับการเยี่ยมบ้านเป็นจํานวน 4 คน 

 
3. ด้านผลประกอบการ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มุ่งหวังกําไรเป็นหลัก เป็นเพียงพื้นฐานในการหา
รายได้เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยในปี พ.ศ. 2558 สถานปฏิบัติการกรรมชุมชน สาขา 1 มีรายได้จํานวน  
5,696,568.00 บาท  สถานปฏิบัติการกรรมชุมชน สาขา 2 มีรายได้จํานวน 71,799.00 บาท รายได้รวมทั้ง 2 สาขา 
เป็นเงิน  5,768,367.00 บาท (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย) 
 

แผนภาพแสดงรายได้จากการจําหน่ายสินค้า 
 
 
แนวทางการดําเนินการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. 2559 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีแนวทางในการดําเนินการในปี 2559 โดยมุ่งเน้นด้านการให้บริบาลเภสัชกรรม
ชุมชน ด้านการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น กิจกรรมการค้นหาปัญหาจากการใช้ยา (DRP) และการให้คําแนะนําปรึกษา
การเลิกบุหรี่ รวมถึงการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกับเภสัชกร เพื่อให้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน และเป็นการเผยแพร่บทบาทของเภสัชกรชุมชน เพื่อให้สามารถนําร้านยาเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยดําเนินงานให้มีการร่วมกันพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนร่วมกับ
เครือข่ายร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี 
เครือข่ายร้านยาจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายร้านยาจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายร้านยาจังหวัดอํานาจเจริญ เครือข่ายร้านยา
จังหวัดยโสธร และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 
 นอกจากนี้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และคณะเภสัชศาสตร์ มีแผนในการปรับปรุงสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน สาขา 1 และสาขา 2 เพื่อให้มีสถานที่เหมาะสมสําหรับให้บริการแก่ประชาชน และเหมาะสมสําหรับ
การฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา  
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์  สืบสานเผยแผ่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย   

โครงการจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรท่ีใช้ในตําราใบลานอีสานส่วนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดองค์รู้สมุนไพรจากตํารายา
ใบลานให้อยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายโดยแสดงเป็นชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และการนําไปใช้ประโยชน์ รวบรวมและจัดทํา
ฐานข้อมูลสมุนไพรที่ได้จากตํารายาใบลานอีสาน 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวบกเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมบัวบกจังหวัดอุบลราชธานี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสําอางบัวบกจากแหล่งเพาะปลูกจังหวัดอุบลราชธานี  
 โครงการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของยาสมุนไพรตํารับท่ีมีการใช้ในเขตอีสานใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการควบคุม
คุณภาพ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของยาสมุนไพรตํารับในเขตอีสานใต้ และจัดทําพรรณไม้
อ้างอิงสมุนไพรท่ีเป็นองค์ประกอบในตํารับยา 

โครงการศึกษาปริมาณสารเบต้ากลูแคน โปรตีน และเส้นใยในเห็ดป่าท่ีใช้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารเบต้ากลูแคน โปรตีน และเส้นใย ในเห็ดป่าท่ีนิยมบริโภค 

โครงการศึกษาผลกระทบภาวะสุขภาพ สภาพแวดล้อม และการปนเปื้อนโลหะหนักของเกลือสินเธาว์ในแหล่งผลิต
เกลือสินเธาว์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว 
ปรอท แคดเมียม เหล็ก และทองแดง ในตัวอย่างเกลือสินเธาว์ น้ําใต้ดิน น้ําด่ืมจากแหล่งธรรมชาติ และแหล่งอื่นๆ เช่น ดิน 
หรือหิน ในบริเวณใกล้เคียง 
 โครงการไหว้ครูหรือรําลึกพระคุณครู จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที      
มีความรําลึก ตระหนัก และซาบซ้ึงในพระคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนการสืบสานประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 

โครงการทําบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร ์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วม
ทําบุญและสร้างความเป็นสิริมงคล รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวินัยให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมถึง
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และทัศนคติท่ีดีต่อกัน  
 
กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบปีงบประมาณ 2558 
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ จํานวนผู้เข้ารว่ม (คน) 
1 โครงการจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในตํารา

ยาใบลานอีสาน ส่วนที่ 1 
 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ขยายระยะเวลาการดาํเนินงานถึง
ปีงบประมาณ 2559 

2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวบกเพ่ือสส่งเสริม
อุตสาหกรรมบัวบกจังหวัดอุบลราชธานี 
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ขยายระยะเวลาการดาํเนินงานถึง
ปีงบประมาณ 2559 

3 โครงการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของยา
สมุนไพรตํารับที่มีการใช้ในเขตอีสานใต้เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมคณุภาพ 
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ขยายระยะเวลาการดาํเนินงานถึง
ปีงบประมาณ 2559 

4 โครงการศึกษาปริมาณสารเบต้ากลูแคน โปรตีน 
และเส้นใยในเห็ดป่าทีใ่ช้บริโภคในจังหวัด
อุบลราชธาน ี
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ขยายระยะเวลาการดาํเนินงานถึง
ปีงบประมาณ 2559 

5 โครงการศึกษาผลกระทบภาวะสุขภาพ 
สภาพแวดล้อม และการปนเปื้อนโลหะหนัก
ของเกลือสินเธาว์ในแหล่งปลิตเกลือสินเธาวน์

100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ขยายระยะเวลาการดาํเนินงานถึง
ปีงบประมาณ 2559 
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การพฒันาองคกรและระบบบริหาร 
  

คณะเภสัชศาสตร์มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน  มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระยะ 5 ปี มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานให้สอดรับกับพันธกิจและภารกิจหลักที่กําหนด  
 
กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร 
 

 ในปีงบประมาณ 2558  คณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร  
โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารแก่ผู้บริหาร
ของคณะเภสัชศาสตร์  โดยมีผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2 คน
และจํานวนการประชุมเพื่อกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนของผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 คร้ัง 

2) โครงการประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์เชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งหรือช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานคณะที่มีประสิทธิภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558      
มีการดําเนินการเช่าเคร่ืองแม่ข่าย (server) ภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการได้          
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาเครื่องแม่ข่ายมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าถึงได้บ่อยครั้ง หรือ
ปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยทําให้เครื่องแม่ข่ายดับ การเช่าเครื่องแม่ข่ายภายนอกเพื่อบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการ ทําให้การประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ การลงทะเบียน และการส่งผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการ ดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา จากการเช่าเครื่อง
แม่ข่าย (server) ภายนอก ในปี 2558 ได้นํามาใช้ในการสนุบสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โครงการบริการ
วิชาการ ลงทะเบียน และส่งผลงานวิชาการ จํานวน 2 โครงการได้แก่  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ     
The ISPE 9th Asian Conference on Pharmacoepidemiology และโครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรและ
บุคลากรทางสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานของคณสู่
กลุ่มเป้าหมาย และสาธารณะชน 

3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จัดข้ึนระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 4 ครั้ง และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2557 เมื่อวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2558 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้  
3.1) ระดับหลักสูตร 

- คณะเภสัชศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาใน
ภาพรวม ระดับหลักสูตร โดยมีค่าคะแนนรวมทั้ง 5 หลักสูตร เท่ากับ 2.89 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ เท่ากับ 3.54  

(ระดับดี) 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 

เท่ากับ 3.07 (ระดับดี) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คะแนนการประเมินจาก

คณะกรรมการ เท่ากับ 2.93 (ระดับปานกลาง)  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ  

เท่ากับ 1.52 (ระดับน้อย) (เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษา) 
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ  3.41 (ระดับดี) 
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3.2) ระดับคณะ  
- คณะเภสัชศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาใน

ภาพรวม ระดับคณะ ในระดับดี ค่าคะแนนเท่ากับ 4.27 โดยมีผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
1. องค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต  ระดับดี 
2. องค์ประกอบด้านการวิจัย  ระดับดีมาก 
3. องค์ประกอบด้านการบริการวิชาการ ระดับดีมาก 
4. องค์ประกอบด้านทํานุบํารุงฯ             ระดับดีมาก 
5. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ     ระดับดี 

4) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศของคณะได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปได้อย่างมีถูกต้อง  ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ผลการดําเนินงานมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 46.97 

5) โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ว่าด้วยยุทธศาสตร์การทํางาน  
บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระห6ว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ และบุคลากรมี
โอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในงานบริหารสํานักงานสามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนางาน    
ซ่ึงจัดข้ึนในระหว่างวันที่ 6 - 7  ธันวาคม 2557  ณ ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  มีผลงานนําเสนอ
ในที่ประชุมเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 5 ผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศการนําเสนอแบบ Oral 
Presentation จํานวน 1 ผลงาน คือ รางวัลชนะเลิศ The Best Practice เรื่อง การบริหารแผนงานภายใต้ระบบ
บริหารแผนงานและงบประมาณ (PhaPAB ระยะที่ 1)  ซ่ึงเป็นผลงานของ นายนรเศรษฐ์ ทองคํา นายฐิติเดช ลือตระกูล 
นางสาวเบญจภัค ม่ิงขวัญ และนางสาวสดใส ตะรินันท์ 

6) โครงการพัฒนาบุคลากร องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จเพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและเห็น
ความสําคัญของการทํางานเป็นทีมสามารถเสริมสร้างทีมงานให้มีคุณภาพในอันที่จะนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและบุคลากรได้เรียนรู้หลักการและจิตวิทยาการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในทีม เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ของทีมงานที่ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับ ทุกสายงานในองค์กรตลอดจน
เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ซ่ึงจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 13 – 14 
กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 40 คน จากกลุ่มเป้าหมายจํานวน 46 คน    

7) โครงการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 
2558  เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกสายงาน  ซ่ึงจัดระหว่างวันท่ี 24 ธันวาคม 
2557 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.17 คะแนน 

8) โครงการตรวจสุขภาพประจําปีบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีบุคลากรได้รับการ
สืบค้น หรือค้นหาความบกพร่อง และความผิดปกติของร่างกาย หากพบความผิดปกติจะสามารถรักษาได้ทันท่วงที
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ซ่ึงจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2558  จํานวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ     
คิดเป็นร้อยละ 57.73 เนื่องจากส่วนหนึ่งได้มีการใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลซ่ึงได้มีการตรวจสุขภาพไปก่อนที่จะจัด
โครงการแล้ว 

9) โครงการรับรองแขกคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรับรองผู้มาเยี่ยมชมคณะซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์
ด้านวิชาการและวิชาชีพที่ได้เดินทางมาให้คําแนะนําปรึกษาแก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือ
และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตามภารกิจหลักของคณะฯ  โดยในปี 
2558 มีผู้มาเย่ียมชมและศึกษาดูงานและผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาคณะฯ จํานวน 8 ครั้ง (หน่วยงาน) และมีจํานวนผู้
ศึกษา ดูงาน/ผู้เข้ารว่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 90 

10) โครงการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 25558  มีการจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 7 คร้ัง  มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 64 คน และมีการ
ถอดบทเรียน/แนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม ท่ีได้จากการดําเนินกิจกรรม ทุกกิจกรรมตามแผน เผยแพร่บนเว็บไซต์
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การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์   และมีการนําองค์ความรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีได้จากกิจกรรมตามแผน
มาปรับใช้ในการปฏิบัติการจริงจํานวนทั้งสิ้น 5 เร่ือง 

11) โครงการส่งเสริมการกํากับและติดตามการบริหารคณะเภสัชศาสตร์  เพื่อจัดการประชุมในการกํากับ ติดตาม
และรายงานผลการบริหารงานตามภารกิจและพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์  ซ่ึงในปี 2558 มีจํานวนผู้บริหารที่
เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 98.1 และมีการประชุมจํานวน 18 คร้ังต่อปี 

12) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ว่าด้วยยุทธศาสตร์การทํางานบุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนา   
องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ  ตลอดจนมีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในงานบริหารสํานักงาน สามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนางาน จัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 
2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย  มีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรม
ลักษณะนี้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์สถาบันอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  เป็นกิจกรรมที่ดีมากเนื่องจากได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้การทํางานในอนาคต และเสนอแนะให้ไปเยี่ยมชมสถาบันอื่นๆ ในปีถัดไป 

13) โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด  ดําเนินการในระหว่างวันที่          
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาสครบทุกไตรมาส และมี
การประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณและกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี จํานวนรวม 6 ครั้ง 

14) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์  เพื่อให้คณาจารย์กลุ่ม
วิชาชีวเภสัชศาสตร์ได้รับทราบทิศทาง นโยบายของคณะและนําไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดําเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ได้จัดการประชุมจํานวน 
12 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ผลการดําเนินงานโครงการสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ คือ คณาจารย์ได้รับทราบ
ทิศทาง นโยบายและกิจกรรมต่างๆ ของคณะเพื่อนําไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มวิชา
ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบมีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการเรียนการสอนคณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

15) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม เพื่อให้
คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้รับทราบทิศทางนโยบายของคณะและนําไปพิจารณาปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดําเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 
มีการประชุมจํานวน 10 คร้ังต่อปีงบประมาณ เพื่อให้มีการประชุม หารือ กระจายนโยบายผู้บริหารลงมายังผู้ปฏิบัติ 
อภิปรายตกลงกันในเรื่องที่หาข้อสรุปไม่ได้ ตอบสนองตัวชี้วัดของผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย แก้ไขปัญหาต่างๆ 
ได้ทันท่วงที 

16) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เพื่อให้คณาจารย์กลุ่ม
วิชาเภสัชกรรมปฏิบัติได้รับทราบทิศทาง นโยบายของคณะและนําไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงดําเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  โดยมีการประชุมเดือนละ 
1 ครั้ง  รวมจํานวน 12 คร้ังต่อปี 

17) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 
โดยมีการจัดการประชุมเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามผลการดําเนินงานและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน จํานวน 2 คร้ัง    

18) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อดําเนินการจัดทํา TOR สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ   
สายสนับสนุนวิชาการ รองรับการประเมินภาระงานให้สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง และเป็นไปในทิศทางของ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของคณะฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  มีแผนพัฒนา
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ และมีข้อตกลงการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุพันธกิจ
ครบถ้วนทุกสายงานคิดเป็นร้อยละ 100 

19) โครงการบริหารจัดการพัสดุเพื่อให้การดําเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง  ซ่ึงดําเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 มีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุครบถ้วนและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 
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20) โครงการเชิดชูเกียรติอาจารย์ บุคลากร และงานบริการดีเด่น  ประจําปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะเภสัชศาสตร์ มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น     
5 คน ประกอบด้วย บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอนหรือการวิจัย บุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากรดีเด่นด้านการพัฒนางาน บุคลากรดีเด่นด้านการบริการและบุคลากร
ดีเด่นประเภทลูกจ้างประจํา   

21) โครงการพัฒนาระบบ 5 ส. เพื่อทําความสะอาด ปรับระบบการจัดเก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นระบบ 
ระเบียบ และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยในปี 2558 มีกิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายจากงานปฏิบัติการ     
การคัดแยกหนังสือราชการเพื่อรอเสนอขอทําลาย 

22) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทํางานเป็นทีมและพัฒนาบุคลากรงานปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบเพื่อประชุมหารือและกําหนดแผนงานประจําปี โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของคณะและภาระงานของงานปฏิบัติการ ซ่ึงดําเนินการระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและทัศนคติโดยประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานปฏิบัติการ จํานวน 4 คร้ัง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 81.25  ส่วนการประชุมบุคลากร
ห้องปฏิบัติการ จํานวน 5 คร้ัง มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 96.66 

23) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ซ่ึงดําเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 – 30 กันยายน 2558 มีการจัดประชุมจํานวน 2 คร้ัง 

24) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทํางานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อให้บุคลากร         
สายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน และ
นําไปสู่การพัฒนางานสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงดําเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 
โดยมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและทัศนคติ จํานวน 7 ครั้ง และจํานวนบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 90 

25) โครงการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชุมหารือและกําหนดแผนงาน
ประจําปี โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งดําเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 มีการประชุมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการหรือคณะทํางานในงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ห้องปฏิบัติการ และหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จํานวน 9 ครั้ง และมีผลการสํารวจความต้องการของ
ชุมชน และโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในปีถัดไป  

26) โครงการดําเนินงานตามแผนของคณะกรรมการด้านวิชาการ  เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนของคณะกรรมการ
ด้านวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ สําหรับนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพซ่ึงดําเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ จํานวน 4 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 คร้ังการประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรจัดประชุม จํานวนรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง และการประชุม
คณะกรรมการห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 คร้ัง 

27) โครงการจัดนิทรรศการในงานเกษตรอีสานใต้  เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
ผลผลิตท่ีเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และให้ความรู้ทางวิชาการแก่
ประชาชนในชุมชนและเขตพื้นที่อีสานใต้ท่ีมาร่วมงานโดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันท่ี 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
จํานวนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อเผยแพร่ผลงานของคณะเภสัชศาสตร์  ได้แก่ การจัดแสดงพืชสมุนไพร การจําหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและสินค้าท่ีผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์ การคัดกรองโรคเบาหวาน การตรวจวัด
ความดันโลหิตสูง ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 4.29 คะแนน 

28) โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน  เพื่อให้นักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการที่จําเป็นสําหรับวิชาชีพเภสัชกรใน
อนาคตนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของวิชาชีพ
และการเข้าสู่ประตูอาเซียนและตระหนักถึงบทบาทของเภสัชกรในทัศนะของประชาคมอาเซียน  โดยผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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เพิ่มขึ้น จากผลการประเมินในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 97.05 มีความตระหนักรู้ในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น (ระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด)  และผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
จากผลการประเมินในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 91.18 มีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
(ระดับปานกลางถึงมากที่สุด) ส่วนตัวชี้วัดระดับคณะพบว่าจํานวนผู้เข้าอบรมในโครงการคิดเป็นร้อยละ 74    
จากเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดและผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะทางด้านบริบาลเภสัชกรรม         
ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากผลการประเมินในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 95.00 มีความรู้
และทักษะทางด้านบริบาลเภสัชกรรมในต่างประเทศเพิ่มข้ึน (ระดับปานกลางถึงมากที่สุด) 

29) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่การเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน  
เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีทักษะการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการจัดทําสื่อการสอนที่ถูกต้องเหมาะสมได้ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  โดยวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 36 คน และมีผลประเมินการจัดโครงการคิดเป็น 4.68 
คะแนน 
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การบริหารความเสี่ยงภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีการประเมินการควบคุมภายในสําหรับปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติรัฐมนตรี และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 จากผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สําหรับปีงบประมาณ 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
 โดยได้มีการจัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มีการประเมินตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา ระบุสาเหตุของความเสี่ยง งวดเวลาที่พบจุดอ่อน 
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ ผลของการควบคุมที่มีอยู่  และได้รายงานการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยฯ  ท้ังนี้ ได้มีการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี 2558 สรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนดังนี้ 
 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเภสัชศาสตร์ 
 

การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

(การเงินงบประมาณระบบ
เทค โน โลยี ส า รสน เทศ 
อาคารสถานที่)     
1.1 งบประมาณไม่เพียงพอ

ในการดําเนินงาน 

 
 

 
 

มีการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสมปี 2557 
เพื่อรองรับโครงการที่จําเป็นเร่งด่วนในปี 
2558 

 
 
 
 

ดําเนินการขออนุ มัติ ใช้ เงินเหลือจ่าย
เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 

1.2 หน่วยจัดหารายได้ท่ีมี
อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ยั งห า
รายได้ไม่ เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายและยังไม่ มี
ศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองได้  และควรเพิ่ม
ก ล วิ ธี ใ น ก า ร จั ด ห า
รายได้เพิ่มเติม และลด
ค่าใช้จ่าย 

เตรียมขยายการดําเนินงานงานเป็นศูนย์ทดสอบ
สมุนไพรในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
หารายได้เพิ่มมากขึ้น 

มีการสร้างเครือข่าย มีการหารือร่วมกับ 
สสจ. และโรงงานผลิตยาสมุนไพรในแถบ
อีสานใต้ และได้ เริ่มเปิดบริการศูนย์
ทดสอบสมุนไพร และเริ่มมีหน่วยงานส่ง
ตัวอย่างสมุนไพรเข้ารับการทดสอบ 
จํานวน 5 หน่วยงาน และมีแนวโน้มท่ีจะ
มีจํานวนเพิ่มขึ้น  หน่วยผลิตยาและศูนย์
ทดสอบ ยังมีรายรับเข้ามาไม่มาก  ขอให้
ห น่ ว ย นี้ พิ จ า รณ า ท บท ว น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน และเตรียมกําหนดเป็นแผน
บริหารความเสี่ยงของปี 2559 ต่อไป 

2. ความ เสี่ ย ง ด้ านความ
ปลอดภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 
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การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 
2.1 ความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัยในทรัพย์สิน 
ใ น ด้ า น ก า ร เ กิ ด
อัคคีภัยในคณะ 

เตรียมปรับปรุงทางหนีไฟ ทําการสํารวจและ
เตรียมซ่อมแซมถังดับเพลิงให้พร้อมรองรับ
การใช้งาน 

ทําการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงเพิ่มเติม  
ได้มีการปรับปรุงทางหนีไฟ โดยปรับระบบ
กุญแจแล้วเตรียมจัดทําแผนการป้องกัน 
และรับมือกับเหตุอัคคีภัย ซ้อมหนีภัยกรณี
เกิดเหตุอัคคีภัยในปี 2559 และตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
2. ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 

ด้านการเรียนการสอน   
1. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

การเรียนและการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา 
- นักศึกษายังมีความเสี่ยงต่อ
ภาวะความเครียดท่ีอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
และการสําเร็จการศึกษา 

 
 
 
เตรียมวางแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
โดยเตรียมปรับปรุงแบบประเมินเพื่อคัดกรอง
ความเครียดแบบ online และดําเนินการใช้
คัดกรองนักศึกษาได้ ในช่ วงภาคเรียนที่ 
2/2557 และมีระบบส่งต่อหาผู้เชี่ยวชาญใน
กรณีท่ีมีการตรวจพบจากการคัดกรอง หรือ
กรณีพบว่านักศึกษามีความเครียดสูง 

 
 
 
ได้มีการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาล 
พระศรีมหาโพธิ์มาบรรยายเรื่องภาวะ
ความ เครี ยดของนั กศึ กษา  และ ให้
วิทยากรทบทวนและปรับแบบประเมิน
ความเครียดของนักศึกษาให้ มีความ
เหมาะสมแล้ ว  จึ งจะนํ ามาประเมิน
นักศึกษาอีกครั้ง ท้ังนี้งานกิจการนักศึกษา
จะติดตามความคืบหน้าเรื่องการปรับ
แบบสอบถามอีกครั้ง 
จากการพิจารณาพบว่าปัญหาท่ีมีผลต่อ
ภาวะการเรียนของนักศึกษาอีกประการ
คือ นักศึกษาติดเกม และติดโซเชียล
เน็ตเวิ ร์ค  อาจจะทําการสํารวจเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนํามา
วิ เคราะห์ผลกระทบต่อการเรียนของ
นักศึกษา 

ด้านการวิจัย   
1. การประสานงานในการ

เบิกจ่ายและจัดทํารายงาน 
- นักวิจัยไม่ทราบสถานะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย 

 
 
 
เ ต รี ย มจั ด ทํ า ร ะบบสารสน เทศ ในกา ร
ตรวจสอบสถานะเอกสารทั้ งสถานะของ
เอกสารเบิกจ่ าย   เอกสารรายงานฉบับ
สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จในปี 2558 

 
 
 
ได้ทําระบบรายงานสถานะการดําเนินงานโดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel แสดงไว้บน   
เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์แล้ว โดยทําการปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ 
เนื่องจากยังไม่ใช่ระบบฐานข้อมูล  ซ่ึงต้อง
ประมวลผลโดยใช้  manual อาจจะยั งไม่
คล่องตัว ท้ังนี้ได้เตรียมพัฒนาเป็นระบบฐาน 
ข้อมูลในอนาคต 
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การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 

ด้านงานกิจการนักศึกษา   
1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

- งานกิจการนักศึกษาปรับ
ระบบข้อมูลการติดต่อ
อ าจา รย์ ท่ี ป รึ กษา ใ ห้
ค ร บ ถ้ ว น  มี ก า ร ใ ห้
ช่องทางติดต่อสําหรับ
นักศึกษา ซ่ึงปัญหาลด
น้อยลง แต่ยังไม่สามารถ
รวบรวมหลักฐานการมา
ใช้บริการขอคําปรึกษา
ของนักศึกษาได้ 

 
เตรียมนัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ระหว่างงานกิจการนักศึกษากับธุรการกลุ่ม
วิชา เพื่อเตรียมซักซ้อมแนวปฏิบัติและเก็บ
ข้อมูล 

 
ดําเนินการจัดทําตารางพบปะอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาและจัดกิจกรรมให้นักศึกษา 
ได้พบปะอาจารย์ท่ีปรึกษาและมีระบบ 
การประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาผ่าน
ระบบต่างๆ  และมีระบบแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ผ่ านกลุ่ ม นั กศึ กษาทาง เฟซบุ๊ ค ของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี 

ด้านงานบุคคล   
1. การพัฒนาบุคลากร 

- จากการประเมินการ
ค ว บ คุ ม พ บ ว่ า แ ผ น 
พัฒนาบุคลากร ยั ง ไม่
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม แ ผ น 
โดยเฉพาะด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการ
วัดผล 

 
กําหนดให้มีการบรรจุกิจกรรมตามแผนพัฒนา
บุคลากรในแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 
โดยเฉพาะด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล 

 
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการสอน วัดและประเมินผล 
รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศเพื่ อมุ่ งสู่ การเป็น  
คณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน 

ด้านงานบริหาร   
1. ความเสี่ยงที่พบจากการ 

ประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อย 
- มีการชี้แจงให้อาจารย์

และบุคลากรได้รับทราบ
เกี่ยวกับวิธีการควบคุม
เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
และทราบถึงผลเสียหาย
ของการไม่ปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายใน
ท่ีได้มีการกําหนดในการ
ประชุมย่อยของแต่ละ
กลุ่ม  แต่ยังดําเนินการ
ได้ไม่ครบถ้วนทุกกลุ่มงาน 

 
 
 
 
มอบหมายหัวหน้ากลุ่มวิชา/รองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีชี้ แจงให้อาจารย์และบุคลากรให้
รับทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง และทราบถึงผลเสียหายของการไม่
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้มีการ
กําหนดในการประชุมย่อยของแต่ละกลุ่มงาน/
กลุ่มวิชา   

 
 
 
 
ผู้บริหารแจ้งอาจารย์/บุคลากรใน 
กลุ่มวิชา/กลุ่มงานเพื่อทราบแล้ว 

 
 
 



 

ผลการดาํ
 
 ค
เพื่อพัฒนา
ดําเนินการ
ระดับบัณ
ประกอบด้
โดยมุ่งเน้น
การศึกษา 
โดยคณะก
มหาวิทยาล

 
กราฟ

ค

าเนินงานประ

คณะเภสัชศาส
าคุณภาพของผู้เ
รในระดับหลักสู
ฑิตศึกษา จําน

ดว้ย 6 องค์ประก
นท่ีผลลัพธ์ของก
 ระดับหลักสูตร
กรรมการตรวจ
ลัยอุบลราชธานี
1) หลักสูตรเภ
2) หลักสูตรวิท
3)  หลักสูตรวทิ

 และผลิตภณั
4) หลักสูตรวิท
    (ยังไม่มีผู้เข้
5) หลักสูตรปร

แสดงข้อมูลผ

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

หลักสูตรป
(11 ตั

ระด

คะแนน 3.

ะกันคุณภาพก

ตร์ มหาวิท
เรียนอย่างต่อเนื
สูตร จํานวนทั้งสิ
นวน 4 หลักสูต
กอบ 13 ตัวบ่งชี
การดําเนินงาน
ร ประจําปีการศึ
จประเมินซ่ึงเป็
น ีซ่ึงมีผลการตร
ภสัชศาสตร์ สาข
ทยาศาสตรมหา
ทยาศาสตรมหา
ณฑ์ธรรมชาติ 
ทยาศาสตรมหา
ขา้ศึกษาในหลัก
รัชญาดุษฎีบัณฑิ

ผลการตรวจปร

ปริญญาตรี       
ตัวบ่งชี้)            
ดับดี

ห
สา

.54

3.54

การศึกษาภาย

ทยาลัยอุบลราช
นื่อง ให้เป็นไปต
สิ้น 5 หลักสูตร 
ร (หลักสูตรปริ
ชี้ โดยในปีการศึ
น เพื่อให้บรรลุเป
ศึกษา 2557 ในเ
ป็นผู้ได้รับการขึ
รวจประเมินดังนี
ขาเภสัชศาสตรบั
บัณฑิต สาขาบ
บัณฑิต สาขาเภ

บัณฑิต สาขาเภ
สูตร) 
ฑิต สาขาเภสัชศ

ระเมินคณุภาพ

หลักสูตร วท.ม.      
าขาบริหารบริการ

สุขภาพ           
(11 ตัวบ่งชี้)        

ระดับดี
3.07

3.07
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ยใน ปีการศึกษ

ชธานี ได้มีการบ
ตามมาตรฐานขอ
 ประกอบด้วย 
ริญญาโท จําน
ศึกษา 2557 คณ
ป้าหมายตามตั
เดือนกันยายน 
ขึ้นทะเบียนผู้ต
นี้ 
บัณฑิต 
บริหารบริการสุข
ภสัชเคมี 

ภสัชศาสตร์ชีวภ

ศาสตร์ 

พการศึกษาภา

    

           
           

หลักสูตร วท.ม
สาขาเภสัชเคมีแ
ผลิตภัณฑ์ธรรมช

(12 ตัวบ่งชี)้
ระดับปานกลา

2.93

2.93

ษา 2557 ระดั

บริหารจัดการแ
องสํานักงานคณ
 หลักสูตรระดับ
วน 3 หลักสูต

ณะได้ดําเนินการ
ัวบ่งชี้คุณภาพที
2558 เพื่อนําผล
ตรวจประเมินค

ประเมิ
ขภาพ ประเมิ

ประเมิ

ภาพ ประเมิ

ประเมิ

ายใน ประจําปี

ม.        
และ
ชาต ิ
)             
าง

หลักสูต
สาขาเภส
ชีวภาพ (

ระดับ

1

3

ดบัหลักสูตร 

และดําเนินกิจก
ณะกรรมการอุด
ปริญญาตรี จําน
ร ปริญญาเอก
รประกันคุณภาพ
ท่ีกําหนดไว้ แล
ลการประเมินไป
คุณภาพการศึก

น 11 ตัวบ่งชี้ 
น 11 ตัวบ่งชี้ 
น 12 ตัวบ่งชี้ 

น   9 ตัวบ่งชี้ 

น 12 ตัวบ่งชี้ 

ปกีารศึกษา 2

ข้อมู

ตร วท.ม.        
สัชศาสตร์
(9 ตัวบ่งชี้)           
ับน้อย

หลั

.52

1.52

กรรมตามภารกิ
มศึกษา (สกอ.)
นวน 1 หลักสูต
 จํานวน 1 หลั
พการศึกษาระดั
ละรับการประเมิ
ปพัฒนาคุณภาพ
กษาที่ผ่านการ

3.54 ร
3.07 ร
2.93 ร

ป
 1.52 ร

  
3.41 ร

2557 ระดับหล

มูล ณ วันที ่23 พฤศ

ลักสูตรปริญญาเอก 
(12 ตัวบ่งชี้)        

ระดับดี

3.41

3.41

กิจของคณะ     
) โดยมีการ
ตร หลักสูตร
ลักสูตร) ซ่ึง
ดับหลักสูตร 
มินคุณภาพ
พให้ดีย่ิงขึ้น
รอบรมจาก

ระดับดี 
ระดับดี 
ระดับ 
ปานกลาง 
ระดบัน้อย 
 
ระดับดี 

ลักสตูร 

 
 

ศจิกายน 2558 

       

   

 



 

55 

 

 
 
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ได้สรุปจุดแข็งโดยรวมของคณะ ดังนี้ 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร ์
• บัณฑิตมีผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นอันดับต้นของประเทศและบัณฑิตมีงานทําสูง 
• หลักสูตรมีระบบการรับและคัดเลือกนักศึกษาท่ีสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง 
• หลักสูตรมีโครงการมัชฌิมนิเทศท่ีช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกภาคปฏิบัติและการ

เข้าสู่วิชาชีพ 
• หลักสูตรมีระบบกลไกและการดําเนินการในการบูรณาการการเรียนการสอนในทุกพันธกิจ 
• หลักสูตรมีระบบการติดตามความต้องการสิ่งสนับสนุนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและตอบสนองต่อ

ความต้องการของนักศึกษา  
 หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ

• บัณฑิตมีทักษะและความสามารถเป็นที่ยอมรับ ทําให้มีงานรองรับหลังจบการศึกษาทันที 
• นักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษามีศักยภาพในการเรียนและสามารถสําเร็จการศึกษาได้  
• อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่ตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน 
• มีระบบส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเข้าสู่ตําแหน่ง

ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ เช่น ตําราหรือหนังสือ 
• มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ เช่น เครื่องมือวิจัย ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือสืบค้นข้อมูล      

มีฐานข้อมูลทางด้านเภสัชศาสตร์ของคณะ และฐานข้อมูลด้านงานวิจัยท่ีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยฯ  มีระบบ 
wifi และ vpn ในการสืบค้นข้อมูล 

 หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  
• อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิและผลงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ
หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ 
• ควรมีการควบคุม กํากับ ติดตาม กระตุ้นการจัดทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รหัส 55 ที่ยังไม่มีการสอบโครงร่าง 

จํานวน 6 ราย โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการต่อประธาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทุก 1 – 2 เดือน)  

• ควรมีการกระตุ้น ติดตาม นักศึกษาท่ีสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ท้ัง 5 คน ให้มีการดําเนินการตามท่ี
คณะกรรมการสอบแนะนําและสามารถดําเนินการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกําหนดการวางแผนการสอบ
ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนด 

• ควรมีการจัดทีมงานประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับ
หลักสูตร ประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษา 

• ควรมีการวิเคราะห์ถึงความต้องการเรียนรู้ /พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

• ควรพิจารณาแนวทางการใช้เครื่องมือในการสอบคัดเลือกเพิ่มเติมนอกจาการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว 
เพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อมในการที่จะศึกษาในระดับปริญญาโทและสําเร็จการศึกษาตาม
แผนการศึกษาให้มากขึ้น 

• ควรปรับช่วงเวลาเรียนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
 



 

ห
•
•
•

•
 

 
ผลการดาํ
 ค
พัฒนาคุณ
กลุ่มมหาวิท
ตัวบ่งชี้เหล
ท่ีผลลัพธ์ข
ภายในระดั
โดยคณะก
มหาวิทยา
ตัวบ่งชี้ ผ
ทุกองค์ปร
 
 

กร

 
 
 

หลักสูตรปรัชญ
• นักศึกษาผ
• มีอาจารย์
• อาจารยป์

ใหม่ตามวั
• หลักสูตรมี
 

าเนินงานประ
คณะเภสัชศาส

ณภาพของผู้เรีย
ทยาลัยท่ีเน้นระ
ล่านี้เข้าสู่งานปร
ของการดําเนิน
ดบัคณะ ประจาํ
กรรมการประ
ลัยศิลปากร ปร
ลการประเมิน
ะกอบเท่ากับ 4

ราฟแสดงข้อมู

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

คะแนนเฉลี่ย

าดุษฎีบัณฑิต ส
ผลิตผลงานวิจยั
ย์ท่ีมีคุณวุฒิ ควา
ประจําหลักสูตรมี
วตัถุประสงค์ของ
มีจุดเน้นที่ตอบส

ะกันคุณภาพก
ตร์ มหาวิทยาล
ยนอย่างต่อเนื่อ
ดับปริญญาตร ีร
ระจําอย่างต่อเนื
งาน เพื่อให้บร
าปีการศึกษา 25
เมินคุณภาพก
ระธานคณะกรร
เฉลี่ยรวมทุกตั

4.33 ซ่ึงอยู่ในระ

มูลผลการตรวจ

องค์ประกอบที่ 1
2.89

2.89

สาขาเภสัชศาสต
ยท่ีมีคุณภาพ 
ามเชี่ยวชาญ หล
มีความเชี่ยวชาญ
งหลักสูตร 
สนองความต้อง

การศึกษาภาย
ลัยอุบลราชธานี
อง ให้เป็นไปต
 ระดับหลักสูตร ซ
นื่อง โดยในปีกา
รรลุเป้าหมายตา
557 เมื่อวันที่ 1
ารศึกษาภายใ
รมการ ได้ทํากา
ตัวบ่งชี้ของ สก
ะดับดี รายละเอี

จประเมินคณุภ

องค์ประกอบที่ 
5.00

5.00
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ตร ์

ลากหลายและมี
ญหลากหลายแข

การของประเท

ยใน ปีการศึกษ
นี ได้มีการบริห
ามเกณฑ์มาตร

 ซ่ึงประกอบด้วย
ารศึกษา 2557 
ามตัวบ่งชี้คุณภ
15-16 ตุลาคม 2
ใน นําโดย รอง
ารประเมินตามอ
อ. (13 ตัวบ่งชี
ยดดังแผนภาพ

ภาพการศึกษาภ

 2 องค์ประก
5.0

0

มีจํานวนมาก 
ขนงซ่ึงมีผลต่อก

ศ 

ษา 2557 ระดั
ารจัดการและด
รฐานของสํานัก
ย 5 องค์ประกอบ
 คณะได้ดําเนินก
ภาพที่กําหนดไว้
2558 เพื่อนําผล
งศาสตราจารย
องค์ประกอบคุณ
ชี้) สําหรับการ
และตาราง  

ภายใน ประจาํ

กอบที่ 3 อง
00

5.00

การพัฒนากลุ่มง

ดบัคณะ 
ดําเนินกิจกรรม
กงานคณะกรร
บ 13 ตัวบ่งชี้ ซ่ึง
การประกันคุณ
ว้ และรับการป
ลการประเมินไป
ย์จุไรรัตน์ นันท
ณภาพ 5 องค์ป
รประเมินคุณภ

าปีการศึกษา 2

ข้อมูล 

งค์ประกอบที ่3
5.00

5.00

งานวิจัยและองค

มตามภารกิจขอ
รมการอุดมศึก
งคณะได้พยายา
ภาพการศึกษา 

ประเมินคุณภาพ
ปพัฒนาคุณภาพ
ทานิช คณะเภ
ประกอบ จํานว
าพการศึกษาภ

2557 ระดับคณ

 ณ วันที่ 23 พฤศจิ

องค์ประกอบที่ 4
5.00

5.00

ค์ความรู้

องคณะเพื่อ
ษา (สกอ.)     
มบูรณาการ
 โดยมุ่งเน้น
พการศึกษา
พให้ดีย่ิงขึ้น 
ภสัชศาสตร ์
นทั้งสิ้น 13 
ภายในของ     

ณะ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การดําเนนิงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

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

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1 2.89 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3 2.2 2.1 2.3 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 1 - 3.1 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 4.1 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2 - 5.1,5.2 - 5.00 ดีมาก 
รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน 4.33 ดี 
* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร (5 หลักสูตร) 
 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ได้สรุปจุดแข็งโดยรวมของคณะ ดังนี้ 

• คณะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีการทบทวนแผนของคณะ 
อย่างต่อเนื่อง 

• คณะมีการนําระบบ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานตามบริบทของคณะ 
• คณะสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 
• คณะมีระบบการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ท้ังการให้คําปรึกษาในด้านวิชาการและการใช้ชีวิต

ในมหาวิทยาลัย 
• คณะมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนตามที่กําหนดไว้ในสมรรถนะหลัก 
• คณะมีระบบและกลไกการควบคุมการดําเนินงานด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
• คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งในด้านการได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยและด้านการผลิตผลงาน

วิชาการ 
• คณะมีระบบ PhaPAB เพื่อใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส ทําให้การดําเนินงาน

สะดวกและรวดเร็ว 
• คณะมีการกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการเป็นอย่างดี ทําให้สามารถประเมินและปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงานได้ 
• โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะในการสืบสาน เผยแผ่ และอนุรักษ์

ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ซ่ึงจะเป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีขึ้น 
• คณะมีการกําหนด Key Leading KPIs และติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
• คณะมีหน่วยหารายได้ของคณะ 
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คณาจารย์และบุคลากร 
 

คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาชวีเภสัชศาสตร ์
ชื่อ คุณวุฒิ ตําแหน่ง   ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ 
       ลาศึกษาต่อ  
1. นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข Ph.D.  รองศาสตราจารย์   
2. นางชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. นางสุภารัตน์ จันทร์เหลือง ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. นายสมชาย สินชัยสุข Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5. นางปาจารีย์  ทองงอก   Ph.D.               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6. นางศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
7. นางนิภาพร เมืองจันทร์ วท.ม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  ลาศึกษาต่อเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554  
8. นางสาวพรทิพย์  ไววุฒิ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  
9. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา  ปร.ด.  อาจารย์  
10. นางสาวนุตติยา วีระวัธนชัย  วท.ด.  อาจารย์  
11. นายฐิติเดช  ลือตระกูล Ph.D.  อาจารย์  
12. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ปร.ด.  อาจารย์  
13. นายณรงค์ชัย จักษุพา ภ.ม.  อาจารย์ 
14. นายสมหวัง  จรรยาขันติกุล Ph.D.  อาจารย์1   
15. นางสาวธนวดี  ปรีเปรม Ph.D.  อาจารย์1    
16. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ภ.บ.  อาจารย์1       
 
คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสชักรรม 
  ชื่อ     คุณวุฒิ ตําแหน่ง   ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ 
          ลาศึกษาต่อ 
1. นางสาวพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ Ph.D.  รองศาสตราจารย์   
2. นางสาววิภาวี เสาหิน Ph.D.  รองศาสตราจารย์ 
3. นางวันดี รังสีวิจิตรประภา Dr.rer.nat รองศาสตราจารย์ 
4. นางสาวระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์ ปร.ด.   รองศาสตราจารย์ 
5. นางจารุวรรณ  ธนวิรุฬห์           Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6. นายปรีชา บุญจูง  ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7. นางสาววริษฎา ศิลาอ่อน  ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8. นางสาวเบญจภรณ์  เศรษฐบปุผา Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9. นางสุดารัตน์  หอมหวล  ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
10. นางสาวนิธิมา   สุทธิพันธุ์ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
11. นางสาวอรนุช  ธนเขตไพศาล Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12. นางสาวอุษณา  พัวเพ่ิมพูลศิริ  Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
13. นายทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  
14. นายสุรชัย จูมพระบุตร Ph.D.  อาจารย์  
15. นางสาวจินตนา  นภาพร  Ph.D.  อาจารย์       
16. นางสาวจรรยา  อินทรหนองไผ่  ปร.ด.  อาจารย์  
17. นางสาวกุสุมา  จิตแสง   Ph.D.  อาจารย์  
18. นายทรงพร  จึงมั่นคง วท.ม.  อาจารย์1 
19. นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ Ph.D.  อาจารย์1    
20. นายบัญชา ยิ่งงาม ปร.ด.  อาจารย์1 
21. นางสาวสุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ภ.ด.   อาจารย์1 
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คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏบิัติ 
  ชื่อ     คุณวุฒิ ตําแหน่ง   ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ 

        ลาศึกษาต่อ 
1. นายสัมมนา มูลสาร  Ph.D.  รองศาสตราจารย์ 
2. นายอนันต์  ไชยกุลวัฒนา Ph.D.  รองศาสตราจารย์  
3. นางธีราพร  ชนะกิจ ภ.ม.   รองศาสตราจารย์  ลาศึกษาต่อเมื่อ 17 กันยายน 2555 
4. นางสาวน้องเล็ก  คุณวราดิศัย  Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
5. นายแสวง  วัชระธนกิจ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6. นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพล Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7. นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ปร.ด.  อาจารย์ 
8. นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกุล Ph.D.  อาจารย์ 
9. นายศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา  Ph.D.  อาจารย์  
10. นางสาวทัดตา ศรีบุญเรือง Ph.D.  อาจารย์1  
11. นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1  
12. นายศักด์ิสกล  ปรัสพันธ์ ภ.บ.  อาจารย์1   ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2555 
13. นางจีริสุดา คําสีเขียว ภ.ม.  อาจารย์1  
14. นายประสิทธิชัย พูลผล  ภ.บ.  อาจารย์1   ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2555 
15. นายณัฐวัฒน์   ตีระวัฒนพงษ์ ภ.บ.  อาจารย์1   
16. นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์ วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1   
17. นางศิศิรา ดอนสมัคร ภ.ม.  อาจารย์1    
18. นางสาววันนิศา  ดงใต้ ภ.บ.  อาจารย ์1   ลาศึกษาต่อเมื่อ 13 สิงหาคม 2554 
19. นายธีระพงษ์  มนต์มธุรพจน์ ภ.ม.  อาจารย์1    
20. นายมานิตย์  แซ่เตียว วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1     
21. นางสาวฑิภาดา สามสีทอง ภ.บ.  อาจารย์1   ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2554 
22. นายทวนธน บุญลือ  ภ.บ.  อาจารย์1    
23. นางสาวเด่นใจ  บัวทุม ภ.บ.  อาจารย์1   ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2556 
24. นางสาวอัญมณี  ลาภมาก ภ.บ.  อาจารย์1   ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2556 
25. นางสาวกมลชนก  จิตอารี ภ.บ.  อาจารย์1   ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2557 
26. นางสาวรจเรศ เนตรทอง บธ.ม.  อาจารย์1 
27. นางสาวพิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ ์ ภ.บ.  อาจารย์1  

 
หมายเหตุ 1 หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัย 
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บุคลากร
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บุคลากรสํานกังานเลขานุการ 
 

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

(ช่วยราชการสํานักงานอธิการบดี  
ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2553) 

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

 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นางนิธินันท์   สุยะลา  บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการ)    บุคลากร   
2. นางสาวสาวิตรี สาริกา  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นางวรรณา  พุ่มพฤกษา     ศศ.บ. (บัญช)ี   นักวิชาการศึกษา  
4. นายนรเศรษฐ์  ทองคํา  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางสลวยเกศ  บุดดาลี  บธ.บ. (การบัญชี)   นักวิชาการเงินและบัญช ี
6. นางกฤษดาภรณ์  เคนประคอง  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
7. นางสาวสดใส  ตะรินันท์  วท.บ. (คอมพิวเตอร์)   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8. นางสาวปนิดา  มุขมณ ี  บธ.บ. (การบัญชี)   นักวิชาการพัสดุ   
9. นางสาวสุขุมา  พวงมะลิ    วท.บ. (เคมี)   นักวิชาการศึกษา  
10. นางนีลนารา ศรีสําราญ  ศ.ม. (การแนะแนวและให้คําปรึกษา) นักวิชาการศึกษา 
11. นายสิทธิพงศ์  ยิ่งยง  บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
12. นายวุฒิพงศ์  จันทร์พันธ์  ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
13. นางธนาพา  เชียงแสน  บธ.บ. (บัญชี)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
14. นางสาวประไพจิตร  สาตะรักษ์ ปวส. (คหกรรม)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
15. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตกุลภรณ์ อนุปริญญา (คอมพิวเตอร์)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       
16. นางสาวอนุพร โคตรเมือง  บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
17. นางสาวดารุณี  นามห่อ  ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
18. นางสาวสุดารัตน์ ทํานุ   บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
ลูกจ้างประจํา 
1. นายสมัย ก่ิงคํา   ปวท. (เกษตร)   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1 
2. นายจิรัฏฐ์  ภูมิสวาสดิ์      ปวส. (บัญชี)   พนักงานสถานที่ระดับ 1 
3. นางนารี  แก้ววงษา  วท.บ. (การบัญชี)   พนักงานประจําห้องทดลอง ระดับ 1  
 
ลูกจ้างชั่วคราว 
1. นายนเรศน์  กําลังดี   ม.6    พนักงานขับรถยนต์ 
2. นางสาวภัณฑิรา  กัลยา  ม.6    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
3. นางสาวจิรัสยา  สมลา  ปวส. (การออกแบบพาณิชยศิลป์)  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
4. นายศักด์ิชัย  รัศมี   ปวส. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ช่างไฟฟ้า 
 
จ้างเหมาบริการ 
1. นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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งบประมาณ   
 
1) งบประมาณแผ่นดนิ 2558  

งบประมาณแผ่นดนิที่ได้รับจัดสรรจาํแนกตามหมวดรายจ่าย  

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร 37,073,406.12 
2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,228,500.00 
3 ค่าสาธารณูปโภค - 
4 เงินอุดหนุน (โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) 4,821,300.00 
  งบลงทุน  
1 ครุภัณฑ์ 3,337,900.00 
2 ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 446,700.00 
  รวมทั้งสิ้น 49,907,806.12 

   
งบประมาณแผ่นดนิที่ได้รับจัดสรรจาํแนกตามแผนงาน  

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
1 แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา 49,907,806.12 
  (งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  
2 แผนงานวิจัย 288,200.00 
3 แผนงานบริการวชิาการแก่สังคม 987,500.00 
4 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 540,000.00 
  รวมทั้งสิ้น 51,723,506.12 

   
2) งบประมาณเงนิรายได้ทีไ่ด้รับจัดสรร   

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
1 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร ์ 4,179,975.00 
2 เงินรายได้บัณฑิตศึกษารวมยอดยกมา 886,700.00 
3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 7,190,260.00 
     
  รวมทั้งสิ้น 12,256,935.00 
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รายจ่าย   
1) งบประมาณแผ่นดนิ 2558  

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
  งบดําเนินการ  
1 งบบุคลากร 37,073,406.12 
2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,228,500.00 
3 ค่าสาธารณูปโภค - 
4 เงินอุดหนุน (โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) 4,821,300.00 
  งบลงทุน  
1 ครุภัณฑ์ 3,324,635.00 
2 ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 446,700.00 
  รวมทั้งสิ้น 49,894,541.12 
   2) รายจ่ายเงนิรายไดค้ณะเภสัชศาสตร์ 2558  

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร 1,160,480.00 
2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,641,758.94 
3 ค่าสาธารณูปโภค - 
  งบลงทุน  
4 ครุภัณฑ์ 1,096,502.00 
  รวมทั้งสิ้น 3,898,740.94 

   3) รายจ่ายเงนิรายได้บณัฑติศึกษา 2558  
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  งบดําเนินการ   
1 ค่าจ้าง 210,420.00 
2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 580,967.00 
3 ค่าสาธารณูปโภค - 
  งบลงทุน  
4 ครุภัณฑ์ 101,890.00 
  รวมทั้งสิ้น 893,277.00 
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4) รายจ่ายเงนิกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑติ 2558  
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร 2,340,260.00 
2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,897,784.83 
3 ค่าสาธารณูปโภค - 
  งบลงทุน  
4 ครุภัณฑ์ 1,796,008.06 
  รวมทั้งสิ้น 7,034,052.89 

   ค่าใช้จ่ายสําหรับใช้ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตร ี2558  
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1 งบประมาณแผ่นดิน   
  -งบบุคลากร 37,073,406.12 
  -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,228,500.00 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  - เงินอุดหนุน (โครงการฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ) 4,821,300.00 
  -ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ - 
  -ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง - 
  รวมรายจ่ายงบประมาณ  
2 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์  
  -ค่าจ้างชั่วคราว 1,160,480.00 
  -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,641,758.94 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2,802,238.94 
3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ  
  -งบบุคลากร 2,340,260.00 
  -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,897,784.83 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ 5,238,044.83 
  รวมงบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งสิ้น 54,163,489.89 

ข้อมูลท่ีใช้คํานวณ : ปีงบประมาณพ.ศ.2558 
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เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2558  
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1 รายรับ   
  1) งบประมาณแผ่นดิน  
  -งบบุคลากร 37,073,406.12 
  -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,228,500.00 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  - เงินอุดหนุน (โครงการฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ) 4,821,300.00 
  -ครุภัณฑ์ 3,337,900.00 
  -สิ่งก่อสร้าง 446,700.00 
  รวมรายรับงบประมาณ 49,907,806.12 
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 4,179,975.00 
  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา 886,700.00 
  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 7,190,260.00 
  รวมรายรับเงินรายได้ 12,256,935.00 
  รวมรายรับทั้งสิ้น 62,164,741.12 
2 รายจ่ายจริง  
  1) งบประมาณแผ่นดิน  
  -งบบุคลากร 37,073,406.12 
  -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,228,500.00 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  -เงินอุดหนุน 4,821,300.00 
  รวมรายจ่ายงบประมาณ 46,123,206.12 
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์  
  -ค่าจ้างชั่วคราว 1,160,480.00 
  -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,641,758.94 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2,802,238.94 
  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา  
  -ค่าจ้างชั่วคราว 210,420.00 
  -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 580,967.00 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  รวมรายจ่ายเงินรายได้บัณฑิตศึกษา 791,387.00 
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ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ   
  -งบบุคลากร 2,340,260.00 
  -ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,897,784.83 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ 5,238,044.83 
  รวมงบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งสิ้น 54,954,876.89 
3 เงินเหลือจ่าย  
  1) งบประมาณแผ่นดิน 3,784,600.00 
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 1,377,736.06 
  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา 95,313.00 
  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 1,952,864.23 
  รวมเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น 7,209,864.23 
4 งบดําเนินการในปีงบประมาณ 2558  
  1) งบประมาณแผ่นดิน 46,123,206.12 
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 8,831,670.77 
  3) ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง - 
  รวมงบดําเนินการในปีงบประมาณ 2558ทั้งสิ้น 54,954,876.89 

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558) 
 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ ปงีบประมาณ 2557-2558
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กราฟแสดงงบประมาณจัดสรร จําแนกตามยุทธศาสตร ์
ประจําปีงบประมาณ 2558 
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การบรกิารหองเอกสารอางองิทางเภสัชศาสตร  
 1. ทรัพยากรห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร ์

1)  

ลําดับที่ ประเภท จํานวน 

1 หนังสือตําราภาษาอังกฤษ 4,068 เล่ม 

2 หนังสือตําราภาษาไทย 8,208  เล่ม 

3 วารสาร  สิ่งพิมพ์  ภาษาไทย 70  ฉบับ 

4 วารสาร  สิ่งพิมพ์  ภาษาอังกฤษ 44  ฉบับ 

  หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ 409  เล่ม 

  หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 156  เล่ม 

  งานวิจัยอาจารย์ประจําคณะ 50 เล่ม/เรื่อง 

5 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 5  เครื่อง 

6 วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท  คณะ 195  เล่ม 

7 วิทยานิพนธ์อาจารย์ประจําคณะ 26  เล่ม 

8 Senior   Project   (นักศึกษาปริญญาตรี) 536  เล่ม 

9 ซีดี - รอม 292  แผ่น 

10 เทป 10  ม้วน 

11 วีดิทัศน์ 47  ม้วน 
 

2. สถิติการใชบ้ริการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสชัศาสตร์ 
ลําดับ
ที่ ประเภท จํานวน 
1 นิสิตและอาจารย์ 15-150  คน/วัน 

2 บุคคลภายนอก 2  คน/เดือน 

3 บริการยืม - คืน  หนังสือ 10-90  เล่ม/วัน 

4 บริการยืม - คืน  วารสาร 3 - 7  เล่ม/วัน 

5 บริการยืม - คืน  ระหว่างห้องสมุด ไม่มีบริการ 

6 
  
  

บริการช่วยสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ 
หมายเหตุ  สํานักวิทยบริการเปลี่ยนฐานข้อมูลจาก Web OPAC 
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS  เป็น Walai  AutoLib 
(สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ในระบบของสํานักวิทยบริการ) 

Walai AutoLib 
  

 

7 การจองหนังสือ 1  เล่ม 
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นักศึกษา 
 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 
1 (รหัส 58) 97 29 126 
2 (รหัส 57) 88 23 111 
3 (รหัส 56) 79 24 103 
4 (รหัส 55) 84 23 107 
5 (รหัส 54) 91 - 91 
6 (รหัส 53) 86 - 86 

นศ.ตกค้าง (รหสั 51) 1 - 1 
รวม 526 99 625 

 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
 

ลําดับ หลักสูตร ระดับ รวม (คน) 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารบริการสุขภาพ ปริญญาโท 19 
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปริญญาโท 2 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาตร์ชีวภาพ ปริญญาโท 0 
4 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ ปริญญาโท 1 
5 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก 2 

 รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  24 
 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student) ประจําปีการศึกษา 2557 
  

รายละเอยีด ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 
(โท-เอก) 

FTES 
รวม 

FTES (ปีการศึกษา 2557) 561.41 9.13 570.57 
FTES (ปีงบประมาณ 2558) 588.64 4.25 592.89 
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งานวจิยั   
 

1. โครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ประจําปงีบประมาณ 2558 
 
 ลําดับที ่ ชื่อขอ้เสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหลง่เงิน  งบประมาณรวม 

(บาท)  
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริม

สุขภาพรูปแบบเม็ดจาก 
พืชสมุนไพรเพือ่ลดความเส่ียง
ของการเกิดโรคเกาต ์

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ
ผศ.ดร.วรษิฎา ศิลาอ่อน 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

756,500 

2 การพฒันายาระงบัความรู้สึกปวด
เฉพาะที่ในรูปแบบสารละลาย
พ่นฝอยจากพืชสกุลผักเสี้ยน 

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ
ผศ.ดร.วรษิฎา ศิลาอ่อน 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

143,000 

3 การศึกษาฤทธิ์ตอ่ภาวะความจํา
บกพรอ่ง ภาวะซึมเศร้าของ   
ผลมะปรางและหมากเม่าและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

ดร.พรทิพย์ ไววฒุิ สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจิัย 

75,120 

4 ผลการกระตุ้นของสารสําคัญจาก
ส่องฟ้าต่อการเหนี่ยวนําใหเ้กิดการ
ตายของเซลล์มะเร็งลําไส้ด้วยเทรล 

ดร.พรทิพย์ ไววฒุิ สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจิัย 

239,150 

5 การประเมินฤทธิ์ทางชวีภาพและ
การเพิ่มศักยภาพในการผลิตสาร
ทุติยภูมิของเซลล์เพาะเลี้ยงและ
ราเอนโดไฟท์ที่ได้จากต้นหม่อน 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล สํานักงาน
คณะกรรมการวจิัย
แห่งชาต ิ

50,000 

6 โครงการพัฒนาและศึกษา
ประสิทธิผลของคุ๊กกี้หญ้า 
ดอกขาวช่วยเลิกบุหรี ่

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา โครงการพัฒนา
บุคลากรแกนนาํ
และโครงข่าย
บริการเลิกเสพ
ยาสูบระดับชาต ิ

280,000 

 

2. โครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 2558 
 

 ลําดับที ่ ชื่อขอ้เสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหลง่เงิน  งบประมาณรวม 
(บาท)  

1 การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์
คาร์บาพีนีเมสและยีนดื้อยาใน
เชื้อแบคทีเรยี Acinetobacter 

baumannii ที่ดือ้ต่อยา
ปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนมที่แยก
จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสทิธิ
ประสงค ์

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา งบประมาณแผน่ดิน 288,200 
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 ลําดับที ่ ชื่อขอ้เสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหลง่เงิน  งบประมาณรวม 
(บาท)  

2 การประเมินฤทธิ์ทางชวีภาพของ
สารทุติยภูมิจากราเอนโดไฟท์ที่
แยกได้จากต้นปลาไหลเผือกและ
ปลาไหลเผือกเลก็ 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณแผน่ดิน
(โครงการส่งเสรมิ
การวจิัยใน
อุดมศึกษา) 

300,000 

3 การพฒันายาเม็ดแตกตัวในช่องปาก
โดยเทคนิคการระเหิดดว้ย
ไมโครเวฟ 

ผศ.ดร.วรษิฏา ศิลาอ่อน งบประมาณแผน่ดิน
(โครงการส่งเสรมิ
การวจิัยใน
อุดมศึกษา) 

300,000 

4 ปัญหาและการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมยา
แผนโบราณไทยสู่มาตรฐานการ
ผลิตที่ดีก่อนเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล งบประมาณแผน่ดิน
(โครงการส่งเสรมิ
การวจิัยใน
อุดมศึกษา) 

180,000 

 
3. โครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2558 
 

 ลําดับที ่ ชื่อขอ้เสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหลง่เงิน  งบประมาณรวม 
(บาท)  

1 การคัดกรองหาเชื้อราเอนโดไฟต์
ที่สร้างสารต้านมะเร็งจากพืช
สมุนไพรปลาไหลเผือก 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

50,000 

2 การประยุกตใ์ช้เภสัชพันธุศาสตร์
ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน  
ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

นายพีรวัฒน์ จนิาทองไทย งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

50,000 

3 ผลของการติดตามอาการ 
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
แบบใกล้ชิดโดยเภสัชกรชุมชน 

นางศิศิรา ดอนสมัคร งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

25,000 

4 การพัฒนาแผ่นติดผิวหนัง 
จากไซโลกคูแคนที่บรรจุสาร
สกัดพรกิเพือ่บรรเทาอาการปวด 

ผศ.ดร.วรษิฏา ศิลาอ่อน งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

50,000 

5 การวเิคราะห์รายการเม็ดยา
และแคปซูลสําหรับมนุษย์และ
สัตว์ที่มีการขึ้นทะเบียนใน
ประเทศไทยบนเว็บไซต์การ
พิสูจน์เอกลกัษณ์ยาเม็ดและ 
ยาแคปซูล คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ดร.จินตนา นภาพร งบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

25,000 
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โครงการสารนพินธของนักศกึษาระดบัปริญญาตรี  
1. การศึกษาดา้นฤทธิ์ทางชีวภาพและสมุนไพร 

ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายชือ่นักศึกษา 
1 ฤทธ์ิของสารสกัดจากเห็ดต่อ

กระบวนการต้านอักเสบ  
อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ์
 

ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 5415400731 
5415400818 

นายวชิรวิทย์ วัชราคม   
นางสาวศิริวรรณ ลืมฉุ้น  

2 การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ
ของสารเบต้ากลูแคนที่สกัดจาก
เห็ดที่ใช้บรโิภคในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 5415400423 
5415400748 

นางสาวกลรัตน์ เชิดโคกศรี  
นางสาววรกานต์ มิตรวงศ์  

3 ฤทธ์ิป้องกันการทาํลายเซลล์
ประสาทของสารสกัดจากกระโดน 

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ 
 

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 5415400115 
5415400508 

นางสาวธารทพิย์ ธีวะสาสน ์  
นางสาวดวงกมล อุทัยวัฒนา   

4 การประยุกต์ใชเ้ภสัชพนัธุศาสตร์
ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารนิ ณ 
โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์  

ดร.สมหวัง จรรยาขนัติกุล 
 
 

อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 5415400933 
5415400940 

นายรชตะ มังกรแก้ว   
นายรณชยั ชมเมือง   
  

5 ฤทธ์ิยับยั้งความเจรญิและความ
เป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกสมอง
ร้ายแรงชนิด glioblastoma 
multiforme (GBM) 

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก 
 
 

ดร.กุสุมา  จิตแสง 541540052 
5315400525 

นางสาวทพิวัลย์ โชติพนชิเศรษฐ ์ 
นายชัชพงศ์ ชูโต   
  

6 ฤทธ์ิของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย
ในการเหนี่ยวนาํให้เกิดการตาย
ของเซลล์มะเร็ง 

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ 
 

- 5415400836 
5415400960 

นางสาวสุวพักตร์ ไชยวสุกุล   
นางสาวบัณฑิตา จงเปรมกิจ   
  

7 ผลของสารสกัดจากม่อนไข่ใน
การยับย้ังการเจรญิเติบโตของ
เซลล์มะเร็ง 

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ - 5415400478 นายเชิดพงศ์ อุบลบาน  
  

8 การประเมินศักยภาพโปรไบโอติก   
ของแลคโตบาซิลลัสที่แยกได้
จากน้ํานมแม ่

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 
 

ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันตะ๊มา 5415400236 
5415400243 

นายวราวุธ วิโรพรม   
นางสาววีรยา ศรีสุริยชัย   

9 การศึกษาคุณสมบัติโปรไบโอติกของ
แบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส  

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา 
ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันตะ๊มา 

5145400069 
5145400331 

นายญาณศิลป์ วงศ์ประสาร   
นายอดิศักด์ิ รัตนสงคราม   

10 การรอดชีวิตของแบคทีเรีย  
โปรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้ม
เซลล์เมื่อนาํไปเติมในน้ําผลไม้
ชนิดต่างๆ  

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 
 

ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันตะ๊มา 5415400645 
5415400793 

นางสาวพชรพร พาเจริญ   
นางสาวสกุลรัตน ์นางนวล   
  

 
2. การศึกษาดา้นเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสชักรรม 

ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายชือ่นักศึกษา 
1 การพัฒนายาเม็ดแตกตัวเร็วใน

ช่องปากของยา Diclofenac 
Sodium โดยใช้เทคนคิการระเหิด 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
 

- 5315400329 
5415400702 
  

นายศิวัสม์ สาระ   
นายภานุพงศ์ บัวแก้ว   
 

2 การเตรียม Super adsorbent  
particles จาก
Polysaccharide-qraft-PVP 
โดยใช้ microwave 

ดร.ชลลดัดา พิชญาจิตติพงษ.์  ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 5415400904 
5415400928 
  

นางสาวณิชาลฎา แก้วกันหา   
นางสาวกัญณรินทร์ พิริยานนท ์  

3 การทดสอบความคงตัวของ
แคปซูลบัวบก 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
 

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ 5415400298 
5415400898 

นางสาวสุธาภา พงศ์ทิพากร   
นางสาวอาภาพร เศรษฐพลชัย  

4 การพัฒนาผลิตภัณฑเ์จลบรรเทา
อาการปวดจากสารสกัดพริกที่
อยู่ในรูป matrix polymer 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
 

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ
 

5415400915 
5415400959 
  

นางสาวจิตติมา อุปลา  
 นายสุพิชญ์ กิตติพิทยากร   
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ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายชือ่นักศึกษา 
5 การเตรียมไมโครอิมลัชันจาก

สารสกัด Cleome viscose 
เพื่อใช้เป็นยาใชภ้ายนอก 

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ
  

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
อ.ไพจิตร   ศรีธนานวัุฒน์ 
 

5415400188 
5415400357 
  

นางสาวเมธาว ีลับลิพล  
นางสาวอมรรัตน์ โครตปัญญา   

6 การศึกษาผลของคลอเลสเตอรอล
ต่อคุณสมบัติทางกายภาพของ 
ลิโพโซมและทรานสเฟอร์โซม  

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 5415400104 
5415400690 

นางสาวธนฏัฐา อินทร์ตา 
นางสาวภทัราพร  
เรืองกาญจนไพศาล     

7 การพัฒนาเคอร์คิวมนิ/พิเพอริน
ไมโครพาร์ติเคิลแบบลอยได้เพื่อ
ใช้ในการรักษาโรคแผลใน
กระพาะอาหาร  

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา 
 
 

ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 5415400564 
5415400771 
  

นางสาวนลนิทพิย์ เนื่องเหมรัช 
นางสาววิกานดา สีแพนบาล   

8 อิทธิพลของปัจจัยกระบวนการ
ผลิตของการพน่ฝอยต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑข์องตํารับยาพิกัด 
เกสรทั้งห้า  

ดร.บัญชา ยิ่งงาม 
 
 

รศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตประภา 5415400218 
5415400313 
  

นางสาวรัชวดี ยิ่งดอน  
นางสาวสุนิสา มั่นคง   

9 ผงของสารสกัดสมุนไพรไทย  
5 ชนิด ต่อการทํางานของ
เอนไซมไ์ซโตรโครม 450 ในตับหนู 
(เน้น CYP3A4) (กลุ่มที1่) 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา 
 

ดร.สุทธาสิน ี สุวรรณกุล  
 

5415400276 
5415400371 
  

นางสาวสายสุดา ดีวงศ์ 
นางสาวอรณี ปัตถาติ     

10 ผงของสารสกัดสมุนไพรไทย  
5 ชนิด ต่อการทํางานของ
เอนไซมไ์ซโตรโครม 450 ในตับหนู 
(เน้น 3A4) (กลุ่มที่ 2) 

ดร.สุทธาสิน ี สุวรรณกุล 
  
 

ผศ.ดร.เบญจภรณ ์ เศรษฐบุปผา 5415400623 
5415400683 
  

นางสาวปุญญาพร  
ยิบประดิษฐ ์
นางสาวภทัรสุดา  
มีชํานาญ        

11 ผงของสารสกัดสมุนไพรไทย  
5 ชนิด ต่อการทํางานของ  
CYP-2D6 ไมโครโซมจากตับหน ู  
(กลุ่มที่ 1) 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา 
 
 

ดร.สุทธาสิน ี สุวรรณกุล 5415400133 
5415400173 
  

นางสาวปองรัตน์ โพธ์ิกล่ิน 
นางสาวภาวิณี อ่อนอินทร ์   

12 ผงของสารสกัดสมุนไพรไทย  
5 ชนิด ต่อการทํางานของ
เอนไซม์ 2D6 ใน microsome 
จากตับหนู (กลุ่มที่ 2) 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์  เศรษฐบุปผา 
 
 

ดร.สุทธาสิน ี สุวรรณกุล 5415400014 
5415400863 
  

นายกิตตพิศ ใครบุตร 
นางสาวอรรมัภา แกล้วทนงค์ 

13 การผลิตและทดสอบ
ประสิทธิภาพทางห้องปฏิบัติการ
ของยาอมชาหญา้ดอกขาว 

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 
 
 

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกลุวัฒนา 5415400281 
5415400326 
  

นางสาวสุชาดา วิระสิทธ์ิ   
นางสาวสุรนิทร สีทา   

14 การกักเก็บคลอโรฟิลล์ด้วย 
พอลิเมอร์เพื่อนาํส่งยาทางผิวหนัง 

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลสิร ิ  
 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ์

5415400665 
5415400757 

นางสาวพิชามญชุ์ ญาณศุภวงศ์   
นางสาววริศรา ทพิย์คูนอก   

15 การพัฒนาผลิตภัณฑเ์ห็ดอัดเม็ด
เพื่อการรักษาการอักเสบ 

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลสิร ิ 
.  

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ์

5415400553
5415400807 

นางสาวธีรดา อินทรสุข 
นางสาวสราลี ศรัทธาพงษ์สกุล     

16 การศึกษาวิธีการสกดัสาร 
เบต้ากลูแคนจากเหด็ที่ใช้บริโภค
ในจังหวัดอุบลราชธาน ี

รศ.ดร. ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ ์
 
 

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 5415400032 
5415400599 
  

นางสาวเขมิกา สาธุรมัย์
นางสาวปภาดา นนัทิยกุล   
   

17 อิทธิพลของปัจจัยสูตรตําหรับ
ต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
ของมาสก์พอกหน้าชนิดลอก
ออกที่มีส่วนผสมของสกัดว่าน
ชักมดลูก     

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ดร.บัญชา ยิ่งงาม 5415400368 
5415400786 
  

นางสาวอรณิชา วุฒิโสภากร   
นางสาวศุภิสรา เพชรประภสัสร   

18 การหาสภาวะตอบสนองพื้นที่
เหมาะสมของวิธีสกัดด้วยคล่ืน
เสียงความถี่สูงสาํหรบัสาร 
พอลีฟนีอลจากผลสมอไทย  

ดร.บัญชา ยิ่งงาม 
 

ดร.กุสุมา  จิตแสง 5415400140 
5415400881 

นายปิยสิทธ์ิ ดําพะธิก 
นายอัษฐพร สงทุ่ง 

 
19 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช

สมุนไพรอิสานเพื่อการผลิตสาร
ทุติยภมู ิ

ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
 

- 
 

5415400252 
5415400087 

นางสาวศศิธร บูรณะพล  
นางสาวดารารัตน์ โป้สมบูรณ์   
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ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม รายชือ่นักศึกษา 
20 การผลิตโมโนโคลนอล

แอนติบอดีต่อสารสําคัญใน
ปลาไหลเผือก 

ผศ.ดร. ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล 
 

- 
 

5415400409 
5415400490 
  

นางสาวอัมรินทร ์สิงห์ประโคน   
นายณัฐกร คูสนิท   
 

21 การศึกษาพฤกษเคมขีอง 
ราเอนโดไฟท์ในปลาไหลเผือก 

ดร. กุสุมา จิตแสง 
 

ผศ.ดร. ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล 5415400386 
5415400582 

นางสาวอรพรรณ สัตยพานิชกุล   
นางสาวนริมล จําปา   

22 การจัดทาํฐานข้อมูลสมุนไพร 
ที่ใช้ในตํารายาอิสาน ระยะที่ 2 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล 
 

ดร. กุสุมา จิตแสง 5415400263 
5415400348 

นายศุภชยั ศรีมันตะ  
นายอธิบด ีศักด์ิศินานนท ์  

23 การวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมีของตํารับยาสมุนไพร
โรงพยาบาลเพื่อเปน็แนวทางใน
การควบคุมคุณภาพ 

ดร. กุสุมา จิตแสง  
 
 

รศ.ดร. ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์ 5415400454 
5415400678 
  

นางสาวชนาธิป ขวัญคง  
นายภัทรพงศ์ ศิริเสถียร   

24 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
และฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของ 
บัวสาย (Nymphaea sp.) 

ดร. กุสุมา จิตแสง 
 

- 5415400207 
5415400221 

นางสาวรัชนี งามวิลัย  
นางสาวลักษมี นาด ี  

 

3. การศึกษาดา้นเภสัชกรรมคลนิิก 
 

ที่ ชื่อโครงการ อาจารย์ที่เข้าประเมิน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 
1 อุบัติการณ์การใช้ยา

นอกเหนือจากข้อบ่งใช้
โรงพยาบาลวารินชําราบ  

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
 

ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 5415400609 
5415400852 
  

นางสาวปวีณ์นุช ศิริเดชไชยวงศ์   
นางสาวอภิญญา สุขเกษม   

2 อุบัติการโรคซึมเศร้าในผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
 

ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ 5415400638 
5415400713 

นายพงศกร มานิสสรณ์  
นายภูวนาท ศาสตร์ประสิทธ์   

3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการส่ังใช้ 
ยาใหม่ของแพทย์ในมุมมอง
ของผู้แทนยา  

รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร 
 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน 

5415400159 
5415400160 
  

นางสาวพรรณทิพา ผิวทอง  
นางสาวพิมพ์ชนก ทองทวน   

4 มุมมองของเภสัชกร
โรงพยาบาลต่อการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้แทนยา  

รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร 
 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน 

5415400519 
5415400654 
  

นายตรีเทพ ปณัณวัฒน์สกุล   
นางสาวพิชญา อ่ิมสําอางค์   

5 การประเมินการใช้ยา Lithium 
ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย 
 

ผศ.ดร.แสวง วัขระธนกิจ 5415400537 
5415400544 

นางสาวธมลวรรณ นันทา  
นายธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล   

6 การประเมินผลการให้ความรู้
เร่ืองยาในคลินิกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย 
 

- 
 

5415400410 
5415400438 
  

นางสาวกรกนก บุญกําเหนิด 
นางสาวจิตรดา ศรีปลัดกอง   

7 เภสัชกรโรงพยาบาลกับผลการ
ดําเนินงานคุ้มครองผู้ผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข กรณีศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 
 

ภญ.กิตติยาพร  ทองไทย 5415400445 
5415400843 
  

นางสาวใจเอื้อ มงคลสิทธิกุล   
นายกรัณย์ยวรรธน์ เชื้อประทุม   

 
8 การดําเนินงานด้านคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขระดับ
จังหวัด 

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 
 

ภญ.กิตติยาพร  ทองไทย 5415400195 
5415400080 
  

นางสาวยุวดี ยามดี  
นางสาวชัชภาวี บุญพรม   
  9 การประเมินความร่วมมือใน

การใช้ยาและอาการไม่พึงประสงค์
จากยาในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเรื้อรังชนิดไมอิลอยด์  

อ.มานิตย์ แซ่เตียว 
 

ภญ.ภารดี ชานุบาล 5415400726 
5415400876 
  

นางสาวรัตดากร นันทพาณิช   
นางสาวอรุณธิดา นกเพชร   

10 การประเมินความแม่นยําการ
ทํานายระดับยาวาลโปรเอท 

ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง 
 

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล 5415400058 
5415400768 

นางสาวโชติกา ศุภโกศล  
นางสาววัศยานนท์ คําเติม   
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ที่ ชื่อโครงการ อาจารย์ที่เข้าประเมิน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 
11 การสํารวจอาการข้างเคียง 

จากการใช้ยาโคลซาปีนและ
ศึกษาปัจจัยกระตุ้นในผู้ป่วย 
จิตเภท 

ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง 
 
 

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 5415400465 
5415400610 
  

นายชัยวัฒน์ ดาวเรือง   
นางสาวปารณีย์ ชวาลา   

 12 สถานการณ์ของการใช้
ผลิตภัณฑ์เพ่ือผิวขาวใน
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล  
 

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 
อ.ณรงค์ชัย จักษุพา 

5415400094 นางสาวทักษิณีย์ ศรีพล   

 
 

การพัฒนาบุคลากร 
1. อบรม/ประชุม/สัมมนาวชิาการในประเทศ 
 

บุคลากรสายวชิาการ 
ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
1 ดร.กุสุมา จิตแสง ประชุมวิชาการนานาชาติด้าน

สมุนไพร 
28 - 30 มกราคม 2558 โรงแรมพลูแมน  

จ.ขอนแก่น 
ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการ เร่ือง The 9th 

Botanical Conference of 
Thailand "Stepping toward 
global forum" 

3 - 5 มิถุนายน 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

  ประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ 
ASEAN+3 Organic Agriculture Forum  

24 - 25 มิถุนายน 2558 โรงแรมรามาการเ์ดนท์ 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   เข้าร่วมประชุมวิชาการ  
เร่ือง ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์
ระดับโลกคร้ังที่ 2 

23 - 24 กรกฎาคม 2558 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

2 ดร.จรรยา อินทรหนองไผ่ อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมร่วมซ้อมตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

11 - 12 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผล
การดําเนินงานระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557  

22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
   อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

3 ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ประชุมร่วมซ้อมตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

11 - 12 พฤษภาคม 
2558 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมชี้แจงการเขียนรายงาน 
ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557  

22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมเร่ือง TQA Criteria 3 - 5 มิถุนายน 2558 กรุงเทพมหานคร งบประมาณ
แผ่นดิน 

   อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เร่ืองการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2558 

22 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

4 ดร.จินตนา นภาพร ประชุมวิชาการ เร่ือง The 2nd 
International Conference on 
Bioresource towards World 
Class Products 

23 - 24 กรกฎาคม 2558 กรุงเทพมหานคร งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 

   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

5 อ.จีริสุดา คําสีเขียว อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

6 ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ ประชุมวิชาการ เร่ือง  Effect of 
Device Design on the 
Performance of a Dry Powder 
Inhalers Using Computational 
Fluid Dynamics 

14 - 15 ตุลาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
จ.สงขลา 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 16, 18, 23 มิถุนายน 
2558 

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ศึกษาดูงานด้านการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพสาขาเภสัชอุตสาหกรรมและ
หลักสูตรเคร่ืองสําอาง 

6 - 8 กรกฎาคม 
2558 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร และ
มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

 

7 ผศ.ดร.ชุตินันท์  
ประสิทธิ์ภูริปรีชา 

ประชุมวิชาการ โครงการ  
“การพัฒนาการศึกษาสําหรับ
บุคลากรสาธารณสุขที่เหมาะสมใน
ศตวรรษที่ 21” 

17 - 19 พฤศจิกายน 2557 โรงแรม Grand 
Mercure Bangkok 
Fortune 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
  ประชุมสัมมนา เร่ืองการทวนสอบ 

แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายในองค์การทางการศึกษา 
ด้วยเกณฑ์ EdPEx 

16 - 17 ธันวาคม 2557 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

  ประชุมสัมมนาการให้คําปรึกษาใน
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 

18 - 19 ธันวาคม 2557 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

   การอบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมร่วมซ้อมตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

11 - 12 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   
  

ประชุมชี้แจงการเขียนรายงาน 
ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557  

22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

8 ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล ประชุมสัมมนา เร่ืองการทวนสอบ 
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายในองค์การทางการศึกษา 
ด้วยเกณฑ์ EdPEx 

16 - 17 ธันวาคม 2557 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

   ประชุมสัมมนาการให้คําปรึกษาใน
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 

19 ธันวาคม 2557 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

   อบรมหลักสูตร การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ 
EdPEx  

9 - 12 มกราคม 2558 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

  อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมร่วมซ้อมตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

11 - 12 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมชี้แจงการเขียนรายงาน 
ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557  

22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Moodle 

20 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ

จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

9 อ.ณรงค์ชัย จักษุพา อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการ 
Pharmacotherapy of 
interesting common disease 
2015  

23 - 25 กรกฎาคม 2558 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

   ประชุมวิชาการ เร่ืองการอบรม
วิชาการสรีรวิทยา-พยาธิวิทยา 
คร้ังที่ 33 ประจําปี 2558 

27 - 29 กรกฎาคม 2558 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพค 
เมืองทองธานี  
จ.นนทบุรี 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

10 อ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ ประชุมใหญ่สามัญประจําปี หัวข้อ 
Connecting Pharmaceutical 
Care and Outcome  

13 - 15 พฤษภาคม 2558 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

  อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 18 มิถุนายน 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการ The 15th Asian 
Conference on Clinical 
Pharmacy เร่ือง Advancing 
Clinical Pharmacy Practice and 
Education Toward Patient - 
Centered Care  

23 - 26  มิถุนายน 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการ 2nd Annual 
National Health Professional 
Education Reformyforum  
(การพัฒนาการศึกษาสําหรับ
บุคลากรด้านสุขภาพ คร้ังที่ 2) 

4 - 6 สิงหาคม 2558 โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

11 อ.ทรงพร จึงมั่นคง อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผล
การดําเนินงานระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557  

22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
   อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

12 ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  
จึงวัฒนตระกูล 

ประชุมวิชาการนานาชาติด้าน
สมุนไพร 

28 - 30 มกราคม 2558 โรงแรมพลูแมน  
จ.ขอนแก่น 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการ เร่ือง The 9th 

Botanical Conference of 
Thailand “Stepping toward 
global forum” 

3 - 5 มิถุนายน 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

  ประชุมหารือและติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยร่วม  
(NRCT-JSPS Joint Research 
Program) 

22 - 28 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยคิวชู 
ประเทศญี่ปุ่น 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการ
ประเมินความปลอดภัยของอาหาร
จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

2 - 3 กรกฎาคม 2558 โรงแรมพลูแมน 
ขอนแก่น ราชา ออคิด  
จ.ขอนแก่น 

งบสํานักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย 

   อบรมเร่ือง Law and Regulation 
Workshop : How to Utilize 
Genetically Modified 
Mocroorganisms (GMMs) 

9 กรกฎาคม 2558 ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(Thailand Science 
Park) 
กรุงเทพมหานคร 

งบสํานักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย 

   ประชุมวิชาการ เร่ือง ทรัพยากร
ชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลกคร้ังที่ 2 

23 - 24 กรกฎาคม 2558 โรงแรมมิราเคิลแก
รนด์ กรุงเทพมหานคร 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

   อบรมเร่ือง แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตร
ปฏิบัติการ : เสริมสร้างศักยภาพ
วิทยากรรุ่นใหม่ 

27 - 28 กรกฎาคม 2558 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

13 ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมวิชาการ เร่ือง 
Pharmaceutical care for 
patients with chronic diseases  

23 - 27 มีนาคม 2558 โรงแรมเดอะรอยัล 
พาราไดส์ป่าตอง  
จ.ภูเก็ต 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

  อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 16, 18, 23 มิถุนายน 
2558 

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 



 

83 

 

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
  อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และงาน
แสดงสินค้า คร้ังที่ 4 ประจําปี 
2558 ร่วมกับการอบรมวิชาการ
สรีรวิทยา-พยาธิวิทยา คร้ังที่ 33 
ประจําปี 2558 

27 - 29 กรกฎาคม 2558 เมืองทองธานี  
จ.นนทบุรี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

14 ดร.ธนวดี ปรีเปรม อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมโครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย 10 มิถุนายน 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem Based Learning) 

29 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการความก้าวหน้า 
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์คร้ังที่ 3 : โรคมะเร็ง 

17 กรกฎาคม 2558 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Moodle 

20 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย 
ประเภทบัณฑิตศึกษา  
ประจําปีงบประมาณ 2559 

21 กรกฎาคม 2558 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมการจัดการเรียนการสอน 
ที่บูรณาการกับการทํางาน  
(Work-integrated learning: 
WiL) 

23 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการจีโนมิกส์  
ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยา 
เชิงระบบ 

10 กันยายน 2558 ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุม 
ไบเทคบางนา  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 

15 อ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ ประชุมวิชาการ 
Pharmacotherapy of 
interesting common disease 
2015  

23 - 25 กรกฎาคม 2558 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
16 ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย เสวนาในการอบรมเรื่องจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์และการขอรับการ
รับรองจริยธรรมการวิจัย 

12 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

9 - 10 มิถุนายน 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

17 ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

18 ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง 8th 
World Congress Clinical 
Nutrition (WCCN) 

1 - 3 ธันวาคม 2557 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 

  อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมร่วมซ้อมตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

11 - 12 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการความก้าวหน้า 
ทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์คร้ังที่ 3 : โรคมะเร็ง 

17 กรกฎาคม 2558 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

19 ดร.บัญชา ยิ่งงาม อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

20 อ.บัญญวัต ตรียกูล ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

25 - 26 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

21 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา การประชุมวิชาการ เร่ือง In Vitro 
screening test of Holy Basil 
and other 3 Thai vegetables 
aqueous extracts on rat 
CYP2D6 enzyme activity 

1 - 3 ธันวาคม 2557 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมวิชาการ เร่ือง The 
International conference on 
Herbal and Traditional 
Medicine  

28 - 30 มกราคม 2558 โรงแรมพลูแมน  
จ.ขอนแก่น 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

   อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
   ประชุมร่วมซ้อมตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
11 - 12 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการ เร่ือง Preparing 
for the new PIC/s GMP Annex 
15 : Process Development, 
Process Validation and QbD-
How to Manage the 
Requirements of the New 
EU/PICS Annex 15 

26 พฤษภาคม 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

22 ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ศึกษาดูงานด้านการจัดระบบ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

15 - 17 มกราคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

เงินโครงการ
บริการวิชาการ 

  ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผล
การดําเนินงานระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557  

22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

23 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก อบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัย
อาวุโส สกว. คร้ังที่ 14 

22 - 25 ตุลาคม 2557 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
ซิต้ี จอมเทียน  
จ.ชลบุรี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมเคร่ืองมือวิจัยชั้นสูง  
คร้ังที่ 2 ประจําปี 2558 

25,27 สิงหาคม 
2558 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

24 ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ประชุมวิชาการ เร่ืองประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 40  
(วทท.40)  

1 - 5 ธันวาคม 2557 โรงแรมพลูแมน  
จ.ขอนแก่น 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

   ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
แบบโปสเตอร์ในงานประชุม
วิชาการเร่ือง 8th T NS 
Conference 2014 and 2nd CU-
NIPS Symposium Bangkok, 
Thailand  

22 - 23 ธันวาคม 2557 กรุงเทพมหานคร ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
   ประชุมวิชาการ เร่ือง 4th 

International Conference on 
Science & Technology (ICST)  

3 - 4 มกราคม 2558 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ศึกษาอบรมดูงานระยะสั้นเรื่องการ
ออกแบบไพรเมอร์และตัวตรวจตาม
สําหรับงานเรียลไทม์พีซีอาร์ 

7 - 9 มกราคม 2558 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

   ประชุมวิชาการ เร่ือง งานประชุม
เสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
ประจําปี 2558 

22 - 23 มกราคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

  อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการเร่ือง The 7th 
Northeast Pharmacy Research 
Conference 2015 

6 - 8 มีนาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

9 - 10  กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

25 อ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ ์ อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 18 มิถุนายน 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

26 อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการ เร่ือง The 2015 
Asian Conference on Clinical 
Pharmacy (2015 ACCP) : 
Advancing Clinical Pharmacy 
Practice & Education Toward 
Patient-Centered Care 

23 - 26 มิถุนายน 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
แอนด์คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 

27 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา 
  

ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผล
การดําเนินงานระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557  

22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

28 อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจงแนว
ทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
   อบรมและดูงานระยะสั้น เร่ือง 

Research Techniques in 
structural biology workshop 
“Protein structure and 
Function” 

22 - 26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 

   อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมวิชาการความก้าวหน้าทาง
เภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์คร้ังที่ 3 : โรคมะเร็ง 

17 กรกฎาคม 2558 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Moodle 

20 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย 
ประเภทบัณฑิตศึกษา  
ประจําปีงบประมาณ 2559 

21 กรกฎาคม 2558 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

29 อ.มานิตย์ แซ่เตียว ฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิต
วิทยารุ่นที่ 2 รอบที่ 4  

1 กุมภาพันธ์ -  
31 พฤษภาคม 2558 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

   วิทยากรและเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
เร่ือง The 2015 Asian 
Conference on Clinical 
Pharmacy (2015 ACCP) : 
Advancing Clinical Pharmacy 
Practice & Education Toward 
Patient-Centered Care 

23 - 26 มิถุนายน 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
แอนด์คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

30 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ ์
  

ประชุมวิชาการ เร่ือง 18th World 
Congress Clinical Nutrition 
(WCCN)  

1 - 3 ธันวาคม 2558 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์  
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

ประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง 
The international conference 
on herbal and traditional 
medcine  

28 - 30 มกราคม 2558 โรงแรมพลูแมน  
จ.ขอนแก่น 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมวิชาการ เร่ือง การจัดทํา 
(ร่าง) หลักสูตรเภสัชกรรมสมุนไพร
และสมรรถนะของหลักสูตร 

29 เมษายน 2558 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
   

  
ประชุมวิชาการ เร่ือง The 9th 
Botanical Conference of 
Thailand “Stepping toward 
global forum” 

3 - 5 มิถุนายน 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 

  ประชุมวิชาการ ทรัพยากรชีวภาพสู่
ผลิตภัณฑ์ระดับโลก คร้ังที่ 2  

23 - 24 กรกฎาคม 2558 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

31 ผศ.ดร.วริษฎาศิลาอ่อน ประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง 8th 
World Congress Clinical 
Nutrition (WCCN) 

1 - 3 ธันวาคม 2557 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
จ.อุบลราชธานี 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 

  อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ศึกษาดูงานด้านการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพสาขาเภสัชอุตสาหกรรมและ
หลักสูตรเคร่ืองสําอาง 

6 - 8 กรกฎาคม 2558 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร และ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

32 รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา 
  
  
  

อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

ประชุมชี้แจงการเขียนรายงาน 
ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557  

22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เร่ืองการพัฒนา
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
2558 

22 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

ประชุมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์
งานวิจัยในโครงการ Smart 
Researcher ประจําปี 2558 

17 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมวิชาการ เร่ือง ทรัพยากร
ชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลกคร้ังที่ 2 

22 - 24 กรกฎาคม 2558 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

33 รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
  ประชุมวิชาการ เร่ือง propak 

seminar (Packaging for food, 
drinking and Pharma) 

17 - 19 มิถุนายน 2558 Bangkok Exhibition 
Services Ltd. 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการ เร่ือง การประชุม
วิชาการด้านการขึ้นทะเบียนยา 
คร้ังที่ 5 

21 - 22 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

   
  

ประชุมวิชาการ เร่ือง ทรัพยากร
ชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก 
คร้ังที่ 2 

23 - 24 กรกฎาคม 2558 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  การประชุมวิชาการ 2nd Annual 
National Health Professional 
Education Reform Forum  
(การพัฒนาการศึกษาสําหรับ
บุคลากรด้านสุขภาพ คร้ังที่ 2) 

4 - 6 สิงหาคม 2558 โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 
และงบอ่ืน 

34 ดร.ศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา 
  
  
  

ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการทํางานบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ 
แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

6 - 10 ธันวาคม 2557 โรงแรมฮอไรซั่น 
วิลเลจแอนด์รีสอร์ท  
จ.เชียงใหม่ 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

ประชุมชี้แจงการเขียนรายงาน 
ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557  

22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

ประชุมร่วมซ้อมตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

11 - 12 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

อบรมแนวทางปฏิบัติระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

15 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

35 ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฎ 
จันต๊ะมา 

ประชุมวิชาการ เร่ือง  
Investigation of carbapenem-
resistant genes in 
Acinetobacter spp. isolated 
from patients at tertiary  

13 - 14 พฤศจิกายน 2557 เมืองเกียวโต  
ประเทศญี่ปุ่น 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 
จากเงินวิจัยฯ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
  health care center, 

northeastern Thailand 
   

  อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการ เร่ือง 
Development of Rapid 
Detection Method for Dengue 
Virus by Reverse 
Transcription-Loop-Mediated 
Isothermal amplification 
Technique 

3 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

36 อ.ศิศิรา ดอนสมัคร อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 16, 18 มิถุนายน 
2558 

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมวิชาการ The 15th Asian 
Conference on Clinical 
Pharmacy เร่ือง Advancing 
Clinical Pharmacy Practice and 
Education Toward Patient - 
Centered Care  

23 - 26 มิถุนายน 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 

   อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

37 ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา “แผนกลยุทธ์และ
หลักสูตร” Mini_UKM คร้ังที่ 10 

27 - 29 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมแมนดาริน  
เขาใหญ่  
จ.นครราชสีมา 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

20 - 22 พฤษภาคม 2558  โรงแรมเซ็นทารา
แอนด์คอนเวนชั่น 
เซนเตอร์ขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากคณะฯ 

   อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เร่ืองการพัฒนา
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
2558 

22 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
   อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

38 รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมร่วมซ้อมตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

11 - 12 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผล
การดําเนินงานระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557  

22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการ 2nd Annual 
National Health Professional 
Education Reform Forum  
(การพัฒนาการศึกษาสําหรับ
บุคลากรด้านสุขภาพ คร้ังที่ 2) 

4 - 6 สิงหาคม 2558 โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 
และงบอ่ืน 

39 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวน ประชุมวิชาการ เร่ืองการทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

8 - 9 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ.นครปฐม 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 

40 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจงแนว
ทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

41 ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมวิชาการ เร่ือง The 2nd 
International Conference on 
Bioresource towards World 
Class Products 

23 - 24 กรกฎาคม 2558 กรุงเทพมหานคร งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 

42 ดร.สุรชัย จูมพระบุตร อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 



 

92 

 

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ

จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

43 ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
ประเภทโปสเตอร์ในงานประชุม
วิชาการ เร่ือง The 3rd 
International conference and 
exhibition of pharmaceutical, 
nutraceutical and 
cosmeceutical technology  
(Pharmatech 2014) 

1 - 2 ธันวาคม 2557 The queen sirikit 
national convention 
center 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

44 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนาตนเองเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ความ
ชํานาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

5 มีนาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมวิชาการ เร่ือง โครงการ
ประชุมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรม
ปฐมภูม ิ

23 - 24 มีนาคม 2558 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน
หรือพัฒนาตนเองเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ความ
ชํานาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

3 เมษายน 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 16, 23 มิถุนายน 
2558 

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

45 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ ประชุมโครงการทดสอบจริยธรรม
ทางการแพทย์และสร้างเสริม
สุขภาพ 

5 - 7 ธันวาคม 2557 โรงแรมบุษบง  
ไฟนรีสอร์ท  
จ.หนองคาย 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

ประชุมการพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจด้านยากับเวชระเบียน
อิเลคทรอนิกส์เพ่ือป้องกันปัญหาที่
เกี่ยวกับยาส่งเสริมความปลอดภัย
ของผู้ป่วยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

2 มีนาคม 2558 กระทรวงสาธารณสุข 
จ.นนทบุรี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมวิชาการเร่ืองสถานการณ์
ปัจจุบันของการปรับใช้เวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ของร้านยาคุณภาพ 

4 - 5 เมษายน 2558 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
  ประชุมวิชาการและประชุม 

สามัญใหญ่ประจําปี 2558 เร่ือง 
“Connecting Pharmaceutical 
Care and Outcome” 

12 - 15 พฤษภาคม 2558 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

   อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการหลักสูตรการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลสําหรับการเรียน
การสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพ 

17 - 18 กรกฎาคม 2558 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

   Transfromative Learning 
process: Learning process to 
enhance HP students' 
competencies and career 
pathway for reaching health 
equity 

25 - 26 กรกฎาคม 2558 โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  การประชุมวิชาการ 2nd Annual 
mational health Professional 
education reform forum  
(การพัฒนาการศึกษาสําหรับ
บุคลากรด้านสุขภาพ คร้ังที่ 2) 

4 - 6 สิงหาคม 2558 โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมวิชาการมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ ปี 2558 

16-18 สิงหาคม 2558 โรงแรมเซ็นทาราแอนด์
คอนเวนชั่น เซนเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

46 อ.โสภิตา พงษ์มะลิวัลย์ อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 16, 18, 23 มิถุนายน 
2558 

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

47 รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายและประชุม
วิชาการในงานมหกรรมวิชาการ 
ฟ้าใส 2558  

26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณจาก
เครือข่ายวิชาชีพ
แพทย์ฯ 

   อบรม เร่ือง Inagural Endeavour 
Scholarship and Fellowship 
Alumni Reception 

2 มิถุนายน 2558 โรงแรมเชอราตัน  
แกรนด์ สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร 

Australian 
Government, 
Department of 
Education and 
Training 

48 ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เร่ืองการพัฒนา
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
2558 

22 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ

จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาการ
วิจัยเพ่ือสร้างความร่วมมือสู่การเป็น
ศูนย์กลางการวิจัยด้านการแพทย์
แผนไทยการแพทย์พ้ืนบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพ 10 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมกิจตรงวิลล์  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมสัมมนาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

5 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
นครินทร์ 
จ.นราธิวาส 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมวิชาการมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ ปี 2558 

16-20 สิงหาคม 2558 โรงแรมเซ็นทารา
แอนด์คอนเวนชั่นเซน
เตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์ 

   ประชุมวิชาการประจําปี การแพทย์
แผนไทยการแพทย์พ้ืนบ้านและ
การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ 

2 - 6 กันยายน 2558 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพค 
เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

49 ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

  ประชุมชี้แจงการเขียนรายงาน 
ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557  

22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   ประชุมวิชาการ เร่ือง propak 
seminar (Packaging for food, 
drinking and Pharma) 

17 - 19 มิถุนายน 
2558 

Bangkok Exhibition 
Services Ltd. 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

   ประชุมวิชาการ เร่ือง การขึ้น
ทะเบียนยา คร้ังที่ 5 

21 - 22 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

   ประชุมวิชาการ เร่ือง ทรัพยากร
ชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก  
คร้ังที่ 2 

23 - 24 กรกฎาคม 2558 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 

   ประชุมวิชาการ 2nd Annual 
mational health Professional 
education reform forum  
(การพัฒนาการศึกษาสําหรับ
บุคลากรด้านสุขภาพ คร้ังที่ 2) 

4 - 6 สิงหาคม 2558 โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร์ 
และงบอ่ืน 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
50 อ.อุไรวรรณ อกนิตย์ สัมมนานักเรียนทุนรัฐบาล 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สําเร็จการศึกษา  
คร้ังที่ 2 ปี 2558 

7 - 8 สิงหาคม 2558 เดอะ คา วาลิ  
คาซ่า รีสอร์ท  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

เบิกจ่ายจาก
กระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 

  อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Moodle 

20 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

51 ผศ.ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจงแนว
ทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

   นําเสนอผงานแบบโปสเตอร์ ในงาน
ประชุมนานาชาติ ASEAN+3 
organic agricultire forum 

23 - 26 มิถุนายน 2558 โรงแรมรามาการ์เดนท์ 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากราชการ 

 
บุคลากรสายสนับสนนุ 
ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
1 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา “แนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ -แผนยุทธศาสตร์
เพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
Mini_UKM คร้ังที่ 10” 

27 - 29 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมแมนดาริน 
เขาใหญ่  
จ.นครราชสีมา 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

    
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินค่างานเพื่อ
กําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของตําแหน่ง
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ” 

6 - 7 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

    อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการทํางานบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

6 - 10 ธันวาคม 2557 โรงแรมฮอไรซั่น 
วิลเลจแอนด์รีสอร์ท  
จ.เชียงใหม่ 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    อบรมหลักสูตร การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx  

9 - 12 มกราคม 2558 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

2 นางนิธินันท์ สุยะลา อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
  ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพการทํางานบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

6 - 10 ธันวาคม 2557 โรงแรมฮอไรซั่น 
วิลเลจแอนด์รีสอร์ท  
จ.เชียงใหม่ 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จ
บํานาญตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ.2499 และ พ.ศ.2557 

17 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่              
าย 

    อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินค่างานเพื่อกําหนด
ตําแหน่งสูงขึ้นของตําแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ” 

6 - 7 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

    อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเอกสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23 เมษายน 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

    อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้านบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

5 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

    อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

3 นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการทํางานบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

6 - 10 ธันวาคม 2557 โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ
แอนด์รีสอร์ท  
จ.เชียงใหม่ 

เงินรายได ้
คณะเภสัชศาสตร์ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินค่างานเพื่อ
กําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของตําแหน่ง
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ” 

6 - 7 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

    อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

4 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการทํางานบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

6 - 10 ธันวาคม 2557 โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ
แอนด์รีสอร์ท  
จ.เชียงใหม่ 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
  ศึกษาดูงานด้านการจัดระบบ

ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
15 - 17 มกราคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม/ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

เงินโครงการ 
บริการวิชาการ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินค่างานเพื่อ
กําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของตําแหน่ง
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ” 

6 - 7 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

5 นางสลวยเกศ บุดดาลี ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการทํางานบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

6 - 10 ธันวาคม 2557 โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ
แอนด์รีสอร์ท  
จ.เชียงใหม่ 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    อบรมเร่ือง Modernize digital 
life with window 10 and 
modern office (key highlights 
and tactics) 

23 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    อบรมหลักสูตร “กฎหมายและ
ระเบียบสําหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 3 

12 - 13 มิถุนายน 2558 โรงแรมปร๊ินพาเลซ 
มหานาค  
กรุงเทพมหานคร 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

6 นางสาวสาวิตรี สาริกา ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการทํางานบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

6 - 10 ธันวาคม 2557 โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ
แอนด์รีสอร์ท  
จ.เชียงใหม่ 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

  แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง การบริหาร
จัดการระบบเครือข่าย ระหว่าง 
Admin ของคณะ/หน่วยงาน 

22 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Moodle 

20 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง การ
จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

7 นางสาวสดใส ตะรินันท์ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

  ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการทํางานบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

6 - 10 ธันวาคม 2557 โรงแรมฮอไรซัน่วิลเลจ
แอนด์รีสอร์ท  
จ.เชียงใหม่ 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
    อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  

การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    อบรมหลักสูตร การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ 
EdPEx  

9 - 12 มกราคม 2558 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผล
การดําเนินงานระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2557  

22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

8 นางสาวดารุณี นามห่อ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

  ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการทํางานบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

6 - 10 ธันวาคม 2557 โรงแรมฮอไรซัน่วิลเลจ
แอนด์รีสอร์ท  
จ.เชียงใหม่ 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    ศึกษาดูงานด้านการจัดระบบ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

15 - 17 มกราคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
จ.ขอนแก่น 

เงินโครงการ 
บริการวิชาการ 

    ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

25 - 26 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

    ศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และ 
International Office 

22 - 24 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
จ.สกลนคร 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

    อบรมนักวิเทศสัมพันธ์สู่ความเป็น
มืออาชีพ 

23 - 24 มิถุนายน 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

    อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
9 นายศักด์ิชัย รัศมี ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพการทํางานบุคลากร
สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

6 - 10 ธันวาคม 2557 โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ
แอนด์รีสอร์ท  
จ.เชียงใหม่ 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง การบริหาร
จัดการระบบเครือข่าย ระหว่าง 
Admin ของคณะ/หน่วยงาน 

23 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

10 นายทยากร วริทธานนท์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําผลงานวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

8 - 9 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

11 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเอกสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

23 เมษายน 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

  อบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง
เอกสารออนไลน์ ระยะที่ 1 

16 มิถุนายน 2558 สํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

    อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

12 นายวีระวุท กะชา อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

13 นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

14 นายนรเศรษฐ์ ทองคํา อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทางทรัพย์สินทางปัญญา 

5 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

  แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง การบริหาร
จัดการระบบเครือข่าย ระหว่าง 
Admin ของคณะ/หน่วยงาน 

22 - 23 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
    อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการ

จัดการเรียนการสอนโปรแกรม 
Google Classroom  

24 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

15 นางนีลนารา ศรีสําราญ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจงแนว
ทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

16 นางกรชนก แก่นคํา อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินค่างานเพื่อ
กําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของตําแหน่ง
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ” 

6 - 7 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

    ศึกษาดูงานด้านการจัดระบบ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

15 - 17 มกราคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
จ.ขอนแก่น 

เงินโครงการ 
บริการวิชาการ 

    ประชุมเชิงวิชาการการวิจัย
ระดับชาติสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  
คร้ังที่ 7 ปีทองวิชาการ 58 : พัฒนา
คนพัฒนางาน สมานสามัคคี 
ผลงานดี มีคุณธรรม 

1 - 3 เมษายน 2558 ชาโต เดอ เขาใหญ่
โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท 
จ.นครราชสีมา 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

17 นางธนาพา เชียงแสน อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

18 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

  อบรมการจัดทําระบบจัดการแผน
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

29 ตุลาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

  อบรมการจัดทําวารสาร 
เภสัชศาสตร์อีสาน 

7 พฤศจิกายน 2557 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

งบประมาณแผ่นดิน 

    อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
    อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

19 นางสาวธัญญลักษณ์  
ทิวัตถ์กุลภรณ์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

    อบรมเพ่ือรับฟังการชี้แจง 
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 

2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

20 นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

21 นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

28 - 29 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

22 นางสมคิด สุพันทะมาด ศึกษาดูงานด้านการจัดระบบ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

15 - 17 มกราคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
จ.ขอนแก่น 

เงินโครงการ 
บริการวิชาการ 

23 นายธนพัต วิสาพล ศึกษาดูงานด้านการจัดระบบ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

15 - 17 มกราคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
จ.ขอนแก่น 

เงินโครงการ 
บริการวิชาการ 

24 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์ ศึกษาดูงานด้านการจัดระบบ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

15 - 17 มกราคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
จ.ขอนแก่น 

เงินโครงการ 
บริการวิชาการ 

    ศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบ 24 เมษายน 2558 โรงพยาบาลตระการพืชผล 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

25 นางสาวเย็นฤดี ขันทะโข ศึกษาดูงานด้านการจัดระบบ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

15 - 17 มกราคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
จ.ขอนแก่น 

เงินโครงการ 
บริการวิชาการ 

26 นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ ศึกษาดูงานด้านการจัดระบบ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

15 - 17 มกราคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
จ.ขอนแก่น 

เงินโครงการ 
บริการวิชาการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
27 นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้ ศึกษาดูงานด้านการจัดระบบ

ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
15 - 17 มกราคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
จ.ขอนแก่น 

เงินโครงการ 
บริการวิชาการ 

28 นายสมัย ก่ิงคํา ศึกษาดูงานด้านการจัดระบบ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

15 - 17 มกราคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
จ.ขอนแก่น 

เงินโครงการ 
บริการวิชาการ 

29 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

    อบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

9 - 10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

30 นางสาวอนุพร โคตรเมือง อบรมเร่ือง Modernize digital 
life with window 10 and 
modern office (key highlights 
and tactics) 

23 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

  อบรมหลักสูตร “กฎหมายและ
ระเบียบสําหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 3 

12 - 13 มิถุนายน 2558 โรงแรมปร๊ินพาเลซ 
มหานาค  
กรุงเทพมหานคร 

เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

31 นางสาวปนิดา มุขมณี อบรมเร่ือง Modernize digital 
life with window 10 and 
modern office (key highlights 
and tactics) 

23 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    อบรมแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

15 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

  อบรมแนวทางปฏิบัติระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

15 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 3 

17 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

32 นางชื่นจิต ภู่ทอง อบรมแนวทางปฏิบัติระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

15 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    อบรมแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

15 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
    อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 3 

17 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    อบรมการควบคุมและการจําหน่าย
พัสดุ สําหรับส่วนราชการ 

11 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

33 นางนารี แก้ววงษา อบรมแนวทางปฏิบัติระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

15 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    อบรมแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

15 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 3 

17 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

    อบรมการควบคุมและการจําหน่าย
พัสดุ สําหรับส่วนราชการ 

11 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 
จากราชการ 

34 นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสด์ิ อบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง
เอกสารออนไลน์ ระยะที่ 1 

16 มิถุนายน 2558 สํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 
 
การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 

ชื่อ-สกุล ประเภท
บุคลากร 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

ระดับ 
การ 

ศึกษาต่อ 
แหล่งทนุการศึกษา สถาบันที ่

ศึกษาต่อ 

ประเทศของ
สถาบันที ่
ศึกษาต่อ 

นางสาววันนิศา  ดงใต้ พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 
 

University of 
Maryland at 
Baltimore 

สหรัฐอเมริกา 

นายทวนธน  บุญลือ พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบําบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

นางสาวฑิภาดา  สามสีทอง พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบําบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

นางนิภาพร  เมืองจันทร์ พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

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

พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 

นางธีราพร  ชนะกิจ ข้าราชการ ป.โท ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 

The University of 
Nottingham 

อังกฤษ 

นางสาวเด่นใจ  บัวทุม พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบําบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 



Rx Rx Rx Rx Rx Rx 

104 

 

ชื่อ-สกุล ประเภท
บุคลากร 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

ระดับ 
การ 

ศึกษาต่อ 
แหล่งทนุการศึกษา สถาบันที ่

ศึกษาต่อ 

ประเทศของ
สถาบันที ่
ศึกษาต่อ 

นางสาวอัญมณี  ลาภมาก พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบําบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

นางสาวกมลชนก จิตอารี พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบําบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

 
 

การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

1. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
1. นางสาวน้องเล็ก  คุณวราดิศัย 
2. นางวันดี  รังสีวิจิตรประภา 

  
2. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 

1. นางสาวกุสุมา  จิตแสง 
 

3. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
1. นายสมหวัง  จรรยาขันติกุล 
2. นางสาวธนวดี  ปรีเปรม 

 
4. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 

1. นายวีระวุท  กะชา 
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กิจกรรมค
 
ความร่วม
เภสัชศาสต
 เ
มหาวิทยา
BCPS,FCC
รองศาสต
อธิการบดี
Pharmacy
นักศึกษา ร
แลกเปลี่ยน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมพ
1. โครงกา
 ง
การศึกษา 
และให้คําป
อุบลราชธา
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ความร่วมมือก

มือทางวิชากา
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ารพัฒนาแกนนํ
เม่ือวันที่ 25-27
กศึกษา โดยงาน
มกันเป็นทีมอย่า
ง และวางแผน
เข้ามีส่วนร่วมใน
รินชําราบ จังหวั

ารกล่าวคําสัตย์
เม่ือวันที ่13 มีน
ศเพ่ือเตรียมควา
และให้นักศึกษา

นาํนักศึกษา  
7 พฤษภาคม 
นกิจการนักศึกษ
างมีประสิทธิภา

นงานกิจกรรมได้
นการดําเนินงาน
ัดอุบลราชธาน ี

ย์ปฏิญาณและปั
นาคม 2558 ท่ีผ่า
ามพร้อมสําหรับ
ามีประสบการณ์

 2558 ท่ีผ่านม
ษา เพื่อให้แกนน
าพ รวมทั้งสาม
ด้อย่างเหมาะส
นของสโมสรนัก
 

ปัจฉิมนิเทศเพื่อ
านมา คณะเภสัช
นักศึกษาเภสัชศ
เชิงสังคมและทัศ
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มา คณะเภสัชศ
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ารถเข้าใจในระ
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ทํางานร่วมกับผู้

ยาลัยอุบลราชธ
ความสามารถใน
เป็นทีม การปร
กต์ใช้ความรู้เกี่ย
คณะเภสัชศาส

กศึกษาเภสัชศา
าน ีได้จัดโครงกา
ตรียมความพร้อ
้อ่ืน  

ธานี ได้จัดโครง
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ยวกับการประก
สตร์ และอุบลน้ํา

สตร์ 
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มของนักศึกษาเ
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