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สารจากคณบดี  
 
 

 

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตบัณฑิตรับใช้ประเทศจนถึงปัจจุบัน จํานวน 14 รุ่น 
ทําให้มีการกระจายตัวของเภสัชกรในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น
อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2556 คณะมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาโท 3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ทําให้เกิดพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

คณะได้ดําเนินการพัฒนางานวิจัยและได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอกเป็นประจําทุกปี ท้ังในรปูแบบชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยเดี่ยว 
โดยในปีการศึกษา 2556 คณะมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
จํานวน 20  เรื่อง และระดับนานาชาติจํานวน 8 เรื่อง  นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการ
พัฒนางานวิจัย การจัดประชุมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านงานวิจัย เช่น 
โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเภสัชศาสตร์ การส่งเสริมให้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานาชาติ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย 
“จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ” การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน มาอย่างต่อเนื่อง 

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

รายงานประจําปีฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์
ตามพันธกิจหลักท่ีกล่าวมาในปีงบประมาณ 2557 และปีการศึกษา 2556           
คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานประจําปีฉบับนี้จักเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ     
ในกิจการและการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ประวัติความเปนมาของคณะเภสัชศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลําดับท่ี 8 และเป็นคณะวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดต้ังเป็นคณะเภสัชศาสตร์     
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนที่ 
21 ก. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี 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 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้ังแต่ปีการศึกษา 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 
 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
สาขาอื่นๆ 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 สาขาวิชาการบริหารบรกิารสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

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

ปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ซ่ึงได้รับการรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่        
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และคณะฯ ได้เสนอขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 
21 มิถุนายน 2557 ท้ังนี้ยังมีนักศึกษาคงเหลือในหลักสูตร 1 ราย ซ่ึงคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 
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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. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมในครั้งแรกไม่ตํ่ากว่า 85% และสามารถสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ร้อยละ100 ภายใน 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา 

3. สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล : มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, 
SJR อย่างน้อย 20 บทความต่อป ี

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  สามารถแข่งขัน

ได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมนําความรู้ ดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  เพื่อพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
4. อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อธํารงไว้

ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 
5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการดําเนินงาน              

ท่ีเป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข 
 
สมรรถนะหลัก 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญระดับสูง 
โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร 

 



 

3 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาคณะเภสชัศาสตร 
พ.ศ.2555 - 2559 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ดานการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
ดานการพัฒนาอาจารย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
ดานการวิจัย 

 
วัตถุประสงค 
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์มีความเป็นเลศิด้าน
ความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ใน 
ประชาคมอาเซียน และรองรับการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
 

 
วัตถุประสงค 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับการผลิต
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 เพื่อ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจน
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน 
 

 
วัตถุประสงค 
บริหารจัดการเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ พัฒนาองค์กร 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง       
มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและ
การจัดการความรู 
 

  

 
วัตถุประสงค 
มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการ
จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน
การดําเนินภารกิจหลัก 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    เป็นการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 
    เป็นการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

 

คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

สํานักงาน 
เลขานุการ 

กลุมวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร 

กลุมวิชา 
เภสัชกรรมปฏบิตัิ 

กลุมวิชาเภสัชเคมี 
และเทคโนโลยี  
เภสัชกรรม 

สถานปฏบิัติการ 
เภสัชกรรมชุมชน 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

งานบริหารธุรการ 

งานบริหารงานบุคคล 

งานคลังและพัสดุ 

งานแผนและงบประมาณ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานสงเสริมการวิจยั 
บริการวิชาการ ทํานุบํารุง 

งานบริการการศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

งานปฏิบัติการ 

งานฝกปฏิบัติงานวชิาชีพ 

งานประชาสัมพันธ 

งานวิเทศสัมพันธ 
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- งานบริหารและธรุการ     - งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 

- งานวิจัย - งานวิเทศสัมพันธ  
- งานแผนและงบประมาณ 

- งานบริการการศึกษา 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา                    
- งานประชาสัมพันธ   - งานคอมพิวเตอรและเครือขาย   

- งานพัฒนานักศึกษา   

- งานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ   

- งานปฏิบัติการ    -  หนวยวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
- หนวยผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร   - งานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร 

- กลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

- กลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
- หนวยขอมูลยาและสุขภาพ 

- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 
   ชุมชน สาขา 1 และ 2 

โครงสรางการบริหารงาน  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร / 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

หัวหนากลุมวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร  

รองคณบดีฝายแผนและวิจัย  

รองคณบดีฝายวิชาการ/  
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ  

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ  

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชเคมีและ 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

หัวหนากลุมวิชา 
เภสัชกรรมปฏิบัติ 

 

ผูจัดการสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

อธิการบดี  

สภามหาวิทยาลยั  

หมายเหตุ 

เปนการแบงสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 

เปนการแบงสวนราชการเปนการภายใน 
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คณะผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 

รศ.ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 

 

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 
 

ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีภา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

ดร.ศิริมา  สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

รศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา 
รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย 

 

 

ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 

 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ จึงวัฒนตระกูล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

 

ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 

 

 

 

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

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้ากลุ่มวิชา, กลุ่มงาน  
รศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย     31 มกราคม 2556  –    ปัจจุบัน 
ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร 31 มกราคม 2556  –    ปัจจุบัน 
ดร.ฐิติเดช   ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ

สารสนเทศ 
21 กุมภาพันธ์ 2554  –    ปัจจุบัน 

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 1 เมษายน 2555  –    ปัจจุบัน 
อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 1 พฤษภาคม 2555  –    ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 พฤษภาคม 2555  –    ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1 กรกฎาคม 2556  –     31 กรกฎาคม 2557 
ผศ.ดร.ศิริมา  สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา รองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 1 สิงหาคม 2557  –    ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.ศิริมา  สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 1 กรกฎาคม 2556  –     31 กรกฎาคม 2557 
ดร.สมหวัง   จรรยาขันติกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 1 สิงหาคม 2557  –    ปัจจุบัน 
ดร.สมหวัง   จรรยาขันติกุล หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 16 พฤษภาคม 2556  –     31 กรกฎาคม 2557 
อ.ไพจิตร  ศรีธนานุวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 1 กันยายน 2557  –    ปัจจุบัน 
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
1 เมษายน 2556  –     31 มีนาคม 2557 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

1 เมษายน 2557  –    ปัจจุบัน 

ดร.สุทธาสินี   สุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 1 เมษายน 2554  –    ปัจจุบัน 
นางสาวเบญจภคั   ม่ิงขวัญ รักษาการหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

  
16 พฤศจิกายน 2542  –    ปัจจุบัน 

   

รายนามคณะกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ 
 

คณะกรรมการประจาํคณะเภสัชศาสตร ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์      ประสิทธ์ิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์       ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์วันดี   รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา      บุญจูง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
4. นายฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

และสารสนเทศ 
กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์   เศรษฐบุปผา หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
กรรมการ 

7. นายสมหวัง   จรรยาขันติกุล หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
8. นางสาวสุทธาสิน ี  สุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง      วัชระธนกิจ ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ภัทรเบญจพล ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
11. นายศักด์ิสิทธ์ิ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการประกันคณุภาพการศกึษาและการจัดการความรู้คณะเภสชัศาสตร ์
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 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. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
9. นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

   

คณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานคณะเภสัชศาสตร ์
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  กรรมการ 
13. นางสาวเบญจภคั  ม่ิงขวัญ เลขานุการ 
14. นางสาวสดใส  ตะรินันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร ์
1. รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา   บุญจูง กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   ภัทรเบญจพล กรรมการ 
5. นางสาวเพียงเพ็ญ   ธิโสดา กรรมการ 
6. นายวุฒิพงศ์   จันทร์พันธ์ เลขานุการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสชัศาสตร ์

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

  

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      คําสีเขียว     กรรมการ 
13. นายบัญญวัต     ตรียกูล      กรรมการ 
14. นางสาวทัดตา    ศรีบุญเรือง     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางวรรณา     พุ่มพฤกษา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางธนาพา     เชียงแสน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      ประธานกรรมการ 
2. นายศักด์ิสิทธ์ิ       ศรีภา      กรรมการ 
3. นางสาวอุษณา       พัวเพิ่มพูลศิริ     กรรมการ 
4. นางสาวกุสุมา       จิตแสง      กรรมการ 
5. นายทรงพร       จึงมั่นคง      กรรมการ 
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6. นางจีริสุดา       คําสีเขียว     กรรมการ 
7. นายสมหวัง      จรรยาขันติกุล     กรรมการ 
8. นายธีระพงษ์       มนต์มธุรพจน์     กรรมการ 
9. นายพีรวัฒน์       จินาทองไทย     กรรมการ 
10. นายมานิตย์       แซ่เตียว      กรรมการ 
11. นายณัฐวัฒน์       ตีระวัฒนพงษ์     กรรมการ 
12. นางสาวไพจิตร       ศรีธนานุวัฒน์     กรรมการ 
13. นายบัญญวัต       ตรียกูล      กรรมการ 
14. นายทยากร       วริทธานนท์     กรรมการและเลขานุการ 
15. นายสมัย       กิ่งคํา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

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

 

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

 

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

 

คณะกรรมการดาํเนินงานหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้าํ 
1.   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์        ท่ีปรึกษา 
2.   รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย    ท่ีปรึกษา 
3.   รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์  กรรมการ 
5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา  สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา   กรรมการ 
6.   นางสาวพรทิพย์     ไววุฒิ   กรรมการ 
7.   นายทรงพร          จึงมั่นคง   กรรมการ 
8.   นางสาวชัญญานุช     ช่วงชงิ   กรรมการ 
9.   นางกรชนก        แก่นคํา   กรรมการ 
10.   นางสาวทิพย์มณฑา     ฤกษ์ใหญ่   กรรมการ 
11.   นางแวว      ถนอมวงค์  กรรมการและเลขานุการ 
12.   นางสาวเย็นฤดี     ขันทะโข      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
ของคณะเภสัชศาสตร 
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รางวัลแหงเกียรติยศ  
 

คณาจารย 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ 
สถาบัน/หน่วยงานที่

มอบ 

1 รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา บุคลากรดีเด่นประจําปี 2557 30 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

2 รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี 2556 1 เมษายน 2557 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ 
สถาบัน/หน่วยงานที่

มอบ 

1 นายวีระวุท กะชา บุคลากรดีเด่นประจําปี 2557 29 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

2 นางสมคิด สุพันทะมาด บุคลากรดีเด่นประจําปี 2557 29 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

3 นางสาวประไพจติร สาตะรักษ์ บุคลากรดีเด่นประจําปี 2557 29 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

4 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี รางวัลรองชนะเลิศ การนําเสนอผลงาน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร โครงการ 
UBU SHOW AND SHARE ผลงานที่
ประสบความสําเร็จและความภาคภูมิใจ 
: แนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง การจัดการระบบ
บริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

17 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

5 นางแวว ถนอมวงศ ์ รางวัลชมเชย การนําเสนอผลงานด้าน
การบริหารจัดการองค์กร โครงการ 
UBU SHOW AND SHARE ผลงานที่
ประสบความสําเร็จและความภาคภูมิใจ 
: แนวปฏิบัติท่ีดีเรื่อง หน่วยวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา พัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 
17025 

17 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

6 นางสาวสาวิตรี สาริกา รองชนะเลิศอันดับ 2 การนําเสนอ
ผลงานเรื่อง ระบบจองเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

2 – 5 ธันวาคม 2556 ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายบุคลากรสาย
สนับสนุน 
คณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.)   
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นักศึกษาปริญญาตรี 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ 
สถาบัน/หน่วยงาน 

ที่มอบ 

1 นางสาวณัฐชา พฤษสุภี  
นางสาวพิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ 
นางสาวชนัญญา รักษ์เรื่องนาม 

ระดับดีมาก ประเภทวาจา สาขา 
Pharmaceutical Sciences  

1 – 2  กุมภาพันธ์ 2557 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

2 นางสาวณุรวี เวียงอินทร์ 
นางสาวมานิตา มุลผาลา  
นางสาวศุภลักษณ์ โฉสูงเนิน 

ระดับดี ประเภทโปสเตอร์ สาขา 
Pharmaceutical Sciences  

1 – 2  กุมภาพันธ์ 2557 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

3 นางสาวธนิศา บชูารัมย์ 
นางสาวอิสรา กุนโท  
นางสาวนฤมล คูณเจริญรัตน์ 

ระดับเย่ียม ประเภทวาจา สาขา 
Pharmaceutical Sciences  

1 – 2  กุมภาพันธ์ 2557 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

4 นางสาวธิราวรรณ จันทรบุตร 
นางสาวปุณฑริกร รุ่งรัตกนกสิน 
นางสาวอังศุมาลนิ คึมสูง 

ระดับดี ระดับ ประเภทโปสเตอร์ 
สาขา Pharmaceutical Sciences  

1 – 2  กุมภาพันธ์ 2557 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

5 นางสาวมีนรยา สําแดงไชย 
นางสาววายูน กลางประพันธ์ 
นางสาวปวรรัตน์ พวงศิริ 

ระดับดีมาก ประเภทวาจา  สาขา 
Pharmaceutical Sciences  

1 – 2  กุมภาพันธ์ 2557 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

6 นายชาญวุฒิ ธิติรัตนโชติ 
นางสาวธัฐญาดา เหล่าคงธรรม 
นายวิสันต์ มาวงษ์ 

ระดับดี ประเภทโปสเตอร์ สาขา 
Pharmacy Practices  

1 – 2  กุมภาพันธ์ 2557 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ 
สถาบัน/หน่วยงานที่

มอบ 

1 นางสาวจตุพร ประทุมเทศ ระดับดีมาก  ประเภทวาจา  สาขา 
Pharmaceutical Sciences  

1 – 2  กุมภาพันธ์ 2557 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
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ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ 
สถาบัน/หน่วยงานที่

มอบ 

2 นางสาวธนิสสา รามฤทธิ์ ระดับดีมาก  ประเภทวาจา  สาขา 
Pharmaceutical Sciences 

1 – 2  กุมภาพันธ์ 2557 คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

 
ศิษยเกา 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ 
สถาบัน/หน่วยงานที่

มอบ 

1 ภญ.วิภาดา ปุณณภาไพศาล รางวัลชมเชย ประเภท R2R (Routine 
to Research) เรื่อง ผลการทบทวน
เทคนิคการฉีดยาอินซูลินในผู้ป่วย
เบาหวาน 

18 กรกฎาคม 2557 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

2 ภก.ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
งานวิ จั ย ส า ธารณสุ ขทั่ ว ไป  เ รื่ อ ง 
ประสิทธิผลของการบริบาลทาง 
เภสัชกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

18 กรกฎาคม 2557  
ถึง 

18  สิงหาคม 2557 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 

3 ภญ.มุจลินท์ เรืองไพศาล รางวัลชมเชย ประเภท เรื่องเล่าเริ่มต้น
ใหม่ยังไม่สาย 

18 กรกฎาคม 2557 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 
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การผลติบัณฑิต 
 

ในปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิต 1 หลักสูตร 
และบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
จํานวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร 
 

ระดับปรญิญาตร ี
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547)  
(Bachelor of Pharmaceutical Sciences Program) 
 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
(Doctor of Pharmacy Program) 
 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 
(Doctor of Pharmacy Program) 

 

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

 
 

ไม่น้อยกว่า  
187 หน่วยกิต 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
224 หน่วยกิต 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
224 หน่วยกิต 

 

ระดับปรญิญาโท 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบรหิารบริการสุขภาพ  
(Master of Science Program in Health 
Service Management) 

 

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

 

 
36 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2  

และแผน ข 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

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

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

36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 

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

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

36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 

 

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

 

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

 

 

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

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

ในปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ยของอาจารย์ทุกคน) สรุปผลได้ดังนี้ 
 

 
รายละเอียดการประเมินการเรียนการสอน 

เฉลี่ย 

ภาคเรียนที่ 
1/2556 

ภาคเรียนที่ 
2/2556 

1.  ความตรงเวลาในการสอนของอาจารย์ 4.57 4.56 

2.  อาจารย์ได้ชี้แจง อธิบาย และสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสอนชัดเจน 

4.54 4.53 

3.  อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอด จัดการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนเหมาะสม
เข้าใจง่าย 

4.45 4.47 

4.  
 

อาจารย์เปิดโอกาส ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษา/เรียนรู้จากกรณีศึกษา หรือจาก  
การทํางานจริง ฝกึปฏิบัติ ค้นคว้าวิจัย โครงงาน/ สัมมนา 

4.43 4.46 

5.  อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ การใช้ความคิดเพื่อหาเหตุผล และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

4.44 4.48 

6.  อาจารย์แจ้งรายชื่อหนังสือ แหล่งข้อมูล และระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ี 
ทันสมัย และมีจํานวนเพียงพอ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ 
และศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

4.41 4.42 

7.  
 

อาจารย์สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านิยม
ท่ีดี เช่น ความซ่ือสัตย์ ความอดทน ความพอเพียง เห็นแก่ส่วนรวมเป็นต้น 

4.41 4.45 

8.  อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ประชุม พูดคุย ให้ 
คําแนะนํา และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาท่ีแตกต่างหรือขัดแย้งจากอาจารย ์

4.49 4.51 

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

4.36 4.39 

10.  อาจารย์สอนครอบคลุมครบตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา แผนการสอน มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนด และสรุปประเด็น แนวคิด ทําให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหา
ย่ิงขึ้น 

4.47 4.50 

11.  อาจารย์ได้สอนหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาตาม 
ศักยภาพของนักศึกษา 

4.41 4.45 

12.  ในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจในความสามารถในการสอนของอาจารย์ 4.46 4.48 
ค่าเฉล่ียทุกด้านรวมกัน 4.45 4.48 
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การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
 

 รายงานผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)  จากโครงการศึกษาติดตาม
ผลบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํารวจจากบัณฑิต ปีการศึกษา 2555  ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 สรุปผลได้ดังนี้ 
 

สาขา จํานวนบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา 

จํานวนบัณฑิตที่
ตอบแบบ 
สอบถาม 

จํานวนบัณฑิตที ่
ได้งานทําหรือ 

ประกอบอาชพีอิสระภายใน 
1 ป ี

หรือศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน
ทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี

เภสัชศาสตร์ 
 

99 99 97 98.98 

 

หมายเหตุ    1. สํารวจ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 (สํารวจจากบัณฑิตปีการศึกษา 2555 ท้ังนี้คณะเภสัชศาสตร์ไม่มี 
    บัณฑิตจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เนื่องจากเป็นนักศึกษาท่ีอยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีท่ี 6  
    (หลักสูตร 6 ปี) 

  2. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 99 คน และบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 99 คน   
3. บัณฑิตท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี 97 คน 

 
การสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์  จากโครงการศึกษาติดตามผลบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสํารวจข้อมูลของบัณฑิตปีการศึกษา 2555 ท้ังนี้คณะเภสัชศาสตร์ไม่มีบัณฑิตจบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2556 เนื่องจากเป็นนักศึกษาท่ีอยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีท่ี 6 (หลักสูตร 6 ปี) สรุปผลการสํารวจ
ข้อมูลของบัณฑิตปีการศึกษา 2555 ได้ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 4.21 
2. ด้านความรู้และทักษะการทํางาน 3.97 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.93 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.09 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.79 
6. ด้านลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “สร้างสรรค์ สามัคคี สํานักดีต่อสังคม”   4.07 
7. ด้านความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาวิชาของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์  3.67 

เฉลี่ย 3.96 
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ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
 

บัณฑิตท่ี
สําเร็จ      

ปีการศึกษา 

จํานวนบัณฑิต 
ท้ังหมด 

จํานวนบัณฑิต 
ท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ 

จํานวนบัณฑิตท่ีผ่านการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

2547 59 59 59 100 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2548 

2548 81 81 78 96.30 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2549 

2549 89 89 82 92.13 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2550 

2550 115 115 82 71.30 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2551 

2551 99 99 74 74.75 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2552 

2552 111 106 87 85 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2553 

2553 109 109 88 82.07 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2554 

2554 96 96 69 75 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2555 

2555 97 97 81 83.50 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งที่ 1/2556 
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การพฒันาคณุภาพทางวิชาการ 
 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
1.  ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ 

1.1  ความร่วมมือทางการศกึษาเภสัชศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและสหรัฐอเมรกิา  
(US-Thai consortium) 
คณะเภสัชศาสตร์ 8 สถาบันของประเทศไทยได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 9 แห่งคือ 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 เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ การวิจัย การพัฒนางานด้านเภสัชกรรมตลอดจนการฝึกอบรมควบคู่ไปกับการศึกษา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวในการขยายและเพิ่มจํานวนคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย 

ปัจจุบันมีอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือ
ดังกล่าวโดยศึกษาต่อ ณ University of Maryland  จํานวน 2 คน คือ นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์ และนางสาววันนิศา ดงใต้
และในปีงบประมาณ 2557 ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา University of Maryland เดินทางมาที่  
คณะเภสัชศาสตร์ คือ Professor Dr. J. Edward Moreton 

 
1.2 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Hue University ประเทศ

เวียดนาม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ  Hue University ประเทศเวียดนาม เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ 
นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป  เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะนําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้าน
วิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน  โดยในปีงบประมาณ 2557  ได้มีอาจารย์จาก Faculty of Pharmacy 
Hue University of Medicine and Pharmacy เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะเภสัชศาสตร์ คือ Mrs. ThiHoai Nguyen       
ในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2557 

 
1.3 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ University of Danang ประเทศเวียดนาม 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ  University of Danang ประเทศเวียดนาม เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจน
อาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป  เป็นการสานสัมพันธ์อันดี ซ่ึงจะนําไปสู่ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน  โดยในปีงบประมาณ 2557  ได้มีอาจารย์จาก Faculty of 
Medicine and Pharmacy University of Danang เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะเภสัชศาสตร์ คือ Mrs. Thi Viet Ha Nguyen     
ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557 

 
1.4 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 เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการ
แลกเปล่ียนทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป  เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะ
นําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยในปีงบประมาณ 2557  
ได้มีบุคลากรและนักศึกษาจาก University of Medicine and Pharmacy Ho chi minh city เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่    
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คณะเภสัชศาสตร์ คือ Ms. Huynh TrucThanh Ngoc อาจารย์ และ Ms. Nguyen ThiOuynhNga นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 11 – 
24 สิงหาคม 2557 

 
1.5 ความร่วมมือทางการศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Monash University ประเทศ

มาเลเซีย 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Monash University ประเทศมาเลเซีย เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน  โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้มีนักศึกษา
จาก Monash University เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะเภสัชศาสตร์ คือ Mr. Anand Kumar Veeramachineni ในระหว่าง
วันที่ 15 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557 

 
1.6 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Universiti Sains Malaysia

ประเทศมาเลเซีย 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจน
อาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป  เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะนําไปสู่ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน  โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้มีอาจารย์จาก Universiti 
Sains Malaysia เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะเภสัชศาสตร์ คือ Dr. Baharudin Bin Ibrahim ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 
10 สิงหาคม 2557 

 
1.7 ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ University of Health Sciences 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ  University of Health Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนําไปสู่ความร่วมมือในด้าน
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึกและผู้สนใจทั่วไป เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะ
นําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยในปีงบประมาณ 2557  
ได้มีอาจารย์จาก University of Health Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาบรรยายที่  
คณะเภสัชศาสตร์ คือ Mrs. Sounantha Souvanlasy ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 

 
1.8 ความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Health University ofCanberra  ประเทศออสเตรเลีย 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Health, University of Canberra  
ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา เภสัชกรประจําแหล่งฝึก
และผู้สนใจทั่วไป  เป็นการสานสัมพันธ์อันดีซ่ึงจะนําไปสู่ความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกัน
ระหว่างทั้งสองสถาบัน 
 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะเภสัชศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Otago
ประเทศนิวซีแลนด์  เพื่อให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในด้านการเรียนการสอน  การสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาส
ได้รับการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานระยะสั้น 
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1.10 เครือขา่ยนักวิจัย NRCT-JSPSCore University Program 
คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมในเครือข่ายนักวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ

ทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)  ซ่ึงมีการส่งเสริมให้นักวิจัยท้ังประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มีโอกาสทําวิจัยร่วมกัน  
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ   

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

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Ce.M.O.N. 
s.r.l. Laboratori Omeopatici ประเทศอิตาลี โดยมีข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต  และการ
ควบคุมคุณภาพตํารับยาโฮมีโอพาธีย์  ท้ังในด้านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร  การวิจัย และเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
การผลิตผลติภัณฑ์โฮมีโอพาธีย์ในอนาคต 

 
1.12 ความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Letai Pharmaceuticals Co.,LTD 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin 
Letai Pharmaceuticals Co.,LTD ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตยาและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม 

 
1.13 ความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore General Hospital PTE LTD 

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

2.1  ความร่วมมือทางวิชาการกับศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี  
มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี  ในการดําเนินงานวิจัย

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

 
2.2  ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานต่างๆ ตามพันธกิจหลักของทั้งคณะเกษตรศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์
นอกจากนี้ ยังมีการบริหารทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนซ่ึงกันและกัน   โดยจะให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการ สารสกัดพืช   
การวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญ การทดสอบคุณสมบัติทางชีวภาพ การพัฒนาตํารับทางยา อาหารเสริม และเครื่องสําอาง  
ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ท้ังสองหน่วยงานเห็นชอบร่วมกัน 
 

2.3  ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย  
  มหาสารคาม ในการจัดทําวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือในการจัดทําวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ครอบคลุมด้านเภสัชเวท ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
เครื่องสําอาง เภสัชเคมี ชีวเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมสังคมและการบริหาร เภสัชกรรมคลินิกและบริบาลเภสัชกรรม  โดยมีผู้แทน
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อาจารย์จากทั้ง 3 สถาบันร่วมเป็นกองบรรณาธิการ  มีกําหนดเผยแพร่ปีละ 3 ครั้ง คือ เดือนมกราคม – เมษายน  พฤษภาคม – 
สิงหาคม และ กันยายน – ธันวาคมและร่วมจัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้จัดการประชุมวิชาการ
เรื่อง The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 “A Celebration of 100 Years of Thai 
Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy” ในระหว่างวันที่1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
2.4 ความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุขและร้านยา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ทางเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และร้านยา ได้แก่ โรงพยาบาลวารินชําราบ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  
โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลนครพนม  โรงพยาบาลสกลนคร ร้านยาไพศาล
ฟาร์มาซีร้านยาคลังยา และร้านยาเภสัชกรอํานาจเจริญ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย 
และการปฏิบัติงานวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม 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 

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) 

8 
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แหล่งฝึก ขนาดโรงพยาบาล 
(เตียง) 

จํานวน 
เภสัชกร (คน) 

กิจกรรมที่สามารถรองรับ 
การฝึกงานเฉพาะทาง 

จํานวนนักศึกษา
ที่รับได้  (คน) 

- Cytotoxic (กําลงัพัฒนา) 
- IPD (+round ward) 
- Unit dose 

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 

 

2.5  ความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่ม

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

 

2.6  ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การ    

เภสัชกรรม โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการพัฒนาวิเคราะห์ และศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุต่างๆ  
การแลกเปลี่ยนบุคลากร ตลอดจนให้ใช้งานและ/หรือสนับสนุนทรัพยากร สําหรับดําเนินงานวิจัย  รวมท้ังการร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 

 

2.7 ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย  โดยมีขอบเขตความร่วมมือและวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือทางวิชาการ เทคโนโลยีและงานวิจัย 
พัฒนาการผลิตและการประกันคุณภาพยาและชีววัตถุ  งานวิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพเภสัชกรรมร่วมกัน เพื่อให้
สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ท้ังทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการประกัน
คุณภาพยาและชีววัตถุตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน
เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาและชีววัตถุในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในด้าน
ความรู้ ความสามารถด้านเภสัชกรรม โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ การศึกษาต่อ การฝึกปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและ
การประชุมวิชาการ 
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2.8 ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทบางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก จํากัด 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท

บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก จํากัด  โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการประสานความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์จริงด้านเภสัชอุตสาหกรรมแก่นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ตลอดจน
ร่วมกันพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ การศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการประชุมวิชาการ                        
 

2.9 ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด 
สาขาลําพูน  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงงาน    

เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี สาขาลําพูน  โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ยา 
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีตามความ
เหมาะสมการวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและการประกันคุณภาพยา เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
และสมุนไพร  การสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ตามแผนการที่จะพัฒนาร่วมกัน  โดยการ
จัดทําเป็นกรอบกิจกรรมและคู่มือการฝึกปฏิบัติงานการสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรประจําแหล่งปฏิบัติงาน       
ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของ    
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านเภสัชศาสตร์และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 
การรับรองแขกชาวต่างประเทศ 

ในปีงบประมาณ 2557คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการรับรองแขกชาวต่างประเทศ คือ  
1. Clare Louise Rodrigues  จาก Therapeutic Products BranchHealth Products Regulation Group 

ประเทศสิงคโปร์  ซ่ึงได้เดินทางมาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่อง Perspectives of a Pharmacist from 
Singapore and the Health Sciences Authority – Opportunities and the Future in ASEAN  ระหว่างวันที่  22-24 
ธันวาคม 2556   

2. Professor J. Edward Moreton  จาก  Department of Pharmaceutical Sciences, University of 
Maryland at Baltimore ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงได้เดินทางมาบรรยายวิชาการเรื่อง Integration of basic science and 
clinical curriculum in the USA  การจัดสอบ OSPE ณ Department of Pharmaceutical Sciences, University of 
Maryland และ Teaching and evaluation method at Department of Pharmaceutical Sciences, University of 
Maryland ระหว่างวันที่ 11 – 18 กันยายน 2557 

3. Prof. Dr. Michael D. Katz  จาก Department of Pharmaceutical Sciences, University of Arizona ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงได้เดินทางมาบรรยายวิชาการเรื่อง Pharm.D/Residency training program at the University of Arizona: 
Opportunity for Thai students  และ Pharm D./Residency training program   ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2557 

4. Dr. Baharudin Bin Ibrahim จากUniversiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
กระบวนการเรียนการสอนการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม การพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาในประเทศมาเลเซียส่งบุคลากรมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนสาขา
เภสัชศาสตร์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 –      
10 สิงหาคม 2557 

5. Mr. Anand Kumar Veeramachineni  จาก Monash University  ประเทศมาเลเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานด้านการวิจัย ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาในประเทศมาเลเซีย
ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนสาขาเภสัชศาสตร์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 – 13 สิงหาคม 2557   

6. Mrs. ThiHoai Nguyen จาก Hue University  ประเทศเวียดนาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการวิจัย 
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาในประเทศเวียดนามส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการเรียนสาขาเภสัชศาสตร์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปี 2557ระหว่างวันที่ 16 
กรกฏาคม 2557 – 12 สิงหาคม 2557 
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7. Mrs. Sounantha Souvanlasy จาก University of Health Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง มุมมองบทบาทเภสัชกรเพื่อนบ้านไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน     
การเรียนสาขาเภสัชศาสตร์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเภสัชศาสตร์ สู่ประชาคมอาเซียน ประจําปี 2557 
ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2557 

8. Ms. HUYNH TRUC THANH NGOC  จาก University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการวิจัย ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาใน
ประเทศเวียดนาม ส่งอาจารย์และนักศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนสาขาเภสัชศาสตร์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารยแ์ละนักศึกษา ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 13 - 23 สิงหาคม 2557 

9. MS. NGUYEN THI QUYNH NGA  จาก University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการวิจัย ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาใน
ประเทศเวียดนาม ส่งอาจารย์และนักศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนสาขาเภสัชศาสตร์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 13 - 23 สิงหาคม 2557 
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การพฒันานกัศึกษา 
 
 คณะเภสัชศาสตร์  สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้านสังคม  ปลูกฝังจริยธรรม  มีศีลธรรมอันดีงาม  
ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม  ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ท้ังด้านวิชาชีพและวิชาการ  
โดยประกอบด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาต่างๆ มีการจัดสรร
ทุนการศึกษาเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนให้แก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเงิน เพื่อให้สามารถเรียนตามหลักสูตรที่
กําหนดได้  มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษา มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษา อาท ิห้องสมุด สถานที่อ่านหนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษา รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นประจําทุกปี 
 

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา   
 

ที่ รายชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
วันเวลาที่จัด สถานที่ 

จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1 กีฬาเภสัชสัมพันธ ์ครั้งท่ี 26 

 
สโมสรนกัศึกษา  353,600 19-22 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 189 

2 ค่ายหมอยาแก้ปญัหาชุมชน สโมสรนกัศึกษา 
 

75,500 27-31 ตุลาคม 2556 บ้านเปา้ ต.เหลา่เสือโก้ก   
อ.เหลา่เสือโกก้   
จ.อุบลราชธาน ี

75 

3 รณรงค์การแต่งกายและความ
ตรงต่อเวลาของนกัศึกษา 

งานกิจการนักศึกษา 5,000 1 ธันวาคม ถึง 
28 มีนาคม 2557 

คณะเภสัชศาสตร ์ 400 

4 ค่าย pharm camp UBU 
2013 จุดประกายฝันให้ฉัน
เป็นเภสัชกร 

สโมสรนกัศึกษา  60,844 22-24 พฤศจกิายน 2556 คณะเภสัชศาสตร ์ 281 

5 สืบสานประเพณลีอยกระทง สโมสรนกัศึกษา 3,000 17 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี 257 

6 แสดงความยินดีกบับัณฑิต
และมหาบัณฑิต 
คณะเภสัชศาสตร ์

งานกิจการนักศึกษา 9,915 15 ธันวาคม 2556 
 

คณะเภสัชศาสตร ์ 245 

7 ราตรบีัณฑิตและแสดงความ
ยินดีแก่บัณฑติ 

สโมสรนกัศึกษา 
 

5,500 15 , 18 ธันวาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร ์ 378 

8 กีฬาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ สโมสรนกัศึกษา 10,500 11-12 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี 170 

9 เตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะด้านเภสัชกรรมชุมชน
และประกวดแผนการตลาด
สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

งานกิจการนักศึกษา 
งานพัฒนาวิชาชีพ 

42,614 8-9 กุมภาพันธ์ 2557  
และ 

12-15 มีนาคม 2557 

- โรงแรมอีสต้น แกรนด ์
- สมาคมเภสัชกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

22 

10 พัฒนาต่อยอดองค์ความรูแ้ละ
ทักษะเชิงวิชาชีพและติดตาม
ข้อมูลศิษย์เกา่ 

งานกิจการนักศึกษา 12,000 21 กุมภาพันธ์ 2557 
ถึง 

15 กันยายน 2557 

คณะเภสัชศาสตร ์ 58 

11 พัฒนาประสบการณ์เตรียม
ความพร้อมสูว่ิชาชีพ 

งานกิจการนักศึกษา 23,950 14 มีนาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร ์
 

268 

12 มัชฌิมนิเทศนักศึกษาและ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่
วิชาชีพ 

งานกิจการนักศึกษา 134,100 14-16 มีนาคม 2557 ศูนย์ฝึกอบรมสาธารณสุข 
โขงเจียม 

120 
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ที่ รายชื่อกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานที่จัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
วันเวลาที่จัด สถานที่ 

จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
13 พัฒนาแกนนาํนักศึกษา 

 
สโมสรนกัศึกษา 
งานกจิการ
นักศึกษา 
 

39,250 19-21 มีนาคม 2557 คณะเภสัชศาสตรแ์ละ 
น้ําซับ รสีอร์ท 
จ.อุบลราชธาน ี

30 

14 มอบทุนการศึกษา 
มูลนิธิเภสัชกรอุบล 

สโมสรนกัศึกษา 
งานกจิการ
นักศึกษา 

 - 18 พฤษภาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร ์ 61 

15 รับน้องเขา้หอ 
 

สโมสรนกัศึกษา 
 

1,000 23-25 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี 180 

16 ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่  

งานกจิการ
นักศึกษา 

6,580 1 สงิหาคม 2557 
 

คณะเภสัชศาสตร ์ 136 

17 บ่มเพาะต้นกลา้  
เขียวมะกอก ม.ทราย 

สโมสรนกัศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร ์

6,500 3-7 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร ์ 210 

18 แรกพบ สนภท. 
 

สโมสรนกัศึกษา 
 

41,840 9 สงิหาคม 2557 มหาวิทยาลัยศิลปกร 88 

19 ไหว้คร ู
 

งานกจิการ
นักศึกษา 

19,900 14 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร ์ 320 

20 รําลกึพระคุณคร ู สโมสรนกัศึกษา  - 14 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร ์ 320 

21 ราตรีเขียวมะกอก  สโมสรนกัศึกษา 11,000 16-17 สงิหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร ์ 300 

22 กีฬาภายในคณะเภสัชศาสตร ์ สโมสรนกัศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร ์

3,500 21 สิงหาคม  2557 
ถึง 

5 กันยายน 2557 

คณะเภสัชศาสตร ์ 170 

23 ทําบุญวันเลี้ยงพระครบ 20 ปี 
คณะเภสัชศาสตร ์

งานกจิการ
นักศึกษา 

12,100 30 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร ์ 216 

24 สัปดาห์เภสัชกรรรม 
 

งานกจิการ
นักศึกษา 

14,000 18 กันยายน 2557 ย่ิงเจริญปาร์ค 80 

25 ต่อยอดการจดัการกับ 
ปัญหาขยะ 

สโมสรนกัศึกษา 
 

7,000 ตลอดปกีารศึกษา คณะเภสัชศาสตร ์ 300 

 

 

ทุนการศึกษาและรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ประจําปีการศึกษา 2556 
 

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

 1. นายอัครสุชาติ  โคตรสีหา   รหัส 5615400904 
 2. นางสาวชาญาภา  คงคะสินธุ์  รหัส 5615400508 
ทุนทั่วไป   จํานวน  10 ทุน  ทุนละ 15,000 บาท 
 1.  นายอนุพงษ์  วงศ์นิลยอง   รหัส 5615400348 

2.  นางสาวประกายฟ้า  กลิ่นดอกพุฒ  รหัส 5615400690 
3.  นางสาวปิยวรรณ  ไขว้วงศ์  รหัส 5615400188 
4.  นางสาวชลิดา  กุจะพันธ์   รหัส 5615400072 
5.  นางสาวสุจิตรา   ใยงูเหลือม  รหัส 5515400419 



 

31 

 

6.  นางสาวโชติกานต์  อุ่นโรจน์  รหัส 5515400543 
7.  นางสาวพรกมล   หล่อนิมิตดี  รหัส 5315400789 
8.  นางสาวภูษณิศา  โทษาธรรม  รหัส 5315400936 
9.  นางสาวจิดาภา  เงินกระโทก  รหัส 5315400486 
10. นางสาวอารวีรรณ  จันทคาต  รหัส 5315401144 

 
  2. ทุนบริษัทแจ่นเซน ซีแลก จํากัด   จํานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท/ปี 

  นางสาววิมลสิริ บุตรเงิน     รหัส  5515401115 
            
 3. ทนุมูลนิธิโอสถสภา   จํานวน 2 ทุน  (ต่อเนื่อง)  

  1. นายอดิศักด์ิ  รัตนสงคราม    รหัส 5415400331  ทุนละ 35,000 บาท 
  2. นางสาวสายใจ  ปัญญาเฉียบ  รหัส 5615400313  ทุนละ 30,000 บาท 
   

 4. ทุนมูลนิธิวีระภุชงค์   จํานวน 2 ทุน  ทุนละ 10,000 บาท/ปี  (ต่อเนื่อง) 
นายวีระกร ศรีจันทร์   รหัส 5215440043 

 
 5. ทุนเภสัชกรหญิงสุพิศศรี  รตันสิน   จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 

นายพลวัฒน์  แก้วคําสอน   รหัส 5315400181 
 
 6. ทุนพระมนตรีพจนกิจ   จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 

นางสาวสิริพร  สีนิลแท้   รหัส 5615400331 
 
 7. ทุนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด   จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 

นายฤทธิเดช  เกตตากแดด   รหัส 5315400284 
 
 8. ทุนโครงการสนับสนนุทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท/ปี 

1. นางสาววนิดา  เพชรประโคน  รหัส 5615400236 
2. นางสาวปาริฉัตร  สารรัตน์   รหัส 5515400220 
3. นายรัฐพล  ผิวจันทร์   รหัส 5315400255 
4. นางสาวณัฐนันท์  วิทย์พัชรมงคล  รหัส 5315400567 
5. นางสาวคัทลียา  รินทะไชย  รหัส 5315400471 

 
 9. ทุนคุณอภิสิทธ์ิ  พัวเพ่ิมพูลศิริ   จํานวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท/ปี 

  นายก้องภพ  สอนดี    รหัส 5715400136 
  
 10. ทุนพลอากาศตรีอํารุง  กันตสุข จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
   นายกิตต์ิธเนศ  ธนะรุ่งโรจน์ทวี  รหัส 5515400747 
 
 11. ทุนชมรมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์  จํานวน 3 ทุน ทุนละ 6,000 บาท/ปี 
   1. นางสาวอุษามาส  แววดี   รหัส 5715401432 
   2. นายอภิรักษ์  ศิริบุญลักษณ์กุล  รหัส 5515401298 
   3. นางสาวอโณทัย  วิริยะกาญจนา  รหัส 5315400361 
 
 12. ทุนกลุ่มโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บาท/ปี 
   นางสาวอนัญญา  วงษ์ดรมา   รหัส 5515401252 
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 13. ทุนเภสัชกรหญิงสุภาภรณ์  ฤกษ์พูลสวัสด์ิ  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บาท/ปี 
   นางสาวอภิรดี  ทิณรัตน์   รหัส 5715400107 
 
 14. ทุนเภสัชกรหญิงสินีรัตน์  วรรณทอง จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
   นางสาวมุธิตา  ภูแป้ง     รหัส 5615400218 
 
 15. ทุนมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์  จํานวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท/ปี 

1. นางสาวทิพากร  ยาสี   รหัส 5715400316 
2. นายปณิธาน  สําคัญย่ิง   รหัส 5715401285 

 
16. ทุนชมรมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ (ชศภ.) จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
  นางสาวขวัญสุดา  นามจันโท     รหัส 5315400042 
 
17. ทุนสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)  จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี 
  นายภานุ  คําวงษ์    รหัส 5315400918 
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การวจิยั  
 

 การพัฒนางานวิจัย  เป็นภารกิจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งที่คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความสําคัญในการพัฒนาไปสู่ความ
เป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทําการศึกษา  ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในสาขาวิชาย่อยแขนงต่างๆ   
มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ทําหน้าท่ีกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
พัฒนา  ตลอดจนส่งเสริมการทํางานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์  พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของ
หน่วยงาน  บริหารจัดการเกี่ยวกับเคร่ืองมือ สถานที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  และมีกองทุนงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ 
เพื่อสนับสนุนการงานวิจัยของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ 2557 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนทางด้านการดําเนินงานวิจัยจากหลายแหล่ง  
ประกอบด้วย   

1) แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน  ซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ดําเนินงานวิจัยในปี งบประมาณ 2557  
จํานวน 4 โครงการ  รวมเป็นเงิน 1,138,800 บาท     

2) แหล่งเงินสนับสนุนจากเงินรายได้ ได้แก่ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 11 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 209,500 บาท   

3) แหล่งเงินภายนอก ได้แก่ เงินสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิจํานวน 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,834,908 บาท 

 

และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ระดับชาติ ในปีงบประมาณ 2557 จํานวน 20 บทความ ระดับนานาชาติ 
จํานวน 8 บทความ รวม 28 บทความ 

นอกจากนี้ คณะฯ ได้มีการบูรณาการการวิจัยร่วมกับการจัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรี ได้ทําการศึกษาวิจัยในรายวิชาสารนิพนธ์ ซ่ึงในปีการศึกษา 2556 ได้มีการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการสารนิพนธ์  
จํานวน 43 โครงการ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีวิทยานิพนธ์จํานวน 3 เรื่อง  
 

วิทยานพินธ์ระดับปรญิญาโท 
 

 ที่ ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
วันที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 การพัฒนาวัสดุทางเภสัชกรรมจากยาง
ธรรมชาติเพื่อเร่งการหายของแผลติดเชื้อ
เรื้อรัง 

นางสาวจตุพร ประทุมเทศ ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ - 

2 นีโอโซมท่ีบรรจุสารสกัดตรีผลาเพื่อ
ส่งเสริมการเจริญของเส้นผม 

นางสาวธนิสสา รามฤทธิ์ รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา - 

3 ฤทธิ์ลอกรดยูริกของสมุนไพร นางสาวอ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง - 
 



 

 

 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

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

1 อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์, 
วิชชุตา ศรีภูวงศ์, ธนัชชัย คมใส,  
พรรศักดิ์ ไพรสณฑ,์ ชลลดา ไชยกุลวัฒนา 

ผลสาํรวจสถานการณ์การบริโภคยาเส้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
พิษภัยยาเส้นในพืน้ที่ตัวอย่างตําบลเมืองศรีไคและธาต ุจังหวัด
อุบลราชธาน ี

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  3 กันยายน - ธันวาคม 2556 

2 จตุพร ประทุมเทศ, วริษฎา ศิลาอ่อน, 
อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 

การกักเกบ็ยาเซฟาโซลินปริมาณสูงในแผ่นไฮโดรเจลโครงร่างตาขา่ย
แบบแทรกสอดจากยางธรรมชาติและแป้งข้าวเจา้ 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

3 จตุพร ประทุมเทศ, วริษฎา ศิลาอ่อน, 
ชัยวุฒิ วัดจัง, อุษณา พัวเพิ่มพลูศิร ิ

การศึกษาความหนืดและคุณสมบัติเชิงกลของไฮโดรเจลโครงร่างตาข่าย 
แบบแทรกสอดจากยางธรรมชาติและแป้ง 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

4 ณัฐชา พฤษสุภี, พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์, 
ชนัญญา รักษ์เรืองนาม, บัญชา ยิ่งงาม, 
ณัฐพันธุ์ ศุภกา, วันดี รังสวีิจติรประภา 

การกักเกบ็ของสารประกอบพอลีฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจาก
สารสกัดใบติว้ในระบบนําสง่ตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตรเพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้กับผลติภัณฑ์เครื่องสําอาง 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

5 ธนิสสา รามฤทธิ,์ บัญชา ยิ่งงาม,  
วันดี รังสีวจิิตรประภา 

การพัฒนาสูตรตํารับนีโอโซมเพื่อบรรจุสารสกัดตรีผลา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

6 ธีระวุฒิ สีตะวัน, ปรัชพล  ธารสุวรรณ, 
วัชรา  จันทร์เขียว,จินตนา นภาพร 

การพัฒนายา Theophylline ชนิดผงฟู่ดว้ยเทคนิคพ่นแห้งเพื่อนาํสง่ยา
ทางปอด 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

7 มีนรยา สําแดงไชย, วายูน กลางประพันธ์, 
ปวรรัตน ์พวงศิร,ิ จตุพร ประทุมเทศ, 
วริษฎา ศิลาออ่น, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 

การศึกษาการกักเก็บและปลดปล่อยยาเซฟาโซลินจากแผ่นไฮโดรเจล 
จากยางพารา และแป้งดัดแปร 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

8 โสภิตา พงษม์ะลิวลัย์, สุธารัตน ์คําแพงตา, 
บัญชา ยิ่งงาม, วันดี รังสวีิจติรประภา 

การอนรุักษ์และพฒันาสูตรตํารบัผลติภัณฑ์สผีึ้งเพื่อต่อยอดเชิงธุรกจิ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

9 ธนิศา บูชารัมย์, อิสรา กุนโท,  
นฤมล คูณเจริญรัตน์, วริษฎา ศิลาอ่อน, 
ทรงพร จงึมั่นคง, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 

การศึกษาความคงตัวทางเคมีและกายภาพของตาํรับยาหยอดตา 
เซฟาโซลินสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายทีเ่ตรียมจากน้ําตาเทียมที่มีชนิดของ
สารถนอมแตกตา่งกัน 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

10 ชาญวุฒิ ธิติรัตนโชต,ิ ณัฐญาดา เหลา่คงธรรม, 
วิสันต์ มาวงษ,์ ทัดตา ศรีบุญเรือง, 
สุวรรณา ภัทรเบญจพล  

การประเมินสุขภาพจิตและความเครยีด ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 



 

 

 

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

11 ชิตหทัย สมปรารถนา, พีระพงศ์ ภูบาล, 
วริญชญา วงศ์สว่างพานิช, กมลรัตน์ โสมรักษ์ , 
ชมภูนุช วีระวัธนชัย, ทัดตา ศรีบญุเรอืง 

การรบัรู้และความเข้าใจการใช้ยาของผู้ป่วยจิตเภท  
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์  

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

12 ประภัสสร งาแสงใส, ปดิรดา ศรสียน, 
สุวรรณา ภัทรเบญจพล 

กรณีศึกษาความฉลาดทางสขุภาพของอาสาสมัครประจําหมู่บา้น วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

13 สุวรรณา ภัทรเบญจพล,  
อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากลู 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

14 สุวรรณา ภัทรเบญจพล, ทัดตา ศรีบญุเรอืง พฤติกรรมการปฏบิัติตามกฎจราจรของชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

15 แสวง วัชระธนกจิ ,อาภรณ์ จตรุภัทรวงศ์ ความแตกต่างของการตรวจ HbA1C ประจําปีระหวา่งสิทธิประกัน
สุขภาพในผู้ปว่ยเบาหวานชนิดที่ 2 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

16 ฉัตรชัย  เมืองไสย, วรรณรัชฎ ์ นันทิประภา, 
จินตนา  นภาพร, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 

การสํารวจขอ้มูลการตลาดและจดัทําแผนการตลาดสาํหรับยาสมุนไพร 
“ยู เมดิคอล” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  
(Supplement) 

9 มกราคม 2557 

17 อนุวัฒน ์วัฒนพิชญากลู, นิธิมา สุทธพิันธุ์ นโยบายส่งเสรมิการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ: มายาคติหรอื
ความจริง 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 
(Supplement)  

9 มกราคม 2557 

18 Monnapat Aramwiro,  
Anun Chaikoolvatana,  
Cholada Chaikoolvatana 

The relations between perceived susceptibility, perceived 
severity, and preventive behavior to osteoporosis of high-
risk persons in five provinces in North-Eastern Thailand  

Chula Med J 58 สิงหาคม 2557 

19 ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, 
นวพร สายสงิห,์ อนุชิต สิงห์คํา,  
ศักราช วรรัตน์กลุ, อานนท์ ทูมริน 

การพัฒนาและสาํรวจความพงึพอใจของเว็บไซด์ออนไลน์เครือข่าย
ชุมชนคนเลิกบุหรี ่: ระยะที่ 1 

วารสารศรีนครินทร์เวชสาร 29 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 

20 จีริสุดา คําสีเขียว, ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวชิาเภสัชศาสตร์
นิเทศสําหรบันักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย  
ครั้งที่ 8 

1 17-18 กรกฎาคม 2557 

 
 
 
 



 

 

 

งานวิจัยที่ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ระดบันานาชาต ิ
 

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

1 Utsana Puapermpoonsiri, 
Jatuporn Pratoomted, Warisada 
Sila-on, Chaiwute Vudjung  

Water Absorption and Swelling Property of 
Interpenetrating Network Hydrogel from 
Crosslinked Natural Rubber and Modified 
Rice Starch  

Advanced Materials Research Journal  844 พฤศจิกายน 2556 

2 WarisadaSila-on, Jatuporn 
Pratoomted,Utsana 
Puapermpoonsiri, Chaiwute 
Vudjung, and Wiwat Pichayakorn 

Thermal and Mechanical Properties of 
Natural Rubber/Rice Starch 
InterpenetratingNetwork Hydrogel  

Advanced Materials Research Journal  844 พฤศจิกายน 2556 

3 Supatra Thiratmatraku, Chavi 
Yenjai, Pornthip Waiwut, Opa 
Vajragupta, Prasert 
Reubroycharoen, Michihisa 
Tohda, Chantana Boonyarat 

Synthesis, biological evaluation and 
molecular modeling study of  novel 
tacrine-carbazole hybrids as potential 
multifunctional agents for the treatment of 
Alzheimer’s disease. 

European Journal of Medicinal Chemistry 21 มีนาคม 2557 

4 Benjabhorn Sethaboupph, 
Chonladda Pitchayajittipong 

Preparation and Taste Improvement of 
Centella asiatica Instant tea Using Spray 
Drying Technique 

Journal of Science and Technology 
(vietnam academy of science and 
technology) 

51 พฤศจิกายน 2556 



 

 

 

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

5 Yodsawee Duangjitcharoen, 
Duangporn Kantachote, 
Chutinun Prasitpuripreecha, 
Sartjeen Peerajan, 
Chaiyavat Chaiyasut 

Selection and characterization of probiotic 
lactic acid bacteria with heterocyclic amine 
binding and nitrosamine degradation 
properties 

Journal of Applied Pharmaceutical Science 4 กันยายน 2557 

6 Chaikoolvatana A, Saengnill W, 
Wongbutdee, Saisingh N  

 Development of GIS Database for 
Insecticide Usage and Toxicity among Thai 
Farmers in Ubon Ratchathani Province, 
Thailand   

Applied Environmental Research  36 กันยายน 2557 

7 Bancha Yingngam, Marlene 
Monschein, Adelheid H. Brantner 

Ultrasound-assisted extraction of phenolic 
compounds from Cratoxylum formosum 
ssp. formosum using central composite 
design and evaluation of its protective 
ability against H2O2-induced cell death  

Asian Pacific Journal of Tropical 
Biomedicine 

4 สิงหาคม 2557 

8 Peerawat Jinatongthai, Narinee 
Khaisombut, MSc Pharmb, 
Khanchit Likittanasombat, 
Nathorn Chaiyakunapruk, 
Sawaeng Watcharathanakij, 
Surakit Nathisuwan 

Use of the CRUSADE Bleeding Risk Score in 
the Prediction of Major Bleeding for 
Patients with Acute Coronary Syndrome 
Receiving Enoxaparin in Thailand  

Heart, Lung and Circulation 1 สิงหาคม 2557 
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การบรกิารวิชาการแกชุมชน 
 
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน   

คณะเภสัชศาสตร์ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในชุมชน  
โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  เพื่อจัดอบรม สัมมนา
วิชาการ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ จํานวน 6 โครงการ  ประกอบด้วย   

1) โครงการบริการวิชาการความรู้ด้านยาและการส่งเสรมิสุขภาพแก่ครูประจําโรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธาน ี
2) โครงการหมอยาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 (การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมที่โรงพยาบาล) 
3) โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 
4) โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
5) โครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6) โครงการภาคีเครอืข่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 3 สถาบัน ครั้งที่ 2 

 
 นอกจากนี้ ยังมีการบริการวิชาการในลักษณะหน่วยบริการเพื่อให้บริการวิชาการในด้านการให้คําแนะนํา บริการ

ข้อมูลความรู้ด้านยา  บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ประกอบด้วย 
7) การบริการให้คําปรึกษาด้านยา ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
8) การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง 
9) การบริการตอบคําถามเกี่ยวกับการใช้ยา ณ หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ  
10) หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
11) โครงการจัดต้ังศนูย์รับซ้ือและจําหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
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โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2557 

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

1 โครงการบริการวชิาการความรู้ดา้นยา
และการส่งเสริมสขุภาพแก่ครูประจาํ
โรงเรียนในเขตจังหวัดอบุลราชธาน ี
 (วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2557) 

89,100.00 งบประมาณแผ่นดนิ 177 คน 

2 โครงการหมอยาเคลื่อนที่ ครั้งท่ี 4  
(การให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่
โรงพยาบาล) 
(ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ >200 คน 

3 โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร ์
และสาธารณสขุการแพทย ์
 (วันท่ี 27 มิถุนายน 2557) 

90,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ 115 คน 

4 โครงการถา่ยทอดความรู้เพื่อพัฒนาการ
จัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิาร
วิทยาศาสตร์ 
 (วันท่ี 13 มิถุนายน 2557) 

85,000.00 งบประมาณแผ่นดนิ 110 คน 

5 โครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรและ
บุคลากรทางสาธารณสุข 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
(วันท่ี 1,2,29 กรกฎาคม 2557) 

147,900.00 งบประมาณแผ่นดนิ 143 คน 

6 การให้บริการวิเคราะห์น้ําดื่มและน้ําแข็ง  
ณ หน่วยวิเคราะหคุ์ณภาพน้ํา  
คณะเภสัชศาสตร ์ 
(ตุลาคม 2556 –  กันยายน 2557) 

860,800.00 เงินรายไดห้น่วย
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา 

162 ตัวอย่าง 
 

รวมงบประมาณ 1,372,800 บาท 

 
 

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้าํดืม่และน้ําแขง็ 
 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากจะมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์  
การค้นคว้าวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่แล้ว คณะเภสัชศาสตร์ยังได้ให้ความสําคัญในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย ปัจจุบัน
คณะเภสัชศาสตร์มีความพร้อมในระดับหนึ่ง ท้ังด้านจํานวนบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย รวมท้ังห้องปฏิบัติการท่ีเป็นสัดส่วน
สามารถดําเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมได้  กอปรกับได้รับความร่วมมืออันดีจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ประกอบการน้ําด่ืมในจังหวัดอุบลราชธานี  คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้ริเริ่มจัดต้ัง
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืม  เพื่อบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมท้ังด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา พร้อมทั้งให้
ความรู้และคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําด่ืม เพื่อควบคุมให้คุณภาพน้ําด่ืมให้ได้ตามมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้บริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําให้แก่ผู้ประกอบการผลิตน้ําด่ืม/น้ําแข็ง และ
หน่วยงานราชการ เช่น  โรงพยาบาลต่างๆ ท้ังในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และใกล้เคียง 
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ผลการดําเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน  2557  สรุปได้ดังนี้ 
   

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 

1. ตรวจวิเคราะห์ทุกด้าน                                     
               อัตราค่าบริการราคาปกติ          4,000        บาท   (มีส่วนลด 10%  คงเหลือราคา 3,600  บาท) 
2. ตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านจุลชีววิทยา               
               อัตราค่าบริการ                         1,750         บาท 
3. ตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านกายภาพและเคมี                  
               อัตราค่าบริการราคาปกติ          2,250         บาท   (ลด 10%  คงเหลือราคา 2,025  บาท) 
    กรณีแยกตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและเคมี  เฉพาะแต่ละรายการ 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง   ตัวอย่างละ          200         บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างทั้งหมด ตัวอย่างละ        250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมด       ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟต ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ ตัวอย่างละ 250 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ตัวอย่างละ 400 บาท 
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว ตัวอย่างละ 400 บาท 
4. ค่าบริการเพิ่ม กรณีต้องการผลตรวจวิเคราะห์เร่งด่วน             ตัวอย่างละ      1,000 บาท 
      
 

สรุปการใช้จ่าย  

รายรับ 

- ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําด่ืม จํานวน 162 ตัวอย่าง  598,050.00 บาท 

- ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําแข็ง จํานวน 20 ตัวอย่าง    52,000.00  บาท 
- ค่าตรวจวิเคราะห์น้ําดิบ จํานวน 91 ตัวอย่าง 210,350.00 บาท 

- ค่าจําหน่ายน้ํา DI จํานวน 1 ถัง        400.00  บาท 

- ค่าจําหน่ายน้ํา PT จํานวน 8 ตัวอย่าง   

รวมรายรับ ปี 2557 ทั้งสิ้น 860,800.00 บาท 
 

รายจ่าย 
1. ค่าจา้งชั่วคราว   
 - ค่าจ้างลูกจา้งชัว่คราว  122,400.00 บาท 
 - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 383,400.00 บาท 

 
2. ค่าใช้สอย 
 - ค่าสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 5,814.00 บาท 
 - ค่าสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย 17,100.00  บาท 
 - เดินทางไปราชการ 11,756.00 บาท 
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3. ค่าจา้งเหมา 

 - จ้างเหมาล้างอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 13,200.00 บาท 

 - จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 80,919.82  บาท 

 - จ้างเหมาซ่อมตู้ไอสารเคมีเป็นพิศชนิดไร้ท่อ 5,457.00  บาท 

 - จ้างเหมาติดต้ังบัวพื้นไม้สําเร็จรูป 5,000.00 บาท 
 
 

4. ค่าครุภัณฑ ์   

 - คอมพิวเตอร์ 20,000.00 บาท 

 
 

5. ค่าวัสดุ 
 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,257.45 บาท 
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 740.00 บาท 

 - ค่าวัสดุสํานักงาน 2,190.00 บาท 
รายจ่ายในปี 2557 ทั้งสิ้น 762,234.27  บาท 

คงเหลือ 98,565.73 บาท 
 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง  
ผลการตรวจประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมและน้ําแข็ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 

2556 ถึง 30 กันยายน 2557 จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 53 ชุด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 

หัวข้อ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

ด้านบุคลากร 

การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 63.46 32.69 3.85 0.00 0.00 4.60 

การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตสํานึกในการให้บริการ 64.15 28.30 3.77 1.89 1.89 4.60 

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 73.58 24.53 1.89 0.00 0.00 4.72 

ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 67.92 28.30 3.77 0.00 0.00 4.73 

ด้านกระบวนการบริการ 

บริการด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น 64.15 32.08 3.77 0.00 0.00 4.60 

ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซอ้น 62.26 33.96 3.77 0.00 0.00 4.58 

บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 64.15 32.08 3.77 0.00 0.00 4.60 

มีแบบฟอร์มขอให้บริการที่ชัดเจน 66.04 28.30 5.66 0.00 0.00 4.60 

 ด้านสถานที ่

ตําแหน่งที่ต้ังของหน่วยงานเหมาะสม 35.85 47.17 13.21 0.00 3.77 4.11 

ความสะอาด  ความเป็นระเบียบของสถานที่ ที่ให้บริการ 64.15 32.08 1.89 0.00 1.89 4.57 

ส่ิงอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการให้บริการ 43.40 52.83 1.89 0.00 1.89 4.36 

มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 83.87 3.23 9.68 0.00 3.23 4.65 
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หัวข้อ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

มีระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการ 39.62 56.60 1.89 0.00 1.89 4.32 

มีเอกสารแผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์ 37.74 49.06 11.32 0.00 1.89 4.21 

ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา 

การให้คําแนะนํา และการแก้ปัญหา 43.40 49.06 5.66 0.00 1.89 4.32 

สามารถอธิบาย ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 54.72 35.85 7.55 0.00 1.89 4.42 

ด้านผลการทดสอบ 

บริการของหน่วยฯ ที่ท่านได้รับตามความคาดหวังของท่าน 45.28 47.17 5.66 0.00 1.89 4.34 

ระยะเวลาในการส่งผลการทดสอบเหมาะสม 41.51 49.06 5.66 1.89 1.89 4.26 

ผลการทดสอบถูกต้อง  แม่นยํา 52.83 41.51 3.77 0.00 1.89 4.43 

ความพึงพอใจต่อผลการทดสอบ 54.72 39.62 3.77 0.00 1.89 4.45 

 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 เป็นหน่วยท่ีมีการบริหารด้านงบประมาณงบการเงินและการบัญชีให้แยก
ออกจากคณะเภสัชศาสตร์ ปัจจุบันสถานปฏิบัติการมี 2 สาขาคือ  

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

สาขา 2 ต้ังบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชานี  เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. 

 
วัตถุประสงค์ของสถานปฏิบติัการเภสัชกรรมชุมชน 
1. สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานด้านการบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
2. บริการจําหน่ายเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเน้นความประหยัดและความสมเหตุสมผลใน

การใช้ยาเป็นสําคัญ 
3. เป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาส่งเสริมหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้อยู่ใน

มาตรฐานสากล 
5. แนะนําและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
6. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการ 
 
จากวัตถุประสงค์ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนดังกล่าวข้างต้น การดําเนินงานของสถานปฏิบัติการ        

เภสัชกรรมชุมชน จึงพัฒนาไปในด้านการฝึกสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ การให้บริบาลเภสัชกรรมในด้านการบริการยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ การให้คําแนะนําปรึกษาด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน การพัฒนาสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
และเภสัชกรสู่มาตรฐานสากล 
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รายงานผลการดําเนินงาน 
1. ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการและบริบาลทางเภสัชกรรมแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
ในปี 2557 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ได้รับเป็นแหล่งฝึกสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชานี และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
1.1 การดูงานและฝึกปฏิบัติงานสําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม

รายวิชาในหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์  
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

ได้ออกดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับลักษณะการทํางาน 
และมีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการปลูกฝังการให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยท่ี
ถูกต้อง เน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางให้แก่นักศึกษา ในปี 2557 มีรายวิชาที่กําหนดให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

1.1.1. วิชาเภสัชบําบัด 1 สําหรับนักศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 84 คน โดยนักศึกษาจะออกดูงานการให้
บริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คนละ 6 ชั่วโมง รูปแบบการเรียนนักศึกษาจะสังเกตการณ์ให้
บริบาลของเภสัชกร และทําการอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกับเภสัชกร 

1.1.2. วิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 จํานวน 36 คน โดยนักศึกษา
จะออกฝึกงาน ณ แหล่งฝึกต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชานี จํานวน 6 แห่ง ซ่ึงนักศึกษาจะออกฝึกงาน ณ สถานปฏิบัติการ       
เภสัชกรรมชุมชน สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3 คน รวมจํานวน 9 สัปดาห์ จํานวน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์  

1.2 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่ชั้นปีที่ 4 – 6  
นักศึกษาจะได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติในด้านการให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชน ท้ังการซักประวัติ การจัด

จ่ายยา การให้คําแนะนําปรึกษา การคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้
นักศึกษาจัดทําสื่อสุขภาพสําหรับประชาชน การให้ความรู้แก่เภสัชกรและเจ้าหน้าท่ีในสถานปฏิบัติการ โดยปี 2557 มีนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จํานวน 35 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จํานวน 4 คน (ฝึกปฏิบัติงาน 200 ชั่วโมง/คน) และนักศึกษา 
ปีท่ี 6 จํานวน 31 คน (ฝึกปฏิบัติงาน 240 ชั่วโมง/คน) จากสถาบันต่างๆ คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 17 คน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 คน และมหาวิทยาลัยพะเยา 7 คน 

 
2. ด้านการบริการจําหน่วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งการให้บริบาลเภสัชกรรม

แก่ประชาชน 
2.1 ด้านการบริการจําหน่วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ท้ัง 2 สาขา  ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นร้านยาคุณภาพ 
การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์สําหรับจําหน่ายในร้านยา เน้นการซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีได้รับการรับรองว่าผ่านมาตรฐาน 
GMP เท่านั้น รวมถึงไม่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะการใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงและแผลสด 
เพื่อลดการเกิดการดื้อยา 

2.2 ด้านการบริบาลเภสัชกรรม 
2.2.1 ให้บริบาลในการจัด จ่ายยา และให้คําแนะนําท่ีเหมาะสมแก่ผู้ป่วยโดยเภสัชกรซึ่งยึดหลักการ

บริบาลเภสัชกรรมที่ดี ท้ังด้านการให้การรักษาด้วยยา การเก็บประวัติการรักษาของผู้ป่วย การให้คําแนะนําปรึกษาเรื่องยาและ
สุขภาพ รวมถึงการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยทางโทรศัพท์ โดยปี 2557 มีผู้รับบริการเฉลี่ย 98 คน/วัน   

2.2.2 การบริการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้นได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  โรคอ้วน ภาวะ
เมแทบอลิคซินโดรม และโรคซึมเศร้า โดยจัดให้มีการบริการสําหรับผู้ท่ีมารับบริการท่ีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และมี
การจัดกิจกรรมออกให้บริการ ณ สถานที่ใกล้เคียงได้แก่ วัดแจ้ง วัดสารพัฒนึก ซ่ึงผู้ท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ จะได้รับ
คําแนะนําในการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม และส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการ
ให้คําแนะนําปรึกษาสําหรับผู้ท่ีต้องการเลิกบุหรี่ ซ่ึงมีผู้ได้รับบริการ 250 ราย 
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2.2.3 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทางโทรศัพท์ 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ได้ให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยได้ดําเนินการติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ ท้ังด้านผลการรักษาและอาการไม่
พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น มีผู้ได้รับการติดตามจํานวน 150 คน 

3. ด้านผลประกอบการ 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มุ่งหวังกําไรเป็นหลัก เป็นเพียงพื้นฐานในการหารายได้

เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ ในปี พ.ศ. 2557 สถานปฏิบัติการกรรมชุมชน สาขา 1 รายได้รวมเป็นเงิน 5,188,281.00 บาท    
(ยังไม่หักค่าใช้จ่าย) 

 

 
แผนภาพแสดงรายได้จากการจําหน่ายสินค้า 

 
แนวทางการดําเนินการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. 2558 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีแนวทางในการดําเนินการในปี 2558 โดยมุ่งเน้นด้านการให้บริบาลเภสัชกรรม
ชุมชน ด้านการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น และการให้คําแนะนําปรึกษาการเลิกบุหรี่ รวมถึงการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการ
ดังกล่าวร่วมกับเภสัชกร เพื่อให้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน และเป็นการเผยแพร่บทบาทของ
เภสัชกรชุมชน เพื่อให้สามารถนําร้านยาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยดําเนินงานให้มีการร่วมกัน
พัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนร่วมกับเครือข่ายร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
เครือข่ายร้านยาจังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 
 นอกจากนี้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และคณะเภสัชศาสตร์ มีแผนในการปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน สาขา 1 เพื่อให้มีสถานที่เหมาะสมสําหรับให้บริการแก่ประชาชน และเหมาะสมสําหรับการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา  
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์  สืบสานเผยแผ่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย   

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบญจเกสรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เบญจเกสรเพื่อต่อยอดทางธุรกิจพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบญจเกสรการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และฉลากและเพิ่มความ
หลากหลาย สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์อันเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

โครงการการพัฒนาวิธีการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์แป้งร่ําเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาเครื่องหอมพื้นบ้านไทยสําหรับ
วิสาหกิจชุมชน จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์แป้งร่ําสําหรับผลิตเป็นสินค้าในระดับ
วิสาหกิจชุมชน และเผยแพร่ภูมิปัญญาการผลิตแป้งร่ําซ่ึงเป็นเครื่องหอมพื้นบ้านไทยให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า 
 โครงการคุณค่าของชีวิตหมอพื้นบ้านและวัฒนธรรมการเยียวยาพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาหมอพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถ มีบทบาทโดดเด่นในชุมชน มีกระบวนการเยียวยารักษาและตํารับ
ยาสมุนไพรที่น่าสนใจ น่าเชื่อถือ โดยศึกษาตั้งแต่การเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ การปฏิบัติตัวของหมอ การเก็บแสวงหายา
สมุนไพร การเก็บรักษา การแปรรูป ตํารับยา การวินิจฉัยโรค กระบวนการเยียวยา ผลการรักษา ปริมาณคนป่วย และเพื่อจัด
กิจกรรมประชุม พบปะของหมอพื้นบ้านประเภทต่างๆ ท้ังหมอยาสมุนไพร หมอเป่า หมอตําแย-อยู่ไฟ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้ในกลุ่มหมอพื้นบ้านและกลุ่มนักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักศึกษาสาขาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และประชาชนที่สนใจ 

โครงการบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา อีกท้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 โครงการไหว้ครูหรือรําลึกพระคุณครู จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที      
มีความรําลึก ตระหนัก และซาบซ้ึงในพระคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนการสืบสานประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 

โครงการทําบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วม
ทําบุญและสร้างความเป็นสิริมงคล รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวินัยให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมถึง
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และทัศนคติท่ีดีต่อกัน  
 
กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบปีงบประมาณ 2557 
 

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

1 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม 
เบญจเกสรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ในระหว่างการดําเนินงาน 

2 โครงการการพัฒนาวิธีการผลิตและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์แป้งร่ําเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาเครื่อง
หอมพื้นบ้านไทยสําหรับวิสาหกิจชุมชน 
(ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ในระหว่างการดําเนินงาน 

3 โครงการคุณค่าของชีวิตหมอพื้นบ้านและ
วัฒนธรรมการเยียวยาพ้ืนบ้านในจังหวัด
อุบลราชธานี (ตุลาคม 2556 – กันยายน 
2557) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ในระหว่างการดําเนินงาน 

4 โครงการบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
ร่วมกับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีและเทศบาล
นครอุบลราชธาน ี 
(9-15 เมษายน 2557) 

40,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 67 คน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ จํานวนผู้เข้ารว่ม (คน) 

5 โครงการไหว้ครู 
(14 สิงหาคม 2557) 

19,900 เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

320 คน 

6 โครงการการทําบุญวันสถาปนาคณะ 
(30 สิงหาคม 2557) 

12,100 เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

216 คน 

รวมงบประมาณ 372,000 บาท 
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การพฒันาองคกรและระบบบริหาร 
  

คณะเภสัชศาสตร์มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน  มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระยะ 5 ปี  มีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานให้สอดรับกับพันธกิจและภารกิจหลักท่ีกําหนด  
 
กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร 
 

 ในปีงบประมาณ 2557  คณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร  
โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์  จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557  มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2557  จํานวน 5 ครั้ง และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2556 เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยได้คะแนนเท่ากับ 4.79  

2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร  เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้รับการอบรม/สัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  มีระยะเวลาดําเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 –  
30 กันยายน 2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100           
และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 94.87 

3) โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น  ประจําปีงบประมาณ 2557  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะเภสัชศาสตร์ มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ     
รวมทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอนหรือการวิจัย บุคลากรดีเด่นด้านการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากรดีเด่นด้านการพัฒนางาน บุคลากรดีเด่นด้านการบริการและ
บุคลากรดีเด่นประเภทลูกจ้างประจํา   

4) โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด  ดําเนินการในระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาสครบทุกไตรมาส 
และมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณและกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี จํานวนรวม 7 ครั้ง 

5) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารแก่ผู้บริหาร
ของคณะเภสัชศาสตร์  โดยมีผู้บริหารได้รับการพัฒนาจํานวน 10 คน  และมีการนําแนวคิด ด้านการประกัน
คุณภาพประยุกต์ใชใ้นงานบริหาร  ทําให้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

6) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 
โดยมีการจัดการประชุมเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามผลการดําเนินงานและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน จํานวน 2 ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 14 คน 

7) โครงการพัฒนาระบบ 5 ส. เพื่อทําความสะอาด ปรับระบบการจัดเก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นระบบ 
ระเบียบ และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน  

8) โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน           
คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เพิ่มพูนความรู้และได้แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์
ในการนํามาพัฒนางาน โดยจัดระหว่างวันที่ 1- 4  ธันวาคม 2556 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ และนําเสนอ
ผลงานในเวที Show and Share  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ Best Practice ในการพัฒนางาน      
สู่ความเป็นเลิศ เรื่อง ระบบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง  ซ่ึงนําเสนอโดยนางสาว
สาวิตตรี  สาริกา 

9) โครงการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  ประจําปี
งบประมาณ 2557  เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกสายงาน  ซ่ึงจัดระหว่าง
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วันที่ 25 ธันวาคม 2556  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.52 คะแนน 

10) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทํางานของบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน และนําไปสู่การพัฒนางานสํานักงาน
ให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและทัศนคติ จํานวน 12 ครั้ง และ
จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 35 คน  (จากจํานวนรวม 40 คน) คิดเป็นร้อยละ 87.5 

11) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อดําเนินการจัดทํา TOR สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ  
สายสนับสนุนวิชาการ รองรับการประเมินภาระงานให้สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง และเป็นไปในทิศทางของ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของคณะฯ  มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจ จํานวน 
8 ครั้ง 

12) โครงการรับรองแขกคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรับรองผู้มาเย่ียมชมคณะซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้มี
ประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพที่ได้เดินทางมาให้คําแนะนําปรึกษาแก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  เพื่อนําไปสู่
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตามภารกิจหลัก
ของคณะฯ  โดยในปี 2557 มีผู้มาเย่ียมชมและศึกษาดูงานและผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาคณะฯ จํานวน 10 ครั้ง รวม
ท้ังสิ้น 53 คน 

13) โครงการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์  จัดขึ้นระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2556 –  30 กันยายน 25557  มีการ
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 12 ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 167 คน และ
มีการดําเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้) ครบทุกข้อ       
คิดเปน็ร้อยละ 100  

14) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทํางานของบุคลากรงานปฏิบัติการ เพื่อประชุมหารือและกําหนด
แผนงานประจําปี โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินงานตามภารกิจของคณะและภาระงานของงาน
ปฏิบัติการ  มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและทัศนคติ จํานวน 9 ครั้ง มีบุคลากร
ห้องปฏิบติัการที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 93.60  

15) โครงการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อประชุมหารือและกําหนดแผนงาน
ประจําปี โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการดําเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีการประชุมจํานวน 10 ครั้งต่อปี  

16) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์  เพื่อให้คณาจารย์กลุ่ม
วิชาชีวเภสัชศาสตร์ได้รับทราบทิศทาง นโยบายของคณะและนําไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ได้จัดการประชุมจํานวน 12 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ผลการดําเนินงานโครงการ
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ คือ คณาจารย์ได้รับทราบทิศทาง นโยบายและกิจกรรมต่างๆ ของคณะเพื่อนําไป
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มวิชาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการ
เรียนการสอน  คณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน    

17) โครงการพฒันาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม เพื่อให้
คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมได้รับทราบทิศทางนโยบายของคณะ และนําไปพิจารณา
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กลุ่มวิชาได้จัดประชุมไปแล้ว จํานวน 12 ครั้ง   

18) โครงการดําเนินงานตามแผนของคณะกรรมการด้านวิชาการ  เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนของคณะกรรมการ
ด้านวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ สําหรับนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีการประชุมคณะกรรมการวิชาการ จํานวน 7 ครั้ง/ต่อปีการศึกษา การประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา  การประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร จํานวน   
4 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรจัดประชุม จํานวน 1 ครั้งต่อปีการศึกษา และการประชุมคณะกรรมการห้องสมุด
คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

19) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนให้แก่คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เพื่อให้คณาจารย์กลุ่ม
วิชาเภสัชกรรมปฏิบัติได้รับทราบทิศทาง นโยบายของคณะและนําไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  รวมจํานวน 12 ครั้งต่อปี 
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20) โครงการพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะเภสัชศาสตร์  เพื่อประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบงานวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการวางแผน กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยจํานวน 5 ครั้ง   

21) โครงการส่งเสริมการกํากับและติดตามการบริหารคณะเภสัชศาสตร์  เพื่อจัดการประชุมในการกํากับ ติดตาม
และรายงานผลการบริหารงานตามภารกิจและพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์  จํานวนผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
เฉลี่ย 16 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 และ มีการประชุมจํานวน 22 ครั้งต่อปี 

22) โครงการประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์เชิงรุก  เพื่อจัดทําเอกสาร แผ่นพับแนะนําคณะเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป         
เป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 500 ฉบับ และโปสเตอร์แนะนําคณะและหลักสูตร จํานวน 2 ฉบับ 

23) โครงการจัดนิทรรศการในงานเกษตรอีสานใต้  เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และ
ผลผลิตท่ีเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และให้ความรู้ทางวิชาการแก่
ประชาชนในชุมชนและเขตพื้นที่อีสานใต้ท่ีมาร่วมงาน โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2556   
จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของคณะเภสัชศาสตร์  กิจกรรมจํานวน 5 กิจกรรม ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเท่ากับ 4.29 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

24) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่การเป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน  
เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีทักษะการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการจัดทําสื่อการสอนที่ถูกต้องเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมการอบรมคิดเป็นร้อยละ 96.67 จํานวน
รายวิชาที่ได้คะแนนการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

25) โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางเภสัชศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษามี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ และเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ  โดยมีอาจารย์เข้าร่วมนําเสนอผลงานจํานวน 5 ท่าน และ
มีอาจารย์และนักศึกษาส่งผลงานเขา้ร่วมนําเสนอและตีพิมพ์รวมทั้งสิ้น 30 ผลงาน 

26) โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย 
เภสัชกร นักศึกษา นําเสนอผลงานวิจัยทางวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  มีระยะเวลาดําเนินการระหว่างเดือน
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557  มีวารสารเภสัชศาสตร์อีสานเผยแพร่ จํานวน 3 ฉบับ 

27) โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการทํางานสําหรับคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและ
คณะกรรมการทุนการศึกษา เพื่อประชุมหารือและกําหนดแผนงานประจําปี โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของคณะและภาระงานของงานกิจการนักศึกษาและทุนการศึกษา  มีการจัดประชุม
จํานวน  12 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาจํานวน 9 ครั้ง และการประชุม
คณะกรรมการทุนการศึกษาจํานวน 3 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 



 

50 

 

การบริหารความเสี่ยงภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีการประเมินการควบคุมภายในสําหรับปีงบประมาณ 2557 ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติรัฐมนตรี และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 จากผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สําหรับปีงบประมาณ 2557
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
 โดยได้มีการจัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มีการประเมินตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือ
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา  ระบุสาเหตุของความเสี่ยง งวดเวลาที่พบจุดอ่อน 
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ ผลการของควบคุมท่ีมีอยู่   และได้รายงานการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยฯ  ท้ังนี้ ได้มีการกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปี 2557  จํานวน 5  ด้าน 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนดังนี้ 
 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเภสัชศาสตร์ 
 

การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

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

ในการดําเนินงาน 

 
 

 
 

1) มีการจัดสรรงบประมาณโดยมีการ
จัดลํา ดับความสําคัญของโครงการ/
กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยมีการดําเนินงานตาม
แนวทางของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มี
แผนการเพิ่มรายได้โดยเปิดรับนักศึกษา
หลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น 

2) มีการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสมปี 
2556 เพื่ อรองรับโครงการที่ จํ า เป็น
เร่งด่วนในปี 2557 

 
 
 
 

ดําเนินการจัดสรรงบประมาณครบถ้วน
ตามพันธกิจเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

ดําเนินการขออนุ มั ติใช้ เงินเหลือจ่าย
เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 

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

1) ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นของหน่วยจัดหา
รายได้   

2) กระตุ้นให้มีการจัดหารายได้เพิ่ม โดยให้มี
การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินในการ
จัดหารายได้ของหน่วยฯ 

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ํา มีการหาลูกค้า
เชิงรุกมากขึ้นไปยังกลุ่ม อบต. เทศบาล  
หน่ ว ย ผ ลิ ต ย า ส มุ น ไ พ ร  ไ ด้ มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์เพิ่ม แต่ยังมีข้อจํากัดเรื่อง
ศักยภาพของโรงงานปัจจุบันเป็นการผลิต
ตามการสั่งซ้ือ ซ่ึงยังเป็น scale ขนาดเล็ก 
(ปริมาณน้อย) ยังไม่สามารถรองรับการ
สั่งซ้ือปริมาณมากได้ เนื่องจากมีข้อจํากัด
เรื่องการรับรอง GMP ท้ังนี้ อยู่ในระหว่าง
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การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการขยายงานเป็นศูนย์ทดสอบ
สมุนไพรในปี 2558 

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไม่เป็นไปตามแผน 

1) จัดให้มีระบบการสื่อสารให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้รับทราบความคืบหน้าในการ
ดําเนินงานโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมอบหมายให้
ดูแลเอกสารเบิกจ่ายโครงการอยู่ ใน
ระหว่างดําเนินการ 

2) จัดทําให้ระบบการบันทึกการรับ-ส่งคืน
เอกสารเพื่อการแก้ไข ยังอยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ  

3) ในปี 2557 เตรียมวางระบบการจัดทํา
เอกสารเบิกจ่ายร่วมกันระหว่างนักวิจัย/
หัวหน้าโครงการกับงานพัสดุ 

งานบริการวิชาการได้จัดประชุมชี้แจง
ร่วมกันแล้ว และมีระบบการติดตามตาม
รอบระยะ เวลาของมหาวิทยาลัยทุก 3 
เดือนแล้ว ส่วนงานวิจัยอยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ  โดยได้มีการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีธุรการกลุ่มวิชารับผิดชอบใน
การรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายโครงการวิจัย 
ส่วนระบบการแจ้งสถานะ งานวิจัยได้
ประสานงานคอมพิวเตอร์ในการจัดทํา
ระบบรายงานสถานะการดําเนินงานวิจัย 
ซ่ึงอาจจะเริ่มใช้สําหรับโครงการวิจัยปี 
2556-2557 

1.4 อาคารชํารุดและเสื่อม 
สภาพ อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ ใช้ ง าน
หรือผู้ท่ีอยู่ในอาคาร 

- มีการดําเนินการซ่อมแซมในจุดท่ีตรวจ
พบว่าชํารุดในปี 2556  และได้เตรียม
จัดสรรเงินรายได้รองรับการดําเนินการ
ซ่อมแซมเพิ่มเติมในปี 2557 

มีการดําเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง
ภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ในส่วนที่
จําเป็นแล้ว โดยเบิกจ่ายงบประมาณ  
รวมทั้งสิ้น 138,500 บาท 

2 ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร  ก า ร บ ริ ห า ร
งานวิจัย  ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 

   

2.1 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการเรียนและการ
สํ าเร็ จการศึกษาของ
นักศึกษา 

1) จั ด ใ ห้ มี ร ะ บบก า ร คั ด ค ร อ ง เ พื่ อ วั ด
ความเครียดของนักศึกษา 

อยู่ในระหว่างปรับปรุงแบบประเมินเพื่อ
คัดกรองความเครียดแบบ online คาดว่า
จะแล้วเสร็จและดําเนินการใช้ในการคัด
กรองนักศึกษาได้ ในช่วงภาคเรียนที่ 
1 / 2 5 5 7  ซ่ึ ง ต้ อ ง ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดําเนินการถึงปี 2558 เนื่องจากมีการ
ปรับระยะเวลาการเปิดภาคการศึกษา 

 2) มีระบบการส่งต่อหาผู้ เชี่ยวชาญกรณ ี 
คัดกรองแล้ วพบว่ านักศึกษา มีระดับ
ความเครียดสูง 

รอดําเนินการต่อเนื่องในกรณีท่ีมีการ
ตรวจพบจากการคัดกรอง  หรือกรณี
พบว่านักศึกษามีความเครียดสูง 

3 ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 
3.1 ปริมาณของเสียจาก

ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  มี
จํ า น วน เพิ่ ม ม ากขึ้ น 
แ ล ะ ยั ง ไ ม่ มี ร ะ บ บ
จั ด ก า ร ข อ ง เ สี ย ท่ี มี

 
 
 

1) จัดวางระบบจัดเก็บของเสียอันตราย 
เตรียมวางแผนบริหารสถานที่จัดเก็บของ
เสียอันตรายในระหว่างรอการกําจัด 

 
 
 

มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะจัดส่งของเสีย
อันตรายที่ต้องการกําจัดไปให้มหาวิทยาลัย
รวบรวมเพื่อให้บริษัทกําจัดของเสียมารับไป
กําจัด โดยคณะฯ ได้จัดส่งของเสียอันตราย
เพื่อนําไปกําจัดจํานวน 730 กิโลกรัมแล้ว 
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การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 
ความปลอดภัย  ซ่ึ งมี
โอกาสเกิดอุบัติภัยจาก
ข อ ง เ สี ย ท่ี เ ป็ น ข ย ะ
อันตรายซึ่งสามารถติด
ไฟได้ และมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

2) เตรียมประสานกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมกําจัดของเสียท่ี
เป็นอันตรายร่วมกัน 

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ดําเนินการร่วมกันเรียบร้อยแล้ว 

3.2 ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน 
ในด้านการเกิดอัคคีภัย
ในคณะ 

1) ดําเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์เตือนอัคคีภัย
ท่ีชํารุดและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์
ดับเพลิง 

ดําเนินการซ่อมแซมกริ่ งสัญญาณเตือน
อัคคีภัย และเตรียมปรับปรุงทางหนีไฟแล้ว 
อยู่ในระหว่างสํารวจและเตรียมซ่อมแซมถัง
ดับเพลิงให้พร้อมรองรับการใช้งาน ซ่ึงเตรียม
ดําเนินการต่อในปี 2558 

2) มีการจัดอบรมเรื่องการป้องกันอัคคีภัย 
นอกจากนี้ได้มีการส่งบุคลากรไปอบรม
เกี่ยวกับอัคคีภัย มีการจัดอบรมให้แก่
บุคลากร   

ดําเนินการจัดอบรมเรื่องการป้องกันอัคคีภัย
และมีการซ้อมอพยพหนีไฟแล้วในวันที่ 5 
สิงหาคม 2557 

 3) เตรียมกําหนดแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกัน
อัคคี ภัยและไฟฟ้ าลัดวงจร  และการ
สํารวจ/ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร 

ได้ดําเนินการกําหนดแล้ว และอยู่ในระหว่าง
ทดลองใช้งานและเตรียมปรับปรุงหลังจากได้
มีการซ้อมปฏิบัติ 

4 ความเสี่ยงด้านอื่นๆ   
4.1 ความเสี่ยงด้าน 

ทรัพยากรมนุษย์ 

1) มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของ 
คณะเพื่อจัดสรรเป็นค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ 
ตามผลการปฏิบัติราชการสําหรับบุคลากร
ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  

2) มีโครงการสร้างขวัญกําลังใจและเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 

 

มีการดําเนินการโครงการสร้างขวัญและ
กําลังใจและเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นแล้ว มี
บุคลากรได้รับการยกย่องชมเชย จํานวน 5 
ราย และอยู่ในระหว่างดําเนินการโครงการ
ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ ซ่ึงมีการดําเนินการ
เบิกจ่ายจํานวน 2 ครั้ง/ปีแล้ว 

4.2 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ภาพลักษณ์องค์กร 

1) มีการติดตามและเผยแพร่ผลงานของ
อาจารย์ บุคลากรนักศึกษา และศิษย์เก่า     

2) มีการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการ 

3) มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ในที่ประชุมต่างๆ ตลอดจนผลการดําเนิน
ของหน่วยงานในเวทีต่างๆ 

มี การดํ าเนิ นการโดยมี การสนั บสนุ น
งบประมาณเข้าร่วมการเผยแพร่ผลงานทั้งใน
ส่วนอาจารย์และนักศึกษา ในการประชุม
วิชาการต่างๆ เช่น การนําเสนอผลงานในการ
ประชุมคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน โดยในปี 
2557 นักศึกษา ได้ร่วมเสนอผลงาน 28 
ผลงาน  ท้ั ง ในระดั บปริ ญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา    การประกวดผลงานการตลาด  
มีนักศึกษานําผลงานเข้าประกวด โดยในปี 
2557 ได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 

การผลิตบัณฑิต 
1. งานรับเข้านักศึกษา 

- การกําหนดแผนการรับ
นั ก ศึ ก ษ า เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้
จํานวนการรับนักศึกษา
ท่ี เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น 
(บัณฑิตศึกษา) 

 
 

เตรียมหารือร่วมกันระหว่างผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ/หัวหน้ากลุ่มวิชา เพื่อเตรียมพิจารณา
การเปิดหลักสูตรเพิ่มเพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

 
 
ได้เสนอเปิดหลักสูตร ป.โท เพื่อตรงตาม
ความสนใจผู้เรียนเพิ่ม 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตร  วท .ม .  สาขาเภสัชศาสตร์
ชีวภาพ  และหลักสูตร  วท .ม .  สาขา
ศาสตร์แห่งเครื่องสําอาง  โดยอาจารย์
ประจําหลักสูตรส่วนหนึ่งได้เตรียมทุน
โครงการวิจั ย ไ ว้รองรับ  และเตรียม
พิจารณาความเป็นไปได้ในการเสนอขอ
เ ปิ ด ห ลั ก สู ต ร ป รั ชญ า ดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต 
สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพนั้น 
คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ นกรอง
หลักสูตรเสนอให้คณะพิจารณาเปิด
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ในคณะ  ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการพิจารณาจัดทําหลักสูตรตาม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง คณะ ก ร ร ม ก า ร
กลั่ นกรองหลั กสู ต ร  ส่ วน เ รื่ อ ง ก า ร
ประชาสั มพั น ธ์ ไ ด้ มี ก า ร ร่ วม มื อกั บ
สํ า นั ก ง า น บ ริ ห า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เ พิ่ ม ใ น ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า  แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค 
โดยคณะได้มีการเปิดช่องทางเฟสบุ๊ค 
“อยากเรียนเภสัช ม.อุบล” 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
1. รายวิชาในหลักสูตรที่

เก่ียวข้องการฝึกปฏิบัติงาน
ไม่สอดคล้องกับลักษณะ
และรูปแบบที่ต้องฝึก
ปฏิบัติงานจริงในแหล่งฝึก  

 
กําหนดแนวทางการดําเนินงานกรณีมีการเปิด
หรือปรับปรุงหลักสูตร ให้พิจารณารายวิชาที่
สามารถรองรับหัวข้อการฝึกปฏิบัติงานจริง 

 
งานวิชาการได้ขอเปิดรายวิชาใหม่ ซ่ึงเป็น
รายวิชาฝึกงานในกลุ่มวิชาชีพเลือก จํานวน 6 
รายวิ ชา  ซ่ึ ง ได้ ผ่ านการอนุ มั ติ จาก   
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2557 เพื่อบรรจุเป็นรายวิชาชีพ
เลือกในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฉบับปรัง 
พ.ศ.2551 และ2555 และได้นําเสนอการเปิด
รายวิชาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 
21 มิถุนายน 2557 

งานกิจการนักศึกษา 
1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ปัญหาคือปัจจุบนัต้อง
สื่อสารผ่าน ureg ซ่ึงอาจจะ
ไม่สะดวก หากเป็นไปได้

 
เตรียมมอบหมายให้งานกิจการนักศึกษาปรับ
ระบบข้อมูลการติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาให้
ครบถ้วน 

 
งานกิจการนักศึกษาได้จัดทําขั้นตอนการ
ขอพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจนแะสามารถให้บริการได้รวดเร็วขึ้น  
โดยได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอพบ
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การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 

ควรสามารถสื่อสารผ่าน
ระบบเว็บไซต์ของคณะ
อาจจะมีความสะดวก
สําหรับอาจารย์มากกว่า 
ดังนั้น อาจพัฒนาระบบ IT 
ให้รองรับการเชื่อมต่อ
ระหว่างเว็บไซต์คณะกับ 
ureg ท่ี อาจารย์สามารถ
เข้าประกาศในระบบได้เอง 

อาจารย์ ท่ีปรึ กษา  และติดประกาศ
เผยแพร่ให้อาจารย์ทราบโดยท่ัวกันแล้ว 
และได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 (เดือน
สิงหาคม 2557) 

งานพัสดุ 
1. การบริหารพัสดุคงคลัง 

- รายงานการเบิกจ่ายพัสดุ
ประจํางวด/ประจําปี
เพื่อให้ทราบความ
เคลื่อนไหวในการใช้จ่าย
พัสดุ และทราบข้อมูล
พัสดุคงคลังที่พร้อม
รองรับการใช้งาน 

 
เตรียมปรับให้งานพัสดุส่งรายงานพัสดุ
ประจําเดือน และนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ อย่างน้อย 6 
เดือนต่อครั้งอย่างสม่ําเสมอ    
 

 
งานพัสดุได้ดําเนินการจัดทํารายงานการ
ใช้วัสดุประจําเดือนเสนอต่อผู้บริหารทุก
เ ดื อ น  แ ล ะ ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะฯ รอบ 6 
เดือนแล้ว 

งานการเงิน 
1) การเบิกเงิน 

- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลังและ
ระเบียบภายในหน่วยงานที่
กําหนด 

 
1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง

ระเบียบการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากร
ต่อเนื่องในปี 2557 

2) จัดทําคู่มือแนวทางแก้ไขปัญหาเอกสาร
เบิกจ่ายท่ีมักผิดบ่อยแจกบุคลากรและแจ้ง
ทางอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องในปี 2557 

 
ได้จัด KM ความรู้ด้านการจัดทําเอกสาร
เบิกจ่ายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 และ
ได้ดําเนินการจัดทําคู่ มือแนวทางการ
เบิกจ่ายประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะฯ 
แล้ว 

งานวิจัย 
1. การดําเนินงานวิจัย 

- เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

 
1) เตรียมให้มีการติดตามเร่งรัดให้ดําเนินการ

วิจัยเป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

 
อยู่ในระหว่างดําเนินการ โดยมีการติดตาม
เร่งรัดให้หัวหน้าโครงการวิจัยเร่งดําเนินการ
ส่งรายงานการวิจัย ในการนี้ได้มีการส่ง
รายงานการวิจัยแล้วจํานวน 13 โครงการ 

 2) เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ
นักวิจัยเพื่อให้สามารถดําเนินงานวิจัยได้
ตามแผน 

3) เตรียมพิจารณากําหนดให้นักวิจัยมี
ระยะเวลาเพื่อทําวิจัย สามารถเสนอ
รายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าได้
ตามแผน 

ได้มีการมอบหมายให้งานธุรการกลุ่มวิชา
ทําหน้าท่ีตรวจสอบและประสานการ
จัดทําเอกสารเบิกจ่ายโครงการวิจัย ซ่ึงได้
มีการดําเนินการแล้ว 

2. การประสานงานในการ
เบิกจ่ายและจัดทํา
รายงานผล 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายและการ

จัดทํารายงานผลการดําเนิน

1. เตรียมจัดทําระบบสารสนเทศในการ
ตรวจสอบสถานะเอกสารทั้งสถานะของ
เอกสารเบิกจ่าย  เอกสารรายงานฉบับ
สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จในปี 2557 

2. จัดให้มีการชี้แจงแนวทางการจัดทํา

อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดเตรียมระบบ
แจ้งสถานะการดําเนินงาน และได้ชี้แจง
แนวทางการจัดทําการจัดทําเอกสาร
เ บิ ก จ่ า ย แ ก่ นั ก วิ จั ย แ ล้ ว  แ ล ะ จ ะ
ดําเนินการต่อเนื่องในปี 2558 
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การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 

งานวิจัยถูกต้องตาม
ระเบียบและแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

เอกสารเบิกจ่ายโครงการวิจัยในแต่ละ
ปีงบประมาณเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 

งานบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. การดําเนินการทางการเงิน

เพ่ือเตรียมรองรับการ
ดําเนินงาน 
- เพื่อความสะดวกในการ

ดําเนินกิจกรรมต่อไป 

 
 
จัดให้มีการชี้แจงแนวทางการจัดทําเอกสาร
เบิกจ่ายโครงการวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ
เพื่อให้มีความเข้าใจท่ีตรงกัน 

 
 
ดํ า เ นิ น ก า รป ร ะชุ ม ชี้ แ จ ง แ ล้ ว แ ล ะ
ดําเนินการจัดทําคู่มือเผยแพร่แล้ว 

งานนโยบายและแผน 
1. การประเมินผลแผนงาน/

โครงการ 
- เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ของแผน ทําให้ทราบว่า
การดํา เนินงานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
เป้าหมาย และดัชนี วัด
ความสําเร็จท่ีกําหนด 

 
1) มีการทบทวนดัชนีวัดความสําเร็จในทุก

ระดับ ต้ังแต่ระดับ ยุทธศาสตร์/ระดับ  
กล ยุท ธ์ -มาตรการ /ระดับกิ จกรรม /
โครงการ  และเตรียมวางแผนให้งานท่ี
เกี่ยวข้องดําเนินการประเมินผลลัพธ์ของ
งาน/โครงการที่ดําเนินงานสิ้นสุด 

 
ได้ดําเนินการทบทวนดัชนีวัดความสําเร็จ
แล้ว และเตรียมวางแผนเพื่อประเมินผล 

งานบริหารบุคคล 
1. การพัฒนาบุคลากร 

- การลาศึกษาต่อ/ การไป
ฝึกอบรม/ วิจัย  เพื่อให้
บุคลากรได้มีโอกาสใน
การพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 
เตรียมวางแผนและหาข้อมูลหลักสูตร
ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น  ท่ีสามารถส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนที่กําหนดได้
อย่างต่อเนื่องในปี 2557 
 

 
ได้มีการจัดทําแผนพัฒนา บุคลากรใน
ภาพรวม  โดยกลุ่มวิชาได้มีแผนรองรับ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อลาศึกษาต่อ 

2. แผนอัตรากําลังที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการและภาระงานการ
เรียนการสอนในอนาคต 
-  แผนอัตรากําลงัยังไม่ 
  สอดคล้องตามเกณฑ์ท่ี 
  กําหนด 

เตรียมจัดทําแผนอัตรากําลังร่วมกันทุก 
กลุ่มงาน 

ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังแล้ว 
 

งานบริหารธุรการ 
- ความเสี่ยงที่พบจากการ 

ประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุม  
ภายในระดับส่วนงานย่อย 

มอบหมายหัวหน้ากลุ่มวิชา/รองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีชี้ แจงให้อาจารย์และบุคลากรให้
รับทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง และทราบถึงผลเสียหายของการไม่
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้มีการ
กําหนดในการประชุมย่อยของแต่ละกลุ่ม   

หัวหน้ากลุ่มวิชา/รองคณบดี/ผู้ชว่ย
คณบดี โดยการชี้แจงเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในในการ
ประชุมกลุ่มวิชาให้อาจารย์ในกลุ่มวิชาได้
รับทราบแล้ว และทราบเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
แล้ว และจะดําเนินการต่อเนื่องในปี 2558 
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ชี้ ในจํานวนนี้เป็
ละประเมินคุณภ
การประเมินเฉ
เท่ากับ 4.79  ซึ

มินคุณภาพกา
 

 

องค์ประกอบที่ 6

5.00

5.00

ษา 2556 

ารจัดการและด
รฐานของสํานัก
ระกอบ 23 ตัวบ
ัวบ่งชี้  ซ่ึงคณะ
รประกันคุณภาพ
ละรับการประเ
ณะกรรมการปร
อนแก่น ประธา

ปนตัวบ่งชี้ของสํ
ภาพการศึกษาจ

ฉลี่ยรวมทุกตัวบ
ซ่ึงอยู่ในระดับดี

ารศกึษาภายใ

องค์ประกอบที่ 7 องค์ป

5.00

5.00

ดําเนินกิจกรรม
กงานคณะกรร
บ่งชี้ และเกณฑ
ะได้พยายามบูรณ
พการศึกษา โด
เมินคุณภาพกา
ระเมินคุณภาพ
านคณะกรรมก
านักงานคณะก
จํานวน 18 ตัวบ
บ่งชี้ของ สกอ. 
ดีมาก รายละเอี

ใน ประจําปกี

ประกอบที ่8 องค์ประกอ

5.00 5.00

5.00 4.00

มตามภารกิจขอ
รมการอุดมศึก
ฑ์มาตรฐานของ
ณาการตัวบ่งชี้เ
ดยมุ่งเน้นที่ผลลั
ารศึกษาภายใน
พการศึกษาภาย
าร ได้ทําการป
รรมการอุดมศึก
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้
 (23 ตัวบ่งชี้) ส
ยดดังแผนภาพ

การศึกษา 25

อบท่ี 9 เฉลี่ยรวมทุก
องค์ประกอบ

0 4.94

0 4.79

องคณะเพื่อ
ษา (สกอ.)     
งสํานักงาน
เหล่านี้เข้าสู่
ัพธ์ของการ
ระดับคณะ 
ยใน นําโดย     
ระเมินตาม
กษาจํานวน 
ชี้เพื่อเตรียม
สําหรับการ
พและตาราง 
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องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.)  
ปีการศึกษา 2556 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานตอ้งปรับปรงุเร่งดว่น 

I P O รวม 

1.51-2.50 การดําเนินงานตอ้งปรับปรงุ 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์ 
                      และแผนดําเนนิการ 

0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 4.36 4.50 5.00 4.51 ดี 

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่9  การประกันคุณภาพ 0.00 4.00 0.00 4.00 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 

4.52 4.83  5.00  4.79  ดีมาก 
ผลการประเมิน 

 
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ได้สรุปจุดแข็งโดยรวมของคณะ ดังนี้ 
• คณะมีผลงานที่โดดเด่นด้านการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการ

เรียนการสอน เช่น โครงการพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง ซ่ึงสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคณะ ทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่ส่งผลต่อชุมชนสังคม 

• คณะมีผู้นําและทีมบริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้
ระบบสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของคณะ มีบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีความต้ังใจในการทํางานและรักองค์กร 

• คณะมีการนํากระบวนการ PDCA มาใช้กับการดําเนินการตามองค์ประกอบต่างๆได้อย่างชัดเจนตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาภายใน เริ่มต้ังแต่มีการกําหนดในแผนยุทธศาสตร์ มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการ กํากับ
ติดตาม อย่างต่อเนื่อง และมีการนําผลการดําเนินงานไปปรับปรุง ส่งผลทําให้คณะมีการพัฒนาตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

• คณะมีระบบการประกันคุณภาพที่โดดเด่น และมีการนําระบบคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคณะ โดยมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร เสียงจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท้ังนี้การกําหนดให้มีระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ เพิ่มเติมจากระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จะทํา
ให้คณะสามารถพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด และสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นสถาบันชั้นนําใน
อาเซียนในอนาคตได้ 

• คณะมีระบบกลไกในการพัฒนานักศึกษาท่ีครบทุกด้านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม โดยคณะได้มีการติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาอย่างมีระบบ ซ่ึงการดําเนินงานของคณะจัดว่าเป็นตัวอย่างที่ดี  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

            
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศ 
ของคณะเภสัชศาสตร 
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คณาจารย์และบุคลากร 
 

คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาชวีเภสัชศาสตร ์
                       ชื่อ คุณวุฒิ    ตําแหน่ง              ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ 
        ลาศึกษาต่อ 
1. นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข Ph.D.  รองศาสตราจารย์   
2. นางชุตินันท์  ประสิทธ์ิภูริปรีชา ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3. นางสุภารัตน์   จันทร์เหลือง     ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. นายสมชาย   สินชัยสุข Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5. นางปาจารีย์  ทองงอก   Ph.D.               ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6. นางศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา            ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
7. นางนิภาพร เมืองจันทร์ วท.ม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1    ลาศึกษาต่อเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554  
8. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา          ปร.ด.  อาจารย์  
9. นางสาวนุตติยา วีระวัธนชัย          วท.ด.  อาจารย์  
10. นายฐิติเดช  ลือตระกูล Ph.D.  อาจารย์  
11. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง       ปร.ด.  อาจารย์  
12. นายณรงค์ชัย จักษุพา ภ.ม.  อาจารย์ 
13. นายสมหวัง  จรรยาขันติกุล Ph.D.  อาจารย์1  
14. นางสาวพรทิพย์  ไววุฒิ Ph.D.   อาจารย์1      
15. นางสาวธนวดี  ปรีเปรม ภ.ม.  อาจารย์1     ลาศึกษาต่อเมื่อ 23 กรกฎาคม 2550    
16. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ภ.บ.  อาจารย์1     ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 เมษายน 2550 

      

คณาจารย์ประจํากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสชักรรม 
          ชื่อ     คุณวุฒิ    ตําแหน่ง              ระยะเวลากลับมาปฏิบัติงาน/ 

        ลาศึกษาต่อ 
1. นางสาวพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ Ph.D.  รองศาสตราจารย์     
2. นางสาววิภาวี  เสาหิน Ph.D.  รองศาสตราจารย์ 
3. นางวันดี รังสีวิจิตรประภา Dr.rer.nat รองศาสตราจารย์ 
4. นางสาวระวิวรรณ   แก้วอมตวงศ์ ปร.ด.   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. นายทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล  Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1   
13. นายสุรชัย จูมพระบุตร Ph.D.  อาจารย์    
14. นางสาวจินตนา  นภาพร  Ph.D.  อาจารย์         
15. นางสาวจรรยา  อินทรหนองไผ่   ปร.ด.  อาจารย์  
16. นายทรงพร  จึงมั่นคง วท.ม.  อาจารย์1 
17. นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ Ph.D.  อาจารย์1     
18. นางสาวกุสุมา  จิตแสง   Ph.D.  อาจารย์    
19. นางสาวอุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ        Ph.D.  อาจารย ์     
20. นายบัญชา ยิ่งงาม ปร.ด.  อาจารย์1   
 
 
 
 
 



 

คณาจาร
          

 
1. นายสัม
2. นายอนั
3. นางธีรา
4. นางสาว
5. นายแสว
6. นางสาว
7. นายอนุ
8. นางสาว
9. นางสาว
10. นายพีรว
11. นายศัก
12. นางจีริส
13. นายปร
14. นายณฐั
15. นางสาว
16. นางศิศริ
17. นางสาว
18. นายธีระ
19. นายมาน
20. นายศัก
21. นางสาว
22. นายทว
23. นางสาว
24. นางสาว
25. นางสาว
26. นายบัญ

 
หมายเหต ุ  
 

รย์ประจํากลุ่ม
 ชื่อ 

 
มนา  มูลสาร  
ันต์  ไชยกุลวัฒนา
าพร  ชนะกิจ 
วน้องเล็ก  คุณวรา
วง  วัชระธนกิจ 
วสุวรรณา ภัทรเบญ
วัฒน์  วัฒนพิชญา
วสุทธาสินี  สุวรรณ
วทัดตา  ศรีบุญเรอื
วัฒน์  จินาทองไท
ด์ิสกล  ปรัสพันธ ์
สุดา คําสีเขียว 
ะสิทธิชัย   พูลผล 
ฐวัฒน์   ตีระวัฒนพ
วอุไรวรรณ อกนิต
รา ดอนสมัคร 
ววันนิศา  ดงใต้ 
ะพงษ์  มนต์มธุรพ
นิตย์  แซ่เตียว 
ด์ิสิทธิ ์ ศรีภา  
วฑิภาดา  สามสีทอ
นธน  บุญลอื  
วเด่นใจ  บัวทุม 
วอัญมณี  ลาภมาก
วกมลชนก  จิตอารี
ญญวัต  ตรียกูล 

     1 หมายถึง  พนั
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   ตําแหน่
 
รองศาสตรา
รองศาสตรา
รองศาสตรา
ผู้ช่วยศาสตร
ผู้ช่วยศาสตร
ผู้ช่วยศาสตร
อาจารย์ 
อาจารย์ 
อาจารย์  1 

บเท่า ป.เอก) 
อาจารย์ 1 
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อาจารย์  1 
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าศึกษาต่อและ
 

16
1

น่ง       
  
าจารย์ 
าจารย์  
าจารย์  
ราจารย์  
ราจารย์  
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 ลาศึกษาต่อ 

เมื่อ 17 กันยายน

เมื่อ 1 มิถุนายน 2

เมื่อ 1 มิถุนายน 2

เมื่อ 13 สิงหาคม 

เมื่อ 13 สิงหาคม 
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เมื่อ 1 มิถุนายน 2
เมื่อ 1 มิถุนายน 2

มกลุ่มวิชา 

ปฏิบัติงานจริ

ลาศึกษาต่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 3

ัติงาน/ 
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2555 

2555 

 2552 

 2554 

2554 
2554 
2556 
2556 
2557 

 

ริง
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1. ภญ.สุพิศ
2.  ภก.ดร.ท
3.  ภก.ทวพี

 
บุคลากร

 

ชื
ข้าราชการ
1. นางวิรัตน์
2. นางกรชน
3. นายธนพั
 
พนักงานม
1. นายวีระวุ
2. นางณัฐภ
3. นางสาวทิ
4. นางแวว  
5. นางสาวก
 

ลูกจ้างประ
1. นางสมคิด
 

ลูกจ้างชั่ว
1. นางสาวเย
2. นางสาวช
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 ช่วงร
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 1 ธันว

           ตําแห

 นักวทิ
 นักวทิ
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ตร์ 
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ที่ 30 กันยายน 25557 
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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. นายนรเศรษฐ์  ทองคํา  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
3. นางสาวสาวิตรี  สาริกา  วท.บ. (คอมพิวเตอร์)   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางวรรณา  พุ่มพฤกษา        ศศ.บ. (บัญช)ี   นักวิชาการศึกษา        
5. นางสาวสุขุมา  พวงมะลิ    วท.บ. (เคมี)   นักวิชาการศกึษา  
6. นางสาวปนิดา  มุขมณ ี  บธ.บ. (การบัญชี)   นักวิชาการพัสดุ   
7. นางสลวยเกศ  บุดดาลี  บธ.บ. (การบัญชี)   นักวิชาการเงินและบัญช ี
8. นางกฤษดาภรณ์  เคนประคอง  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
9. นางสาวสดใส  ตะรินันท์  วท.บ. (คอมพิวเตอร์)   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
10. นายสิทธิพงศ์  ยิ่งยง       บธ.บ. (การบริหารทรพัยากรมนุษย์)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
11. นายวุฒิพงศ์  จันทร์พันธ์  ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
12. นางธนาพา  เชียงแสน       ปวส. (บัญชี)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
13. นางสาวประไพจิตร  สาตะรักษ์ ปวส. (คหกรรม)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
14. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตกุลภรณ์  อนุปริญญา (คอมพิวเตอร์)  ผู้ปฏิบัติงานบรหิาร      
15  นางสาวอนุพร โคตรเมือง  บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
16. นางสาวดารุณี  นามห่อ  ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เริ่ม 1 สิงหาคม 2557) 
17. นายวสันต์ พันธุ์นาค  บธ.บ. (การตลาด)   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ลาออก 31 กรกฎาคม 2557) 
 
ลูกจ้างประจํา 
1. นายสมัย ก่ิงคํา   ปวท. (เกษตร)   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1 
2. นายจิรัฏฐ์  ภูมิสวาสดิ์      ปวส. (บัญชี)   พนักงานสถานที่ ระดับ 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 
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งานปฏิบตัิก
 

23 4

การและกลุ่ม

0

4

มสํานักงานเ

11

0

ลขานุการ 

29

กลุม่

กลุม่

ข้อมูล ณ

 

 

มปฏิบัติการ

มสํานักงาน

ณ วันที ่30 กันยายนน 2557 



 

65 

 

งบประมาณ  
 

1) งบประมาณแผ่นดิน  
 

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  งบดําเนินการ   

1 งบบุคลากร 35,802,344.72 

2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,300,700.00 

3 ค่าสาธารณูปโภค - 

4 เงินอุดหนุน (โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) 4,821,300.00 

  งบลงทุน 
 

1 ครุภัณฑ์ 6,197,200.00- 

2 ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 

  รวมทั้งสิ้น 51,121,544.72 

   
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจําแนกตามแผนงาน 

 
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1 แผนงานจัดการศกึษาอุดมศึกษา 51,121,544.72 

  (งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
 

2 แผนงานวิจัย 888,800.00 

3 แผนงานบริการวชิาการแก่สังคม 682,000.00 

4 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 340,000.00 

  รวมทั้งสิ้น 53,032,344.72 

   
2) งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร 

  
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร ์ 3,729,802.5 

2 เงินรายได้บัณฑิตศึกษารวมยอดยกมา 1,062,000.00 

3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 6,143,737.50 

     

  รวมทั้งสิ้น 10,935,540.00 
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รายจ่าย 
  

1) งบประมาณแผ่นดิน  
 

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร 35,802,344.72 
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,300,700.00 
3 ค่าสาธารณูปโภค - 
4 เงินอุดหนุน (โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) 4,821,300.00 
  งบลงทุน  
1 ครุภัณฑ์ 6,123,966.00 
2 ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 
  รวมทั้งสิ้น 51,048,310.72 

   2) รายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์  
 

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร (เงินเดือน + เงินประจําตําแหน่ง) 1,291,410.68 
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,831,117.38 
3 ค่าสาธารณูปโภค 3,819.08 
  งบลงทุน  
4 ครุภัณฑ์ 534,800.00 
  รวมทั้งสิ้น 3,661,147.14 

   3) รายจ่ายเงินรายได้บัณฑิตศึกษา  
 

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
  งบดําเนินการ   
1 ค่าจ้าง 196,440.00 
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 177,764.00 
3 ค่าสาธารณูปโภค - 
  งบลงทุน  
4 ครุภัณฑ์ 188,770.00 
  รวมทั้งสิ้น 562,974.00 
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4) รายจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  
 

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
  งบดําเนินการ   
1 งบบุคลากร (เงินเดือน + เงินประจําตําแหน่ง) 1,679,137.00 
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 5,534,434.46 
3 ค่าสาธารณูปโภค 2,000,000.00 
  งบลงทุน  
4 ครุภัณฑ์ 280,300.00 
  รวมทั้งสิ้น 9,493,871.46 

  
 

ค่าใช้จ่ายสําหรับใช้ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี   

ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 
1 งบประมาณแผ่นดิน  
  -งบบุคลากร 35,802,344.72 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,300,700.00 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  -เงินอุดหนุน (โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) 4,821,300.00 
  -ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ - 
  -ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง - 
  รวมรายจ่ายงบประมาณ 44,924,344.72 
2 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์  
  -ค่าจ้างชั่วคราว 1,291,410.68 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,831,117.38 
  -ค่าสาธารณูปโภค 3,819.08 
  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 3,126347.14 
3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  
  -งบบุคลากร 1,679,137.00 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 5,534,434.46 
  -ค่าสาธารณูปโภค 2,000,000.00 
  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 9,213,571.46 
  รวมงบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งสิ้น 57,264,263.32 

ข้อมูลท่ีใช้คํานวณ : เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2557 
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เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2557  
ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1 รายรับ   

  1) งบประมาณแผ่นดิน 
 

  -งบบุคลากร 35,802,344.72 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,300,700.00 

  -ค่าสาธารณูปโภค - 

  -เงินอุดหนุน (โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ) 4,821,300.00 

  -ครุภัณฑ์ 6,197,200.00 

  -สิ่งก่อสร้าง - 

  รวมรายรับงบประมาณ 51,121,544.72 

  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 3,729,802.5 

  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา (รวมยอดยกมา) 1,062,000.00 

  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 6,143,737.50 

  รวมรายรับเงินรายได้ 10,935,540.00 

  รวมรายรับทั้งสิ้น 62,057,084.72 

2 รายจ่ายจริง  

  1) งบประมาณแผ่นดิน  

  -งบบุคลากร 35,802,344.72 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,300,700.00 

  -ค่าสาธารณูปโภค - 

  -เงินอุดหนุน 4,821,300.00 

  รวมรายจ่ายงบประมาณ 44,924,344.72 

  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 
 

  -ค่าจ้างชั่วคราว 1,291,410.68 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,831,117.38 

  -ค่าสาธารณูปโภค 3,819.08 

  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 3,126,347.14 

  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา  

  -ค่าจ้างชั่วคราว 196,440.00 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 177,764.00 

  -ค่าสาธารณูปโภค - 

  รวมรายจ่ายเงินรายได้บัณฑิตศึกษา 374,204.00 
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ลําดับ หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต   

  -งบบุคลากร 1,679,137.00 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 5,534,434.46 

  -ค่าสาธารณูปโภค 2,000,000.00 

  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 9,213,571.46 

  รวมงบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งสิ้น 57,638,467.32 

3 เงินเหลือจ่าย  

  1) งบประมาณแผ่นดิน 6,197,200.00 

  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 603,455.36 

  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา 687,796.00 

  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ (3,069,833.96) 

  รวมเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น 4,418,617.40 

4 งบดําเนินการในปีงบประมาณ 2557  

  1) งบประมาณแผ่นดิน 44,924,344.72 

  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 12,714,122.60 

  3) ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง - 

  รวมงบดําเนินการในปีงบประมาณ 2557 ทั้งสิ้น 57,638,467.32 

(ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2557) 
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การบรกิารหองเอกสารอางองิทางเภสัชศาสตร  
 1. ทรัพยากรห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร ์

ลําดับที่ ประเภท จํานวน 

1 หนังสือตําราภาษาอังกฤษ 4,054 เล่ม 

2 หนังสือตําราภาษาไทย 9,030  เล่ม 

3 วารสาร  สิ่งพิมพ์  ภาษาไทย 70  ฉบับ 

4 วารสาร  สิ่งพิมพ์  ภาษาอังกฤษ 44  ฉบับ 

  หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ 397  เล่ม 

  หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 156  เล่ม 

  งานวิจัยอาจารย์ประจําคณะ 38 เล่ม/เรื่อง 

5 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 5  เครื่อง 

6 วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท  คณะ 195  เล่ม 

7 วิทยานิพนธ์อาจารย์ประจําคณะ 26  เล่ม 

8 Senior   Project   (นักศึกษาปริญญาตรี) 494  เล่ม 

9 ซีดี - รอม 292  แผ่น 

10 เทป 10  ม้วน 

11 วีดิทัศน์ 47  ม้วน 
4)  

 
2. สถิติการใชบ้ริการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสชัศาสตร์ 
 

ลําดับที่ ประเภท จํานวน 

1 นิสิตและอาจารย์ 20 -200  คน/วัน 

2 บุคคลภายนอก 2  คน/เดือน 

3 บริการยืม - คืน  หนังสือ 15 - 100  เล่ม/วัน 

4 บริการยืม - คืน  วารสาร 3 - 7  เล่ม/วัน 

5 บริการยืม - คืน  ระหว่างห้องสมุด ไม่มีบริการ 

6 
  
  

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

Walai  AutoLib 
 
  

 

7 การจองหนังสือ ไม่มีผู้ใช้บริการ 
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นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 
1 (รหัส 56) 81 24 105 
2 (รหัส 55) 84 23 107 
3 (รหัส 54) 91 - 91 
4 (รหัส 53) 86 - 86 
5 (รหัส 52) 83 - 83 

นศ.ตกค้าง (รหสัก่อน 52) 2 - 2 
รวม 427 47 474 

 

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มสาขาวิชา 
 

ลําดับ หลักสูตร ระดับ รวม (คน) 
1 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ปริญญาโท 1 
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ปริญญาโท 2 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารบริการสขุภาพ) ปริญญาโท 6 
4 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) ปริญญาเอก 2 

 รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  11 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student) ประจําปีการศึกษา 2556  
  

รายละเอยีด ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 
(โท-เอก) 

FTES 
รวม 

FTES (ปีการศึกษา 2556) 518.805 106 624.806 
FTES (ปีงบประมาณ 2557) 584.305 11.42 595.725 
 

งานวจิยั  
 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนบัสนนุจากเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557 
 

ลําดับที่ ชื่อขอ้เสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหลง่เงิน  งบประมาณรวม  

1 ฤทธิ์ปอ้งกันและยับยั้งการเพิ่ม
จํานวนของเซลล์มะเร็งสมอง 
SK-N-SH ของสารสกัด 
Hydroxychavicol จากใบพลู 

ผศ.ดร.ปาจารีย ์ทองงอก งบประมาณ
แผ่นดิน 

297,000 

2 การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์
คาร์บาพีนีเมสและยีนดื้อยาใน
เชื้อแบคทีเรยี Acinetobacter 
baumannii ที่ดือ้ต่อยา

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา งบประมาณ
แผ่นดิน 

297,000 
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ลําดับที่ ชื่อขอ้เสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหลง่เงิน  งบประมาณรวม  

ปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนมที่
แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 

3 การศึกษาปัจจยัทางพันธุกรรม
ที่มีผลต่อโรคไวรัสตับอักเสบซี
เรื้อรังในประชากรชาวไทย 

ดร.สมหวัง จรรยาขันตกิุล งบประมาณ
แผ่นดิน 

294,800 

4 การสํารวจการใช้ยาฆ่าแมลง
ของเกษตรกรเพื่อปลูกผักสวน
ครัวในพื้นที่เสี่ยงตัวอย่างอีสานใต้ 
3 จังหวัด ผ่านระบบ 
ภูมิสารสนเทศ 

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา งบประมาณ
แผ่นดิน
(งบประมาณ
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 

250,000 

 
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนบัสนนุจากเงินรายได้ ประจาํปีงบประมาณ 2557 
 

 ลําดับที่ ชื่อขอ้เสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหลง่เงิน  งบประมาณรวม  

1 การสํารวจความต้องการและ      
ความคาดหวังในการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรคีณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวสดใส ตะรินันท ์ งบประมาณเงิน
รายได้ 
คณะเภสัชศาสตร ์

10,000 

2 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เพือ่การ
คุ้มครองผู้บริโภค 

นางจีริสุดา คําสีเขียว งบประมาณเงิน
รายได้ 
คณะเภสัชศาสตร ์

25,000 

3 การวเิคราะห์คุณภาพข้อสอบ
ปรนัยของรายวชิาที่อยูใ่นความ
รับผิดชอบของกลุ่มวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร์ ระหว่างปี
การศึกษา 2554-2556 

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง งบประมาณเงิน
รายได้ 
คณะเภสัชศาสตร ์

10,000 

4 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ดร.ทัดตา ศรีบญุเรือง งบประมาณเงิน
รายได้ 
คณะเภสัชศาสตร ์

10,000 

5 การใช้ภาษาองักฤษในการ
ส่ือสารผ่านสื่อการสอน
ออนไลน์ 

ดร.พรทิพย์ ไววฒุิ งบประมาณเงิน
รายได้ 
คณะเภสัชศาสตร ์

14,500 

6 การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักตัวผู้ป่วยมะเร็งที่รับการ

นายมานิตย์ แซ่เตียว งบประมาณเงิน
รายได้ 

15,000 
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 ลําดับที่ ชื่อขอ้เสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหลง่เงิน  งบประมาณรวม  

รักษาด้วยยาเคมีบําบัดร่วมกับ
รังสีรกัษา ณ โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี 

คณะเภสัชศาสตร ์

7 การพัฒนามาสก์พอกหน้าชนิด    
ลอกออกที่มีส่วนผสมของสาร
สกัดบัวบก 

ผศ.ดร.วรษิฎา ศิลาอ่อน งบประมาณเงิน
รายได้ 
คณะเภสัชศาสตร ์

25,000 

8 การประเมินผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล งบประมาณเงิน
รายได้ 
คณะเภสัชศาสตร ์

10,000 

9 การพัฒนาสูตรตํารับโลชั่นทา
กันยุงที่มีส่วนผสมของน้ํามัน
ตะไคร้หอมรว่มกับโรงพยาบาล
ตระการพืชผล 

ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ งบประมาณเงิน
รายได้ 
คณะเภสัชศาสตร ์

25,000 

10 ผลของการจัดการเรยีนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์
ศึกษา : รายวิชาปัญหาพิเศษ
ทางเภสัชกรรม 

นางจีริสุดา คําสีเขียว งบประมาณเงิน
รายได้ 
คณะเภสัชศาสตร ์

20,000 

11 ผลของการบริบาลเภสัชกรรม
ในผู้ป่วยโรคหืดโดยการออก
เยี่ยมบ้าน 

นางจีริสุดา คําสีเขียว งบประมาณเงิน
รายได้ 
คณะเภสัชศาสตร ์

45,000 

 
 
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนบัสนนุจากแหล่งทนุภายนอก ประจําปีงบประมาณ 2557 
 
 ลําดับที่ ชื่อขอ้เสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหลง่เงิน  งบประมาณรวม  

1 ผลกระตุ้นของสารสําคัญจาก
ส่องฟ้าต่อการเหนี่ยวนําให้เกดิ
การตายของเซลล์มะเร็งลําไส้
ด้วยเทรล 

ดร.พรทิพย์ ไววฒุิ สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจิัย 

240,000 

2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านยากับเวชระเบียน
อิเลคทรอนกิส์เพื่อป้องกัน
ปัญหาที่เกี่ยวกบัยา ส่งเสริม
ความปลอดภัยของผู้ป่วยการใช้
ยาอย่างสมเหตผุล 

ผศ.ดร.แสวง วชัระธนกิจ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 

490,600 

3 การศึกษาฤทธิ์ตอ่ภาวะความจํา
บกพรอ่ง ภาวะซึมเศร้าของผล
มะปรางและหมากเม่าและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

ดร.พรทิพย์ ไววฒุิ สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจิัย 

231,620 
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 ลําดับที่ ชื่อขอ้เสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหลง่เงิน  งบประมาณรวม  

4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพรูปแบบเม็ดจากพืช
สมุนไพรเพื่อลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคเกาต์ 

ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิร ิ สํานักงาน
คณะกรรมการวจิัย
แห่งชาต ิ

188,333 

5 นีโอโซมที่บรรจุสารสกัดตรผีลา
เพื่อสง่เสรมิการเจรญิของเส้นผม 

รศ.ดร.วันดี รงัสีวิจิตรประภา สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจิัย 

115,000 

6 การคัดเลือกสารพันธุ์ไบพิโด
แบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิต 
นมหมัก 

ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 
ผศ.ดร.ชตุินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 

สํานักงาน
คณะกรรมการวจิัย
แห่งชาต ิ

190,000 

7 ฤทธิข์องสารสกดัจากผลส้มโอ
พันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ทองดี 
และพันธุ์ขาวน้ําผ้ึงต่อภาวะ
ความจําบกพรอ่งและความ
ซึมเศร้า 

ดร.พรทิพย์ ไววฒุิ สํานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจิัย 

379,355 
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โครงการสารนพินธของนักศกึษาระดบัปริญญาตร ี
1. การศึกษาดา้นฤทธิ์ทางชีวภาพและสมุนไพร 

 

ที่ ชื่อโครงการ อาจารย์ที่เข้าประเมิน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 

1 การหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
ห่อหุ้มเซลล์ของ Lactobacillus 
fermentum เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อใน
การผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่ม 
 

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 
 

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา 
ผศ.ดร.เขมวิทย์  จันต๊ะมา 

5315400846 
 
5315401007 

นางสาวพิมพ์ประภัสสร์ 
พิมพ์สุวรรณ 
นายศุภกร อ้ึงโชคอํานวย 

2 การหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
ห่อหุ้มเซลล์ของ Bifidobacterium 
animalis เพื่อเป็นหัวเชื้อในการผลิต
โยเกิร์ตพร้อมดื่ม 
 

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 
 

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา 
ผศ.ดร.เขมวิทย์  จันต๊ะมา 

5315400163 
5315400198 

นางสาวธัญวรัตม์  บรรจุทรัพย์ 
นางสาวปารณีย์  มั่นจิต 

3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง SNPs 
บริเวณยนี IL28B ต่อความไวในการเกิด
โรคไวรัสตับอักเสบซเีร้ือรัง 
 

ดร.สมหวัง  จรรยาขันติกุล 
 

- 5315401122 
5315401052    

นายอนัส ซันเฮม 
นางสาวสุขุมาลย์ แสนยศ 

4 กลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่ม 
ฟลาวาโนนส์จากต้นสักขีในการ
เหนี่ยวนําให้เกิดการตายของ
เซลล์มะเร็งลําไส้ 
 

ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ 
 

- 5315401076 
5315401081 

นางสาวสุประภา ชาลีกุล 
นางสาวสุพัตรา ห่านตระกูล 

5 ผลการเสริมฤทธิ์ของสารกลุ่ม      
ไอโซฟลาโวนอยด์จากต้นสักขีต่อ
การตายของเซลล์มะเร็งลําไส้ที่ถูก
เหนี่ยวนําด้วยทีเอ็นเอฟ-แอลฟา 
 

ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ 
 

- 5315400062 
5315400602 

นายจิตริน  เชื้อสูง 
นายถนัดกิจ คณะบตุร 

6 ผลการเสริมฤทธิ์ของสารกลุ่มคูมารินจาก
ต้นส่องฟ้าต่อการตายของเซลล์มะเร็ง
ลําไส้ที่ถูกเหนี่ยวนําด้วยเทรล 
 

ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ 
 

- 5315400468 
5315400716    

นางสาวขวัญกมล บูรณะกิจ 
นางสาวบิณพ์สุคนธ์  
นุธรรมโชติ 

7 ฤทธิ์กระตุ้นการหายของบาดแผลใน
สัตว์ทดลองของสารสกัดว่านหมาว้อ   
 

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   
 

ผศ.ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน 
ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง 

5315400824 
5315401036    

นางสาวพิชญา สมานมิตร 
นางสาวเศรษฐิญาน ี ดวงใจ 

8 ผลสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดต่อการ
ทํางานของเอนไซม์ไซโตโครมพี450 
(CYP3A4)ในไมโครโซมจากตับหนู 
 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบปุผา 
 
 

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 5315400341 
5315401043 

นางสาวสันติยา จันผกา 
นางสาวสิรินดา บัวสาย 

9 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทย 5 
ชนิดต่อการทํางานของเอนไซม์    
ไซโตโครมพี 450 (CYP3A4) ใน
หลอดทดลอง 
 

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบปุผา 
 

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 5315400501 
5315400512 

นายเจษฎา กาญจนวงษา 
นายชนะพล  ป้อมสุวรรณ 

10 ศึกษาปริมาณบีตากลูแคนในเห็ดที่
ใช้รับประทานในจังหวัด 
อุบลราชธานี 
 

ผศ.ดร.สุภารัตน์  จันทร์เหลือง ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ ์ 5315400800 
5315400921   

นางสาวพิชญ์สินี สุธีรพงศ์ 
นายภูเบศร ์นิลาทะวงศ ์

11 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดรากเข็มแดง 
 

ผศ.ดร.สุภารัตน์  จันทร์เหลือง 
 

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬน์ 5315400789 
5315401108   

นางสาวพรกมล หล่อนิมิตดี 
นางสาวอณัญญา บุญปัญญา 

12 การศึกษาความเป็นพิษของคาเฟอีน
ต่อเซลผิวหนัง 

อ.ณรงค์ชัย  จักษุพา 
 
  

ดร.อรนุช  ธนเขตไพศาล 5315400668 
5315400952    

นางสาวนฤมล พ่วงออมสิน 
นางสาวเมธินี เจียมจับเล่ห์ 
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2. การศึกษาดา้นเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสชักรรม 
 

ที่ ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 

1 การลดขนาดอนุภาคแป้งเพื่อใช้เป็น
สารยึดเกาะของยาเม็ดที่เตรียมโดย
วิธีแกรนูลเปียก 
 

ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ - 5315400471 
5315400657 

นางสาวคัทลียา รินทะไชย 
นายนฤเบศร ์ อะโน 

2 การพัฒนาตํารับเจลที่มีส่วนผสม
ของน้ํามันพริกและน้ํามันไพล 
 

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

5315400143 
5315400181 

นางสาวทิพสุคนธ์  รัชวัฒนะ 
นายพลวัฒน์  แก้วคําสอน 

3 การพัฒนาไฮโรเจลความพรุนสูง
จากแป้งและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
โดยวิธีการแลกเปล่ียนตัวทําละลาย 
 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน - 
 

5315400035 
5315400051   

นางสาวขนิษฐา  ศรีหริ่ง 
นายคุณากร  บุญชว่ย 

4 การพัฒนามาสก์พอกหน้าที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดใบบัวบกและ
ว่านหารจระเข้ 
 

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 
 

5315400486 
5315400729 

นางสาวจิดาภา เงินกระโทก 
นางสาวปริตรา วรชื่น 

5 การพัฒนาตํารับยาสมุนไพรเพื่อใช้
ภายนอกสําหรับผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมของโรงพยาบาล
ตระการพืชผล 
 

ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
 

5315400811 
5315400936 

นางสาวพิชญา วรจักร์
นางสาวภูษณิศา โทษาธรรม 

6 การศึกษาความคงตัวของ TPN ที่ใช้
ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
 

ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
 

5315400279 
5315400284 

นายเรวุฒิ   ทองวันนาย
ฤทธิเดช เกตตากแดด 

7 การพัฒนาระบบการนําส่งยาจาก
ยางพาราและเซลลูโลสต์ 
 

ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ - 
 

5315400107 
5315400413 

นางสาวณัฐกานต์ คามใส 
นายกวีวุฒิ แก้วพวง 

8 การศึกษาความคงตัวและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับ
อุตสาหกรรม ในโรงพยาบาล 
ตระการพืชผล 
 

ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
 

5315400374 
5315400592    

นางสาวอดิสา แสงสว่าง 
นางสาวดวงหทัย ตันติยุทธ 

9 การเตรียมชาชงสมุนไพรด้วย
เทคนิคการทําสเปรย์ดราย 
 

ผศ.ดร.เบญจภรณ ์เศรษฐบปุผา Dr.Le Hoang Lam  
 

5315400266 
5315400671 

นางสาวรัตนวรรณ ยังเฟื่องมน 
นางสาวนัธนรินทร์ กําลังเกง่ 

10 การศึกษาคุณลักษณะและการเกิด
สารประกอบเชิงซ้อนของทีโอฟิลลิน
โดยวิธีโซลิดดิสเพอร์ชันและสเปรย์ดราย 
 

ดร.อรนุช  ธนเขตไพศาล ผศ.ดร.เบญจภรณ ์เศรษฐบปุผา 
 

5315400152 
5315400943    

นางสาวธัญมน ไกรรณภูมิ 
นางสาวมนชนก วิบลูย์   

11 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถในการเป็นสารยึด
เกาะของแป้งข้าวเหนียวโดยการใช้
ยาเม็ดพาราเซตามอลที่ผลิตวิธี
แกรนูลเปียกเป็นโมเดล 
 

ดร.อรนุช  ธนเขตไพศาล ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 5315400648 
5315401144   

นายนริศ ผดุงพัฒนากูล 
นางสาวอารีวรรณ จันทคาต 

12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงฝีปาก 
ผสมสารสกัดเม่าหลวง กักเก็บในตัว
พาขนาดนาโนและทดสอบ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใน
อาสาสมัครมนุษย์ 
 

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ดร.บัญชา ยิ่งงาม  5315400530 
5315400866 

นางสาวฐิติมา ทวีท้าว 
นางสาวกาญจน์ณัฏฐา 
ตันติรักษโรจน์ 
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ที่ ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 

13 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตยาดม
สมุนไพรเลียนแบบยาดมแผน
โบราณและทดสอบผลของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อค่าสรีรวิทยา
ของร่างกาย 
 

ดร.บัญชา ยิ่งงาม รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา 
 

5315400774 
 
5315401137   

นางสาวปุณญานัช 
นาครวัฒน์ 
นางสาวอังคณา พิมลศรี 

14 การจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ใน
ตํารายาอีสาน 
 

ผศ.ดร.ทวศีักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล ดร.กุสุมา  จิตแสง 
 

5315400396 
5315400705 

นางสาวกติกา สําโรงแสง 
นางสาวบัณฑิตา นิลราช 

15 การวิเคราะห์หาปริมาณสาร  
1-Deoxynojirimycin ในหม่อน
เพาะเลี้ยง โดย LC-MS 
 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล ดร.กุสุมา  จิตแสง 
 

5315400981 
5315400998 

นางสาววิริญจ์  เยื้องประเสรฐิ 
นายศิรปรัชญ์  จําปาหอม 

16 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสาร
กลุ่มโครมีนจากกวาวเครือขาวใน
กระต่ายทดลอง 
 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ ์
 

5315400329 
5315400525 

นายศิวัสม์  สาระ 
นายชัชพงศ์  ชูโต 

17 การพัฒนาเว็บไซต์การพิสูจน์
เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลที่มี
จําหน่ายในประเทศไทย (ระยะที่ 2) 
 

ดร.จินตนา นภาพร อ.ณรงค์ชัย  จักษุพา 
อ.ศิศิรา  ดอนสมัคร 

5315400200 
5315400884   

นางสาวพิชชาภรณ์  บัวแก้ว 
นายภัทรวรรธน์  
สุขสาครธนาวัฒน์ 

18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะเพื่อ
รักษา Aphthous ulcer โดยใช้สาร
สกัดจากสมุนไพร (ระยะที่ 1) 
 

ดร.จินตนา นภาพร ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ ์
 

5315400042   
5315400255 

นางสาวขวัญสุดา นามจันโท 
นางสาวอโณทัย  
วิริยะกาญจนา 

19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพร
เพื่อการอดบุหรี่ (ระยะที่ 1) 

ดร.จินตนา นภาพร ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ ์
 

5315401021 
5315401063 

นางสาวศุภาลัย  กุลไพศาล 
นางสาวสุชีรา วันนอก 

20 การพัฒนาเจลไมโครบีดท่ีมีสารสกัด
ต้านอนุมูลอิสระจากข้าวหอมมะลิ
เพื่อลดร้ิวรอย  
(ระยะที่ 2)  
 

ดร.จินตนา นภาพร ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ ์
 

5315400426 
 
5315400567    

นางสาวกันต์กนิษฐ์  
นวลอินทร์ 
นางสาวณัฐนันท์  
วิทย์พัชรมงคล 

 
3. การศึกษาดา้นเภสัชกรรมคลนิิก 

 
ที่ ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 

1 สถานการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ความสําเร็จเชิงธุรกิจของร้านยาใน
มุมมองของเภสัชกรร้านยา 
 

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

5315400585 
5315400741 

นางสาวดวงกมล โนนทัน 
นางสาวปรียาภรณ ์แสงคําภูม ิ

2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการรับ
เภสัชกรเข้าทํางานในมุมมองของ
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล  
 

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

5315400097 
5315400255 
 

นางสาวชุติมา ตุ่นมี 
นายรัฐพล  ผิวจันทร์  

3 การสํารวจการใช้โปรแกรมประยุกต์ใน
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ร้านยา 
 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ ดร.ศักด์ิสิทธิ์  ศรีภา 
 

5315400239 
5315400402 

นายรัชพล ปราบพยัคฆ์
นายกฤษณ ์พรหมปัญญา 
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ที่ ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 

4 อุบัติการณ์การเข้านอนโรงพยาบาล
จากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําใน
ผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาล 
ม่วงสามสิบ 
 

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
ภญ.ปาริชาติ บุตรดีมี 

5315400118 
5315400211 

นางสาวณัฐวดี  พิมพ์บุญมา 
นางสาวภัสรา บุญมา 

5 การสํารวจการศึกษาและการ
ประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ใน
โรงพยาบาล 

ดร.สมหวัง  จรรยาขันติกุล  ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 5315400976 
5115410179 

นางสาววารุณี  เอื้อเฟื้อพันธ์ 
นางสาวนัฐชยา ปัญเศษ 

6 ความรู้และทัศนคติต่อการเลือกใช้
วิธีคุมกําเนิดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล ดร.นุตติยา  วีระวัธนชัย 
 

5315400918 
5315400907 

นายภาณุ คําวงษ ์
นางสาวภัสสรา นาคงาม 

7 การศึกษาผลไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยาต้านโรคจิตกลุ่ม Atypical 
Antipsychotics Agents ในผู้ป่วย
จิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ผศ.ดร.น้องเล็ก  คุณวราดิศัย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
 

5315400626 
5315400693 

นายธัญวิชญ์  ทองทํามา 
นายนิติ วรรณทอง 

8 การศึกษาผลการเปล่ียนแปลง
น้ําหนักตัวผู้ป่วยมะเร็งที่รับการ
รักษาด้วยยาเคมีบําบัดร่วมกับรังสี
รักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี 
 

อ.มานิตย์  แซ่เตียว - 5315400855 
5315401098 

นางสาวรมิดา มัฐผา
นางสาวโสวิภา พลเยี่ยม 

9 รูปแบบและผลลัพธ์การรักษาภาวะ
พิษจากพาราควอทในโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ 
 

อ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
 

5315400305 
5315400963 

นายวิทวัส มนต์คงธรรม
นายยุรนันท์ สืบลี 

10 การวิเคราะห์รายงานเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ต่อหัวใจและหลอดเลือด
ในผู้ที่ได้รับยาดิจ๊อกซินในประเทศ
ไทย โดยใช้ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
 

อ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ ์ 5315400556 
5315400734 

นางสาวณัฐฐา โพธิ์นอก
นางสาวปริยฉัตร เจียระพงษ์ 

11 การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรค
หืดโดยการออกเยี่ยมบ้าน  
 

อ.จีริสุดา  คําสีเขียว อ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ 
ภญ.อนัญญา  สองเมือง 
ภก.ธนัฎชา  สองเมือง 

5315400631 
5315400686 

นางสาวธันยพร อยู่สุขวัฒนกุล 
นางสาวนาถนพิน อาภาสุนันท์ 
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การพัฒนาบุคลากร  
การพฒันาอาจารย์  
 

1. อบรม/ประชุม/สัมมนาวชิาการในประเทศ  
สายวิชาการ 
 

ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

1 ดร.กุสุมา จิตแสง Metabolomics workshop   
 

9 - 13 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

2 ดร.จรรยา อินทรหนองไผ่ ร่าง พรบ.ยา พ.ศ. ... : ผลกระทบต่อ
ระบบยาและผู้บริโภค  
 

8 กันยายน 2557 โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์   
 

3 - 4 กรกฏาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และ
สาธารณสุขการแพทย์   
 

27 มิถุนายน 2557 โรงแรมลายทอง 
จ.อุบลราชธานี 

  

ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการ
จัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   
 

23 พฤษภาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

  

พิจารณาแนวทางในการประเมิน
ความปลอดภัยของสมุนไพรใน
เคร่ืองสําอาง  
 

7 พฤษภาคม 2557 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 
 

  

3 ดร.จินตนา นภาพร Propakasia 2014 Total 
Processing & Packaging 
Solutions Food Drink Pharma   
 

11 – 12 มิถุนายน 2557 ศูนย์การประชุม BITEC 
บางนา 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร         
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

ร่วมงานแถลงข่าว ร้านยารวมพลังไม่
ขายบุหรี่ (14 พฤษภาคม 2557) 
ประชุมคณะอนุกรรมการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัช
กิจ (15 พฤษภาคม 2557) และ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การ
ปฏิรูปการศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21" (16-
17 พฤษภาคม 2557)  

14 - 18  พฤษภาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ  
 

28 เมษายน 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

4  ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล การประชุมวิชาการระดับชาติ The 
6th Annual Northeast Pharmacy 
Research Conference of 2014  
 

1-2 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

5 ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง The 5th Asia Pacific Pharmacy 
Education Workshop 2014  
 

26 - 29 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการเพื่อ
สมทบกับเงิน
สนับสนุนจาก
แหล่งอ่ืน 

ประชุมวางแผนการนําหลักสูตร
คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
สําหรับสถาบันการศึกษาภายใต้
หลักสูตร WHO ไปใช้ในการเรียน 
การสอน   
 

2 กรกฏาคม 2557 โรงแรมริชมอนด์ 
จ.นนทบุรี 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

Case-based approach in 
infectious diseases   
 

18 - 21 มีนาคม 2557 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา 
โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกล้า  
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ The 
6th Annual Northeast Pharmacy 
Research Conference of 2014  
 

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย  
100 ปี   
 

10 - 12 มกราคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

6 ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย การประชุมวิชาการสมาคม 
เภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 36   
 

26 - 29 มีนาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

7 ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ Expert Consultation Workshop 
on Agri - Food for a Better 
Health : From Seed Industry to 
Nutritional Security  
 

29 - 30 กันยายน 2557 Grand Millennium 
Sukhumvit  
กรุงเทพฯ 

ใช้เงินส่วนตัว 

The 7th AOHUPO Congress in 
2014  
 

6 - 8 สิงหาคม 2557 Miracle grand 
convention hotel 
กรุงเทพฯ 
 

  

The 4th International 
Biochemistry and Molecular 
Biology Conference 2014  
 

2 - 3 เมษายน 2557 Rama Gardens Hotel 
& Resort,  
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

อบรมหลักสูตร การตรวจสอบความ
ใช้ได้ของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา   
 

12 - 14 มีนาคม 2557 โรงแรมพูลแมน  
จ.ขอนแก่น 

  

8 ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา หัวข้อเชื้อรา รายวิชาจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์  
 

14 - 15 สิงหาคม 2557 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
จ.นครราชสีมา 
 

  

7th AOHUPO Congress/9th PST 
International Symposium: 
Frontiers in Prtoein and 
Proteomic Research   
 

6 - 8 สิงหาคม 2557 Miracle Grand 
Convention Hotel 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

ศึกษาดูงาน และเจรจาความร่วมมือ
ด้านการวิจัย เรื่อง Fermentative 
Production of Succinic Acid 
from Renewable Agricultural 
Products and Its Purification by 
Nano-Filtration Technology ซึ่ง
เป็นโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความ
ร่วมมือและการวิจัยระหว่างไทย-
ฝร่ังเศส   
 

24 มิถุนายน 2557 
ถึง 

12 กรกฏาคม 2557 

Laboratory of 
General Chemistry, 
UPS, Toulouse 
ประเทศฝรั่งเศส 

  

ศึกษาดูงาน และเจรจาความร่วมมือ
ด้านการวิจัย เรื่อง Fermentative 
Production of Succinic Acid 
from Renewable Agricultural 
Products and Its Purification by 
Nano-Filtration Technology ซึ่ง
เป็นโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความ
ร่วมมือและการวิจัยระหว่างไทย-
ฝร่ังเศส   
 

19 ตุลาคม 2556 
ถึง 

7 พฤศจิกายน 2556 

Laboratory of 
General Chemistry, 
UPS, Toulouse 
ประเทศฝรั่งเศส 

  

9 ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล The 5th Asia Pacific Pharmacy 
Education Workshop 
"Innovation in Pharmacy 
Education"  
 

27 - 29 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 
 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

Advanced Pharmacology in 
Drug Development:Towards 
The ASEAN Union   
 

27 - 28 มีนาคม 2557 อาคารศรีสวรินทิรา
โรงพยาบาลศิริราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

ประชุมวิชาการทิศทางและอนาคต
ของการศึกษาเภสัชศาสตร์ไทยใน
สามทศวรรษหน้า (พ.ศ.2557-2586) 
ด้านผู้ป่วย  
  

31 ตุลาคม 2556 
ถึง 

2 พฤศจิกายน 2556 

อาคารราชรัตน์  
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

10 ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ แนวทางการพัฒนาสมุนไพรแหล่ง
ผลิต GMP เครือข่ายบริการที่ 10  
 

29 สิงหาคม 2557 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การพัฒนานักวิจัยเพ่ือผลิตงานวิจัย
ยางพาราที่มีประสิทธิภาพ    
 

17 - 20 กรกฏาคม2557 จ.ชลบุรี ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การดําเนินงานวิจัยในโครงการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพรูปแบบ
เม็ดจากพืชสมุนไพรเพื่อลดความ
เสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์   
 

14 - 17 กรกฏาคม 2557 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ  
 

2 - 3  มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การเตรียมไมโครปาร์ติเคิลและเจลก่อ
ตัวเองเพื่อเป็นระบบควบคุมการ
ปลดปล่อยยาสําหรับรักษาโรค 
ปริทันต์อักเสบ   
 

21 - 23 เมษายน 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ.นครปฐม 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การเร่งการหายของแผลจากวัสดุ 
ไฮโดรเจล   
 

24 - 26 มกราคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ.นครปฐม 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การดําเนินงานตลาดกลางสมุนไพร 
จังหวัดอุบลราชธานี   
 

14 มกราคม 2557 โรงแรมรีเจนท์พาเลซ  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

Team Up for Quality in Thai 
Pharmaceutical Industries  
 

6 - 8 พฤศจิกายน 2556 สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

11 อาจารย์กมลชนก จิตอารี The First National Pharmacy 
Conference on Antimicrobial 
Agents and Resistant Organisms 
(NCARO) Drug Utilization 
Evaluation, Focusing on 
Nosocomial Infections   
 

6 - 8 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

12 ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้เชิงรุก  
 

11 - 12 กันยายน 2557 โรงแรมเอเชีย  
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

Case management startegies   
 

9 - 11 พฤษภาคม 2557 กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

13 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา อบรมเรื่องผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
(Biological Products) : ผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับไซโตไคน์   
 

6 - 8  พฤษภาคม 2557 โรงแรมเอเซีย  
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ 
ระดับโลก   
 

21 ตุลาคม 2556 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
คอนเวนชั่น  
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

ประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังที่ 1 
“ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับ
โลก” 

21-22 ตุลาคม 2556 โรงแรมมารวยการ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูป
การศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนา
วิชาชีพเภสัชกรรมในศตวรรษที่ 21” 

16-17 พฤษภาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 
 

 

ประชุม “การจัดทําแผนพัฒนาระบบ
สาธารณสุข” 

13 พฤศจิกายน 2556 กระทรวงสาธารณสุข
จ.นนทบุรี 

 

ประชุม “การนําเสนอมิติและแนวติด
ใหม่ของการทํางานวิจัยพ้ืนฐานด้าน
การแพทย์” 

25 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 

 

พบปะหารือคณะผู้บริหารของ Thai 
Nguyen University of Medicine 
and Pharmacy ณ Thai Nguyen 
University of Medicine and 
Pharmacy  

15-17 พฤศจิกายน 2556 ประเทศเวียดนาม เบิกจ่าย
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยและ
เงินรายได้คณะ
เภสัชศาสตร์ 

14 ผศ.ดร.ทวศีักด์ิ จึงวัฒนตระกูล The 62nd International Congress 
and Annual Meeting of the 
Society for Medicinal Plant and 
Natural Product Research   
 

31 สิงหาคม 2557 
ถึง 

4 กันยายน 2557 

University of Minho, 
Portugal 

  

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557   
 

7 - 11 สิงหาคม 2557 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอน
เวนชั่น เซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์  
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

มหกรรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล   
 

24 - 25 มิถุนายน 2557 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 
จ.ปทุมธานี 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

The 9th APBA Biosafety 
Conference 2014   
 

5 - 6  มิถุนายน 2557 โรงแรม Pullman 
Bangkok King Power 
กรุงเทพฯ 

  

สัมมนาพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์: 
ห้องปฏิบัติการทั่วไปมีระบบความ
ปลอดภัยและความมั่นคงทาง
ชีวภาพ   
 

28 - 29  พฤศจิกายน 2556  โรงแรมมารวยการ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 

15 ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
Human Subject Protection 
Course and Good Clinical 
Practice (GCP)  
 

25 - 26 กันยายน 2557 โรงแรมสุนียแกรนด์ 
คอนเวนชั่นเซนเตอร์  
จ.อุบลราชธานี  

สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
นานาชาติเรื่อง Surveyor Training   
 

22 - 23 สิงหาคม 2557 โรงแรมมารวยการ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

การประชุมอนุกรรมการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคบั  
 

14 - 15 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

การประชุมสามัญประจําปี มูลนิธิ
ส่งเสริมการวิจัยในคนในประเทศ
ไทย   
 

4 กรกฏาคม 2557 สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 

16 ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 3rd 
Current Drug Development : 
International Conference   
 

30 เมษายน 2557 
ถึง 

3 พฤษภาคม 2557 

Pavillion Queen's 
Bay Krabi, Ao Nang 
Beach,  
จ.กระบี่ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

17 ผศ.ดร.เบญจภรณ ์เศรษฐบปุผา The 5th Asia Pacific Pharmacy 
Education Workshop 2014: 
Innovation in Pharmacy 
Education  
 

27 - 29 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

Cost Effectiveness URS 
Compliance for PIC/S GMP   
 

3 - 5 มิถุนายน 2557 กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์  
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

การสัมมนาอาจารย์ผู้สอนวิชา
การศึกษาทั่วไปเก่ียวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
และชุมชนเป็นพื้นฐาน   
 

30 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

Scientific Conference Quality 
Management & Food Safety   
 

13 - 15 พฤศจิกายน 2556  Hanoi University of 
Science and 
Technology 
Vietnam  

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรใช้
เงินส่วนตัว 

18 ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อการพัฒนาและแข่งขัน
ด้านเศรษฐกิจ   
 

25 กันยายน 2557 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการเพื่อ
สมทบกับเงิน
สนับสนุนจาก
แหล่งอ่ืน
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ GMP สําหรับ
ยาแผนโบราณ   
 

24 - 25 ตุลาคม 2556 โรงแรมชัยพัช  
จ.ขอนแก่น 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ 

19 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก การใช้เคร่ืองมือ flow cytometer   
 

13 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพฯ 

ใช้เงินส่วนตัว 

Innovation updates for RNAi 
and Transfection Technology   
 

5 - 6 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย 
ชั้น 4  
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส 
สกว.   
 

15 - 19  ตุลาคม 2556 โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
ชะอําบีช รีสอร์ท  
หัวหิน ชะอํา  
จ.เพชรบุรี 

ใช้เงินส่วนตัว 

20 ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน การเตรียมไมโครปาร์ติเคิลและเจลก่อ
ตัวเองเพื่อเป็นระบบควบคุมการ
ปลดปล่อยยาสําหรับรักษาโรค 
ปริทันต์อักเสบ   
 

21 - 23 เมษายน 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ.นครปฐม 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 
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การประชุมคณะอนุกรรมการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขา 
Pharmaceutical Sciences   
 

27 - 28 มีนาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

การพัฒนานีโอโซมปะจุบวกที่มีลิปิด
ประจุบวกสังเคราะห์ชนิดใหม่สําหรับ
นําส่งกรดนิวคลีอิก   
 

24 มีนาคม 2557 จ.นครปฐม ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การพัฒนาฟิล์มจากเนื้อเมล็ดมะขาม
สําหรับแปะผิวหนัง   
 

17 - 18 มีนาคม 2557 จ.ขอนแก่น ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

Term up for quality in Thai 
Pharmaceutical Industries   
 

7 - 8 พฤศจิกายน 2556 สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

21 ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้เชิงรุก (active learning)  
 

11 กันยายน 2557 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

22 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล  
 

24 - 26 กันยายน 2557  โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล  
 

24 - 26 กันยายน2557   โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการเพื่อ
สมทบกับเงิน
สนับสนุนจากแหล่ง
อ่ืน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Training 
for the Trainer หลักสูตร Patient 
Safety ของ WHO    
 

5 - 10 กันยายน 2557 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

The 5th Asia Pacific Pharmacy 
Education Workshop 2014 เรื่อง 
Innovative in Pharmacy 
Education   
 

27 - 29 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 
(Thailand Research Expo 2014) 
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน   
 

7 - 11 สิงหาคม 2557 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์  
เซ็นทรัลเวิลด์  
กรุงเทพฯ  

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) และ 
เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

สิทธิประโยชน์ด้านยาของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 

31 กรกฏาคม 2557 
ถึง 

1 สิงหาคม 2557 

โรงแรมสุนียแกรนด์ 
คอนเวนชั่นเซนเตอร์  
จ.อุบลราชธานี  

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมประจําปีวิทยาลัย 
เภสัชบําบัด  
 

16 - 18 กรกฏาคม 2557 จ.กรุงเทพ เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ภายใต้แนวคิดหลัก "สานพลัง สร้าง
สุขภาวะชุมชน"  
 

16 มิถุนายน 2557 ศูนย์การประชุมและ
นิทรรศการอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

Advancing Pharmacy Practice 
towards Service Plan   
 

10 - 13 มิถุนายน 
2557 

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอริน  
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรมและ
การศึกษาเภสัชศาสตร์: บทบาท 
เภสัชกรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 2   
 

6 - 8  ธันวาคม 2556 อาคาร 80 ปี  
คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

การจัดทําข้อเสนอ "ทิศทางและ
อนาคตของการศึกษาเภสัชศาสตร์
ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2557-
2586) ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและ
การบริหาร   
 

1 - 2  พฤศจิกายน 2556 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

Asian Conference on 
Pharmacoepidemiology คร้ังที่ 8  
 

25 - 28 ตุลาคม 2556 University of  
Hong Kong 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

23 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ความปลอดภัยของเครื่องสําอางที่
พัฒนาจากวัตถุดิบสมุนไพร   
 

7 พฤษภาคม 2557 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 

  

ACETYLCHOLINESTERASE 
INHIBITORY ACTIVITY OF 
COMPOUNDS FROM PIPER 
SARMENTOSUM ROXB.   
 

3 - 6 มีนาคม 2557 Montien Riverside 
Hotel 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

The 2nd edition of the Business 
of IP Asia Forum (BIP Asia)   
 

4 ธันวาคม 2556 Hong Kong 
Conventional and 
Exhibition center 

  

24 รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน Botanical Safety Assessment   
 

7 พฤษภาคม 2557 โรงเเรมมิราเคิลเเกรนด์ 
คอนเวนชั่น  
กรุงเทพฯ 

  

Team up for Quality in Thai 
Pharmaceutical Industries  
 

7 - 8 พฤศจิกายน 2556 สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

25 รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร การเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ประเมินหลักสูตรปี 2557   
 

28 พฤษภาคม 2557 โรงแรมปทุมรัตน์  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล 
ศรีสะเกษ  
 

25 กุมภาพันธ์ 2557 โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
จ.ศรีสะเกษ 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

26 รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ   
 

15 พฤษภาคม 2557 
ถึง 

16 พฤษภาคม 2557 

ห้องประชุม 
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

ประชุมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
 

14 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนนารีนุกูล 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2557   
 

6 - 7 มีนาคม 2557 ตึก 50 พรรษา  
แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปี 4   
 

24 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมลายทอง  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อน
จังหวัดปลอดบุหรี่  
 

24 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมชั้น 1  
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

ประชุมโครงการนําร่องจังหวัด
อุบลราชธานีปลอดบุหรี่   
 

16 ตุลาคม 2556 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

27 อาจารย์จีริสุดา  คําสีเขียว อบรมเภสัชบําบัดในโรคเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ  
 

16 สิงหาคม 2557 หอประชุมกิจเจริญไทย 
โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย 
จ.ศรีสะเกษ 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

งานประชุมสิทธิประโยชน์ด้านยาของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ คร้ังที่ 
5 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง)   
 

31 กรกฏาคม 2557 
ถึง 

1 สิงหาคม 2557 

โรงแรมสุนียแกรนด์ 
คอนเวนชั่นเซนเตอร์  
จ.อุบลราชธานี  

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย คร้ังที่ 
8 “ การพัฒนาท้องถิ่นสู่ ภูมิภาค
อาเซียน : บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อ
รับใช้สังคม ”   

17 - 18 กรกฏาคม 2557 โรงแรมยูเพลส  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ใช้เงินส่วนตัว 

การพัฒนาทักษะการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ในโรคที่พบบ่อย   
 

26 - 28 พฤษภาคม 2557 โรงแรม ดีวารี จอม
เทียน บีช พัทยา  
จ.ชลบุรี 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

28 อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ Pharmacy Review and Update 
Series 2014: Pharmacotherapy 
in Trauma Patients   
 

19 สิงหาคม 2557 
ถึง 

20 สิงหาคม 2557 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพฯ 
  

ใช้เงินส่วนตัว 

สิทธิประโยชน์ด้านยาของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่ 5 
สําหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง)   
 

31 กรกฏาคม 2557 
ถึง 

1 สิงหาคม 2557 

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

Contemporary Review in 
Pharmacotherapy 2014   
 

19 - 21 มีนาคม 2557 โรงแรมเอเชีย  
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) และใช้เงิน
ส่วนตัว 

The First National Pharmacy 
Conference on Antimicrobial 
Agents and Resistant Organisms 
(NCARO) Drug Utilization 
Evaluation, Focusing on 
Nosocomial Infections   

6 - 8 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

29 อาจารย์ทรงพร จึงมั่นคง ข้อกําหนดด้านการศึกษาความคง
สภาพและอายุการเก็บรักษายาแผน
โบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ตามแนวทางอาเซียน    
 

9 -  10 มิถุนายน 2557 โรงแรมพูลแมน  
จ.ขอนแก่น 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

30 อาจารย์ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ Infectious diseases progress 
2013   
 

23 - 26 ตุลาคม 2556 ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
เอ็มเพรส  
จ.เชียงใหม่ 

เบิกค่าใช้จ่ายใน
งบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

31 อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย The 74th International Congress 
of FIP Bangkok, Thailand และ
นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง 
Medication Use Evaluation on 
Enoxaparin and Identify Risk 
Factor for Bleeding in Asian 
Acute Coronary Syndrome 
Patients   
 

31 สิงหาคม 2557 
ถึง 

5 กันยายน 2557 

BITEC - Bangkok 
International Trade 
and Exhibition 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

โครงการบริการวิชาการพัฒนา
เครือข่ายเภสัชกรและบุคลาการทาง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปี 2557   

29 กรกฏาคม 2557 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธานี 

  

Pharmacothearpy in Heart 
failure   
 

20 - 21 มีนาคม 2557 โรงแรมเอเชีย  
กรุงเทพฯ 

  

การประชุมเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกงาน
โรงพยาบาลเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน  
 

12 มีนาคม 2557 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท  
กรุงเทพฯ  

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผล
การดําเนินงาน “การสร้างเสริม
สุขภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”   
  

10 - 11 มีนาคม 2557 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ 

  

32 อาจารย์ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ The 73th Annual Meeting of 
The Japanese Cancer 
Association  
 

23 - 29 กันยายน 2557 Yokohama, Japan ใช้งบประมาณ
ส่วนตัว 

ประชุมวิชาการ 5th Asia Pacific 
Pharmacy Education Workshop 
2014   
 

27 - 29 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

33 อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว ประชุมวิชาการเร่ือง Asia Pacific 
Oncology Pharmacy Congress 
2014  
 

27 - 29 กันยายน 2557 Samsung Hall, Ewha 
Campus Complex, 
Ewha Womans 
University 

ใช้เงินส่วนตัว
ชมรมเภสัชกร
โรคมะเร็งภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิก 

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการ
ปฏิบัติงานด้านการบริบาลทาง 
เภสัชกรรม  
 

6 - 7 กันยายน 2557 โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
 

งบประมาณจาก
วิทยาลัยเภสัช
บําบัด 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

ประชุมคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญ
แห่งชาติด้านการคัดเลือกยาสาขา
โลหิตวิทยา   
 

8 - 9 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมสํานักยา    

โครงการสัมมนาหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพ และกําหนดทิศทางของ
วิทยาลัยเภสัชบําบัดแห่งประเทศไทย 
ประจําปี 2557   
 

17 - 18 กรกฏาคม 2557 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพฯ 

งบสนับสนุนจาก 
วิทยาลัยเภสัช
บําบัดแห่งประเทศ
ไทย สภาเภสัช
กรรม 

The New Era for Pain 
Management   
 

6 - 8 เมษายน 2557 Centara Grand at 
Central Plaza 
Ladprao 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

HMDP Visiting Experts FY2013  
 

6 - 10 มกราคม 2557 National Cancer 
Centre Singapore 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

Palliative care in cancer   
 

25 - 27 พฤศจิกายน 2556  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

34 อาจารย์ศิศิรา ดอนสมัคร การถอดข้อมูลการทําส่ือเผยแพร่ใน
ประเด็น Antibiotic smart use  
 

12 ธันวาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

  

35 ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข การประชุมวิชาการระดับชาติ The 
6th Annual Northeast Pharmacy 
Research Conference of 2014  
 

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

36 รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข การประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “Indonesia and ASEAN 
Community 2015” โดย H.E. Mr. 
Lutfi Rauf เอกอัครราชทูต
อินโดนีเซียประจําประเทศไทย  

13 ธันวาคม 2556 โรงแรมยุเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

37 ดร.เพียงเพ็ญ  ธิโสดา อบรมพัฒนาทักษะและจรรยาบรรณ
การวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

26 มีนาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

38 
  
  

อาจารย์ณรงค์ชัย  จักษุพา 
  
  

อบรมพัฒนาทักษะและจรรยาบรรณ
การวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

26 มีนาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมสัมมนาเรื่องการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

26 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

24 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

39 
  
  

ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง 
  
  

การประชุมสัมมนาเรื่องการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

26 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

24 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ The 
6th Annual Northeast Pharmacy 
Research Conference of 2014  
 

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

40 
  

ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร 
  

การประชุมสัมมนาเรื่องการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

26 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

24 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

41 รศ.ดร.พรรณรัตน ์ อกนิษฐาภิชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ The 
6th Annual Northeast Pharmacy 
Research Conference of 2014  
 

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

42 
  
  
  

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา 
  
  
  

การประชุมวิชาการระดับชาติ The 
6th Annual Northeast Pharmacy 
Research Conference of 2014  
 

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity 
Based Learning (CBL)  
 

13 - 14 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

24 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

อบรมพัฒนาทักษะและจรรยาบรรณ
การวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

26 มีนาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมสัมมนาเรื่องการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

26 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

การประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “Indonesia and ASEAN 
Community 2015” โดย H.E. Mr. 
Lutfi Rauf เอกอัครราชทูต
อินโดนีเซียประจําประเทศไทย  

13 ธันวาคม 2556 โรงแรมยุเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

พบปะหารือคณะผู้บริหารของ Thai 
Nguyen University of Medicine 
and Pharmacy ณ Thai Nguyen 
University of Medicine and 
Pharmacy  

15-17 พฤศจิกายน 2556 ประเทศเวียดนาม เบิกจ่าย
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยและ
เงินรายได้คณะ
เภสัชศาสตร์ 

43 
  

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล 
  

การประชุมสัมมนาเรื่องการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

26 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

24 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

44 
  

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล 
  

 การประชุมสัมมนาเรื่องการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

26 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

24 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

45 ดร.ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ The 
6th Annual Northeast Pharmacy 
Research Conference of 2014  
 

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

46 ดร.บัญชา ยิ่งงาม วิจัยหลังปริญญาเอก (Post 
Doctoral Research Scholarship) 
สาขา Natural Sciences ณ 
Department of Pharmacognosy, 
Institute of Pharmaceutical 
Sciences, University of Graz  
 

1 ตุลาคม 2556  
ถึง 

1 เมษายน 2557 

ประเทศสาธารณรัฐ
ออสเตรีย 

ได้รับทุนภายใต้
โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
ศิลปะ ระหว่าง
ประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐ
ออสเตรีย 
ประจําปี 2556 
 

47 
  

ดร.สุทธาสินี  สุวรรณกุล 
  

การประชุมสัมมนาเรื่องการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

26 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

24 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งทนุ 

48 ผศ.ดร.สุวรรณา  ภัทรเบญจพล การประชุมสัมมนาเรื่องการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

26 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

49 
  
  

ดร.อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล 
  
  

อบรมพัฒนาทักษะและจรรยาบรรณ
การวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

26 มีนาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมสัมมนาเรื่องการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

26 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

24 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

50 
  
  

ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีภา 
  
  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประเมินองค์การด้วยเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็น
เลิศ EdPex  
 

16 - 17 ธันวาคม 2556 โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 

อบรมพัฒนาทักษะและจรรยาบรรณ
การวิจัย คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

26 มีนาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  

24 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

51 นายบัญญวัต  ตรียกูล ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  
คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

18 กรกฎาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
กับทางราชการ 

 
 

บุคลากรสายสนับสนุน 
 

ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งเงิน 

1 นางกรชนก แก่นคํา ศึกษาดูงาน คณะทํางานการจัดการ
สารเคมี   
 

2 - 4  มิถุนายน 2557 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า ธนบุรี 
และบริษัทรีเอนจิเนียร่ิง 
กรุงเทพฯ 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The 
collection Isolation, Taxonomy 
and Molecular Phylogenetics 
Fungi 2013  
 

7-10 ตุลาคม 2556 บ้านพักวิทยาศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์  
จ.ปทุมธานี 

  

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

10, 17 และ 25 
กันยายน 2556  
และ 14 
พฤศจิกายน 2556 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งเงิน 

2 นางนิธินันท์ สุยะลา การจัดทําคําขอการกําหนดระดับ
ตําแหน่งของตําแหน่งประเภททั่วไป 
และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2557-2560   
 

24 มิถุนายน 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อนําไปสู่ : การทํางาน
ได้ผล คนมีสุข ของบุคลากรสาย
วิชาการและสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

27 พฤษภาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

การประชุมสัมมนาเรื่องการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ   
  

26 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

3 นางนีลนารา ศรีสําราญ การจัดการเอกสารรายงาน/คู่มืออย่าง
มืออาชีพด้วย MS Word 2013 
(Level1)  
 

24 กรกฏาคม 2557 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมระบบ REG  
 

9 กรกฏาคม 2557 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

4 นางแวว ถนอมวงค์ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   
 

20 - 21 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

  

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ํา พัฒนางาน
สู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025   
 

17 มีนาคม 2557 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

  

การทดสอบความชํานาญเพื่อการ
ประกันคุณภาพผลการทดสอบสําหรับ
ห้องปฏิบัติการ (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)  
 

11 - 13  ธันวาคม 2556 โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออคิด 
จ. ขอนแก่น 

  

จัดนิทรรศการงานเกษตรอีสานใต้ 
ประจําปี 2556  
 

1 - 10  พฤศจิกายน  2556 คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

  

5 นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ การทบทวนการจัดทําเอกสารวิธี
ทดสอบและการตรวจสอบความใช้ได้
ของวิธีทดสอบทางเคมีและทาง 
จุลชีววิทยา   
 

 21 - 23 พฤษภาคม 2557  
 

โรงแรมโฆษะ  
จ.ขอนแก่น 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร 

หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้ของ
วิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา   

13 - 14  มีนาคม 2557 โรงแรมโฆษะ  
จ.ขอนแก่น 

เบิกค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบ
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร 
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ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งเงิน 

6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทวิัตถ์กุลภรณ ์ ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนา
ระบบงานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา หัวข้อ "พัฒนางาน 
พัฒนาสุข"   
 

25 - 30  มีนาคม 2557  โรงแรมเชียงใหม่แกรน์วิว 
จ.เชียงใหม่ 

เบิกค่าใช้จ่ายในงบ
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อปี) 

7 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ 
  
  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วางแผนสร้างสุของค์กร "Routine to 
happiness - R2H"  
 

15 - 16 สิงหาคม 2557 เขื่อนสิริธร 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

สิทธิประโยชน์ กบข.   
 

 9 - 10 กรกฏาคม 2557 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สร้างเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

10-11 มีนาคม 2557 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ 

  

ประชุมสัมมนาเครือข่ายบุคลากร
เภสัชศาสตร์  
 

2-6 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายกับทาง
ราชการเพื่อสมทบ
กับเงนิสนบัสนุนจาก
แหล่งอื่น 

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

10, 17 และ 25 
กันยายน 2556  
และ 14 
พฤศจิกายน 
2556 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
นําไปสู่ : การทํางานได้ผล คนมีสุข  
 

27 พฤษภาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 
โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  
 

17 มีนาคม 2557 ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

8 นางสาวปนิดา มุขมณี การปฐมนิเทศบคุลากรใหม่และการ
อบรมจรรยาบรรณบุคลากรใหม่   
 

20 - 21 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

9 นางสาวภัณฑิรา กัลยา เทคนิคการจดบันทึกและรายงานการ
ประชุม  
 

26 พฤษภาคม 2557 โรงแรม ทีเค พาเลช 
กรุงเทพฯ  

เบิกค่าใช้จ่ายในงบ
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท 
ต่อปี) 

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
 

20 - 21 มีนาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งเงิน 

ประชุมเครือข่ายบุคลากรเภสัชศาสตร์ 
และอบรมเชิงวิชาการ   
 

2 - 6 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการเพื่อ
สมทบกับเงิน
สนับสนุนจากแหล่ง
อ่ืน 

10 นางสาวสาวิตรี สาริกา Google Application for 
Education   
 

21 - 2 กรกฏาคม 2557 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ   
 

24 - 25 เมษายน 2557 สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

สัมมนา One HP on Tour  
 

13 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 
24 ภายใต้หัวข้อ ตลาดนัด UKM   
 

30 - 31 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์สําหรับอาจารย์
และผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงาน
บริบาลเภสัชกรรม   
 

6 - 8 มกราคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 

  

11 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริม
การเรียนการสอน เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการประเมินหลักสูตร 
ปี 2557   
 

28 พฤษภาคม 2557 โรงแรมปทุมรัตน์ 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนา
ระบบงานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 1  
 

25 - 29  มีนาคม 2557  โรงแรมแกรนด์วิว  
จ.เชียงใหม่ 

เบิกค่าใช้จ่ายในงบ
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร  
(ไม่เกิน 8,000 บาท 
ต่อปี) 

12 นายวสันต์ พันธ์นาค โครงการสัมมนาความร่วมมือทาง
วิชาการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานวิชาการระหว่างคณะกับงาน
ทะเบียนนักศึกษาและการประมวลผล 
กองบริการการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คร้ังที่ 1  

4 - 7 เมษายน 2557  จ.จันทบุรี  ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

13 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทาง
ปฏิบัติและระเบียบ/ข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย  

25 กันยายน 2557  ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งเงิน 

ประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ 
(National Research Management 
System : NRMS)  
 

1 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอิสเทิร์น 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

14 นายศักด์ิชัย รัศมี อบรมการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ   
 

24 - 25 เมษายน 2557  สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

ฝีกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
สําหรับผู้ใหญ่   

7 ตุลาคม 2557 อาคารผู้ป่วยนอก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

15 นายสมัย ก่ิงคํา การประชุมลูกจ้างประจํา   
 

19 กันยายน 2557 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

ประชุมสัมมนาเครือข่ายบุคลากร
เภสัชศาสตร์  
 

2-6 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายกับทาง
ราชการเพื่อสมทบ
กับเงินสนับสนุนจาก
แหล่งอื่น 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
นําไปสู่ : การทํางานได้ผล คนมีสุข  
 

27 พฤษภาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

16 
  
  
  

นางสาวสดใส  ตะรินันท์ 
  
  
  

การอบรมพัฒนาทักษะและ
จรรยาบรรณการวิจัย  
คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

26 มีนาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
 

28 - 29 เมษายน 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

10, 17 และ 25 
กันยายน 2556  
และ 14 
พฤศจิกายน 
2556 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 
โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  
 

17 มีนาคม 2557 ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมการวิเคราะหข้อมูลเพื่อการทํา
วิจัยอย่างง่าย  Level 1 และ Level 2 

21-22 สิงหาคม 2557 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งเงิน 

การจัดการและสรุปข้อมูลด้วย 
Microsoft Excel 2013 Level 1 
และ Level 2 

14 -15 ส.ค.57 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

17 นางธนาพา  เชียงแสน การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิกการจด
บันทึกและรายงานการประชุม  
 

26 พฤษภาคม 2557 โรงแรมทีเค พาเลซ 
กรุงเทพฯ 

เบิกค่าใช้จ่ายกับทาง
ราชการ เงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ 

18 
  
  

นางสาวชัญญานุช  ช่วงชิง 
  
  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สร้างเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

10-11 มีนาคม 2557 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพฯ 

  

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

10, 17 และ 25 
กันยายน 2556  
และ 14 
พฤศจิกายน 
2556 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

ประชุมสัมมนาเครือข่ายบุคลากร
เภสัชศาสตร์  
 

2-6 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายกับทาง
ราชการเพื่อสมทบ
กับเงินสนับสนุนจาก
แหล่งอื่น 

19 
  

นางวิรัตน์  จันทร์ตรี 
  

ประชุมสัมมนาเครือข่ายบุคลากร
เภสัชศาสตร์  
 

2-6 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายกับทาง
ราชการเพื่อสมทบ
กับเงินสนับสนุนจาก
แหล่งอื่น 

อบรมสัมมนาการทดสอบความ
ชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพผล
การทดสอบสําหรับห้องปฏิบัติการ 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

11-13 ธันวาคม 2556  โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออคิด 
จ.ขอนแก่น 

  

20 นายจิรัฏฐ์  ภูมิสวาสด์ิ ประชุมสัมมนาเครือข่ายบุคลากร
เภสัชศาสตร์  
 

2-6 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายกับทาง
ราชการเพื่อสมทบ
กับเงินสนับสนุนจาก
แหล่งอื่น 

21 
  
  

นางสาวอนุพร  โคตรเมือง 
  
  

ศึกษาดูงานด้านงานสํานักงานและ
งานที่เกี่ยวข้อง  
 

6-7 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายกับทาง
ราชการเพื่อสมทบ
กับเงินสนับสนุนจาก
แหล่งอื่น 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
นําไปสู่ : การทํางานได้ผล คนมีสุข  
 

27 พฤษภาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งเงิน 

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

10, 17 และ 25 
กันยายน 2556  
และ 14 
พฤศจิกายน 
2556 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

22 
  

นางสลวยเกศ  บุดดาลี 
  

ศึกษาดูงานด้านงานสํานักงานและ
งานที่เกี่ยวข้อง  
 

6-7 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายกับทาง
ราชการเพื่อสมทบ
กับเงินสนับสนุนจาก
แหล่งอื่น 

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

10, 17 และ 25 
กันยายน 2556  
และ 14 
พฤศจิกายน 
2556 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

23 
  

นางนารี  แก้ววงษา 
  

ศึกษาดูงานด้านงานสํานักงานและ
งานที่เกี่ยวข้อง  
 

6-7 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายกับทาง
ราชการเพื่อสมทบ
กับเงินสนับสนุนจาก
แหล่งอื่น 

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

10, 17 และ 25 
กันยายน 2556  
และ 14 
พฤศจิกายน 
2556 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

24 
  
  
  

นายทยากร  วริทธานนท์ 
  
  
  

ศึกษาดูงานด้านงานสํานักงานและ
งานที่เกี่ยวข้อง  
 

6-7 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายกับทาง
ราชการเพื่อสมทบ
กับเงินสนับสนุนจาก
แหล่งอื่น 

อบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 
โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  
 

17 มีนาคม 2557 ห้องประชุมศรีพานิชกลุชัย 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 

2-4 เมษายน 2557 ฟาวน์เท่น กรี รีสอร์ท 
จ.นครราขสีมา 

  

สัมมนาเครือข่ายฝ่ายพัฒนานักศึกษา/
กิจการนิสิต/บัณฑิตศึกษา 3 สถาบัน 
ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม ม.อุบลฯ  
 

3 กุมภาพันธ์ 2557 สโมสรบุคลากร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จ.มหาสารคาม 

  

25 
  

นางสาวกฤตติญารัตน์ สมวงศ์ 
  

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การตรวจสอบและการจัดทําการ
ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ
ทางจุลชีววิทยา  
 

13 - 14 มีนาคม 2557 โรงแรมพลูแมน 
ขอนแก่น ราชา ออร์คิด 
จ.ขอนแก่น 

เบิกค่าใช้จ่ายจาก
เงินรายได้หน่วย
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
คณะเภสัชศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งเงิน 

อบรมสัมมนาการทดสอบความ
ชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพผล
การทดสอบสําหรับห้องปฏิบัติการ 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
 

11-13 ธันวาคม 2556  โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออคิด 
จ. ขอนแก่น 

  

26 
  

นายนเรศน์  กําลังดี 
  

ศึกษาดูงานด้านงานสํานักงานและ
งานที่เกี่ยวข้อง  
 

6-7 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร   
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายกับทาง
ราชการเพื่อสมทบ
กับเงินสนับสนุนจาก
แหล่งอื่น 
 

ฝีกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
สําหรับผู้ใหญ่  

2 ตุลาคม 2557 อาคารผู้ป่วยนอก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

27 
  
  

นางวรรณา  พุ่มพฤกษา 
  
  

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
 

20-21 มีนาคม 2557  โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ส่งเสริมการเรียนการสอน เรื่อง การ
เตรียมความพร้อมเพื่อการประเมิน
หลักสูตร ปี 2557  

28 พฤษภาคม 2557 โรงแรมปทุมรัตน์ 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดต้ัง
โปรแกรม ระบบบริการการศึกษา 
(BACK OFFICE)  
 

15 พฤษภาคม 2557 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

28 นางสาวชไมภรณ์  บุญแท้ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
 

20-21 มีนาคม 2557  โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

29 
  

นางสาวจิรัสยา  สมลา 
  

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
 

20-21 มีนาคม 2557  โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

25 กันยายน 2556 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

30 
  
  
  

นางสาวดารุณี  นามห่อ 
  
  
  

ศึกษาดูงานด้านงานสํานักงานและ
งานที่เกี่ยวข้อง  
 

6-7 ธันวาคม 2556  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

เบิกค่าใช้จ่ายกับทาง
ราชการเพื่อสมทบ
กับเงินสนับสนุนจาก
แหล่งอื่น 

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

10, 17 และ 25 
กันยายน 2556  
และ 14 
พฤศจิกายน 
2556 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งเงิน 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
นําไปสู่ : การทํางานได้ผล คนมีสุข  
 

27 พฤษภาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 
โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  
 

17 มีนาคม 2557 ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

31 
  
  

นางกฤษดาภรณ์  เคนประคอง  
  

อบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 
โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  
 

17 มีนาคม 2557 ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
นําไปสู่ : การทํางานได้ผล คนมีสุข  

27 พฤษภาคม 2557 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

10, 17 และ 25 
กันยายน 2556  
และ 14 
พฤศจิกายน 
2556 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

32 นายสิทธิพงศ์  ยิ่งยง ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
สําหรับผู้ใหญ่  
 

2 ตุลาคม 2557 อาคารผู้ป่วยนอก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

33 
  

นายธนพัต  วิสาพล 
  

ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
สําหรับผู้ใหญ่  
 

7 ตุลาคม 2557 ณ อาคารผู้ป่วยนอก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

34 นายวีระวุท  กะชา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการ
และเทคนิกการใช้เครื่อง Mass 
Spectro (LCMS) จากบริษัท Bruker 
ประเทศไทย  
 

14-16 ตุลาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

การบรรยาย เรื่อง Mass Spec  18 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

10, 17 และ 25 
กันยายน 2556  
และ 14 
พฤศจิกายน 
2556 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

35 นายนรเศรษฐ ์ ทองคํา ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง แนว
ทางการให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  
 

30 เมษายน 2557 สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 
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ที่ ชื่อ-สกุล เร่ือง วันที่ไปราชการ สถานที ่ แหล่งเงิน 

36 นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์ อบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สํานักงาน 

10, 17 และ 25 
กันยายน 2556  
และ 14 
พฤศจิกายน 
2556 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

ไม่เบิกค่าใช้จ่ายกับ
ทางราชการ 

 

 

การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 
 

ชื่อ-สกุล 
ประเภท
บุคลากร 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

ระดับ 
การ 

ศึกษาต่อ 
แหล่งทุนการศึกษา 

สถาบันที ่
ศึกษาต่อ 

ประเทศของ
สถาบันที ่
ศึกษาต่อ 

นางสาวธนวด ี ปรีเปรม พนักงาน ป.ตร ี Post 
Doctoral 

Graduate Research 
Assistantship 

Georgia Institute of 
Technology 

สหรัฐอเมริกา 

นางสาวอไุรวรรณ  อกนิตย์ 
 

พนักงาน ป.ตร ี ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 

University of 
Maryland at 
Baltimore 

สหรัฐอเมริกา 

นางสาววันนิศา  ดงใต ้ พนักงาน ป.ตร ี ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 

University of 
Maryland at 
Baltimore 

สหรัฐอเมริกา 

นายทวนธน  บุญลือ พนักงาน ป.ตร ี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตบณัฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบาํบัดแหง่
ประเทศไทย 

ไทย 

นางสาวฑิภาดา  สามสีทอง พนักงาน ป.ตร ี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตบณัฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบาํบัดแหง่
ประเทศไทย 

ไทย 

นางนิภาพร  เมอืงจันทร ์ พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตบณัฑิตฯ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 

นายศักดิ์สกล  ปรสัพันธ ์ พนักงาน ป.ตร ี ป.เอก ทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 
 

นายประสิทธิชัย  พูลผล พนักงาน ป.ตร ี ป.โท ทุนกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตบณัฑิตฯ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 

นางธรีาพร  ชนะกิจ ข้าราชการ ป.โท ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 

The University of 
Nottingham 

อังกฤษ 

นางสาวเด่นใจ  บวัทุม พนักงาน ป.ตร ี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตบณัฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบาํบัดแหง่
ประเทศไทย 

ไทย 

นางสาวอญัมณี  ลาภมาก พนักงาน ป.ตร ี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตบณัฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบาํบัดแหง่
ประเทศไทย 

ไทย 

นางสาวกมลชนก จิตอาร ี พนักงาน ป.ตร ี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสรมิและ
พัฒนาการผลิตบณัฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบาํบัดแหง่
ประเทศไทย 

ไทย 

 
 

การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 

1. ช้ันทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จํานวน 3 ราย คือ 
(1) รองศาสตราจารย์วันดี  รังสีวิจิตรประภา 
(2) รองศาสตราจารย์อนันต์  ไชยกุลวัฒนา 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องเล็ก  คุณวราดิศัย 
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 2. ช้ันทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย จํานวน 1 ราย คือ 
  (1) นางสาวกุสุมา  จิตแสง 
 3. ช้ันตริตาภรณ์มงกุฏไทย จํานวน 2 ราย คือ 
  (1) นายสมหวงั จรรยาขันติกุล 
  (2) นางสาวธนวดี  ปรีเปรม 
 4. ช้ันเบญจมาภรณ์มงกุฏไทย  จํานวน 2 ราย คือ 

(1) นายวีระวุท กะชา   
  (2) นางสมคิด  สุพันทะมาด



 

 
 

กิจกรรมค
 

ความร่วม
อุบลราชธ
 เ
Moreton 
เภสัชศาสต
Moreton ไ
อุบลราชธา
ระหว่างคณ
 

 
กิจกรรมค
 

งานสัปดา
แต่อันตรา
 ค
การแพทย์
สัปดาห์เภส
ในวันที่ 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความร่วมมือก

มือทางวิชากา
ธานี  
เม่ือวันที่ 12-15 

 จาก Universit
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มเดนใน

aryland ประเ

ะเภสัชศาสตร์ มห
หรัฐอเมริกา ซ่ึง
ะสหรัฐอเมริกา
และพัฒนาแหล่
ชน์ต่อคณาจารย
ละ University 

วัดอุบลราชธา

มครองผู้บริโภ

นี ร่วมกับสํานัก
ชุมชน ร้านยา ร
โภคด้านผลิตภัณ

บลราชธานี  

รอบป 

เทศสหรัฐอเมริ
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ดอุบลราชธานี 
หลอกๆ แต่อันต

หาวิทยาลัย

 J. Edward 
งการศึกษา

 J Edward 
หาวิทยาลัย
วามร่วมมือ

วยหลอกๆ     

ทยาศาสตร์
 ร่วมจัดงาน
รายจริงๆ ”   

     



 

 
กิจกรรมศิ
 

กิจกรรมส
 เ
ความภูมิใจ
ประชาสัมพ
 

กิจกรรมพ
1. โครงกา

  ค
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ค
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สายต่างๆ 
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คณะเภสัชศาสต
ธิภาพในการปฏบิ
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ตร์ มหาวิทยาลั
บัติงานด้านคอม

รู้ คณะเภสัชศา
ตร์ มหาวิทยาลั
การเสนอหนังสือ
ความรู้ร่วมกัน อั

คนืสู่เหย้า ชาวเ
ท่ีผ่านมา คณะเ
าย โดยมีวัตถุ
องคณะ และให้

 application f
ัยอุบลราชธานี 
พิวเตอร์ ในวันที

าสตร์ มหาวิทย
ัยอุบลราชธานี 
อราชการ) การ
อันเป็นการพัฒน
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เภสัชฯ ม.ทราย
ภสัชศาสตร์ มห
ประสงค์เพื่อเฉ
ห้ศิษย์เก่า ศิษย์ปั

for Education
 "จัดอบรมการใ
ท่ี 13 - 14 สิงหา

ยาลัยอุบลราชธ
 ได้จัดกิจกรรมแ
บริหารการเงิน 
นางาน พัฒนาต

ย 
หาวิทยาลัยอุบล
ลิมฉลองคณะเภ
ปจัจุบันได้พบป

n 
ใช้ Google Ap
าคม 2557 

ธานี 
แลกเปลี่ยนเรีย
 และการบริหา

ตนเองและพัฒน

ลราชธานี ได้จัด
ภสัชศาสตร์ครอ
ะแลกเปลี่ยนปร

pp" ให้แก่คณา

นรู้เรื่อง ระบบง
รงานประชุม โ
าองค์กร เมื่อวัน

ดกิจกรรมสองท
อบรอบ 20 ปีแ
ระสบการณ์ร่วม

าจารย์และบุคลา

งานสารบรรณ 
โดยมีวัตถุประสง
นท่ี 19-20 สิงห

ศวรรษแห่ง
และเผยแพร่
มกัน 

ากรเพื่อเพิ่ม

 (การรับ-ส่ง 
งค์บุคลากร
าคม 2557  



 

กิจกรรมพ
1. โครงกา
 เ
วิชาชีพเภส
ความสําคัญ
สูงสุด 
 

2. โครงกา
แนวทางก
 เ
โครงการฝึ
ข้อปฏิบัติแ
ดําเนินการ
แก่นักศึกษ

 

3. กิจกรรม
 เ
ภูมิใจก้าวไ
วิทยาศาสต

พัฒนานักศึกษ
ารพัฒนาแนวคิ
เม่ือวันที่ 17 สิง
สัชกรรมก่นักศึ
ญของบทบาทใน

ารอบรมห้องปฏิ
การหนีไฟ 
เม่ือวันที่ 11 ม
ฝึกอบรม เรื่อง 
และระเบียบกา
รในภาวะฉุกเฉิน
ษาเภสัชศาสตร์ชั

มสองทศวรรษ
เม่ือวันที่ 30 สิง
กลสู่อาเซียนขึ้น 
ตร์สุขภาพในอาเซี

ษา 
คิดชีวเภสัชศาส
งหาคม 2557 ก
ศึกษาคณะเภสัช
นรายวิชาชีวเภสั

ฏบิัติการปลอดภ

มกราคม 2557
 ห้องปฏิบัติกา
ารใช้ห้องปฏิบัติ
น พร้อมทั้งจัดอ
ชั้นปีท่ี 5 คณาจ

ษแห่งความภูมิใจ
หาคม 2557 ท่ีผ
 เพื่อให้นักศึกษา
ซียน 

ตร์กับวิชาชีพเภ
ลุ่มวิชาชีวเภสัช
ชศาสตร์ชั้นปีท่ี 
ัชศาสตร์ท่ีมีควา

ภัยสําหรับนักศึ

 ท่ีผ่านมา คณ
รปลอดภัยสําห

ติการคณะเภสัช
อบรมเชิงปฏิบัติ
ารย์และบุคลาก

จก้าวไกลสู่อาเซ
ผ่านมา คณะเภสั
าทราบบทบาทก
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ภสัชกรรม 
ชศาสตร์ คณะเภ
 2 ขึ้นเพื่อเป็น
ามเกี่ยวพันกับวิช

ศกึษาเภสัชศาส

ณะเภสัชศาสตร์
หรับนักศึกษาเภ
ชศาสตร์ ควา
การ การดับเพล
กร ในวันที่ 5 สิง

ซียน 
สัชศาสตร์ มหาวิ
การทํางานของเภ

ภสัชศาสตร์ จัดโ
การพัฒนาผู้เรีย
ชาชีพเภสัชกรรม

สตร์ และ อบรม

์ มหาวิทยาลัย
ภสัชศาสตร์ โด
ามปลอดภัยด้าน
ลิง กู้ภัยและแน
งหาคม 2557 

วิทยาลัยอุบลราช
ภสัชกรในกลุ่มปร

โครงการพัฒนา
ยนตั้งแต่เริ่มต้น
มในอนาคต และ

มเชิงปฏิบัติการ

อุบลราชธานี  
ดยมีวัตถุประสง
นเคมี ความป
นวทางการหนีไฟ

ชธานี ได้จัดกิจก
ระเทศอาเซียนแ

าแนวคิดชีวเภสัช
นให้เข้าใจและต
ะเกิดผลสัมฤทธิ์ใ

การดับเพลิง กู้

 โดยงานปฏิบัติ
งค์เพื่อให้นักศึ
ปลอดภัยชีวภา
ฟ การฝึกซ้อมอ

กรรมสองทศวรร
และโอกาสในการ

ชศาสตร์กับ
ตระหนักถึง
์ในการเรียน

กู้ภัยและ     

ติการได้จัด
กษาเรียนรู้     
พ และการ

อพยพหนีไฟ

รษแห่งความ
รทํางานด้าน
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