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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   
ผลิตบัณฑิตรับใช้ประเทศจนถึงปัจจุบัน จ านวน 21 รุ่น ท าให้มีการกระจายตัวของเภสัชกรในภูมิภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด ซึ่งในปีการศึกษา 2562 คณะมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 1 
หลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้นด้านเภสัชกรรมคลินิก และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ท าให้เกิดพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

คณะได้ด าเนินการพัฒนางานวิจัยและได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเป็น
ประจ าทุกปี ทั้งในรูปแบบชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยเดี่ยว โดยในปีงบประมาณ 2563 คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติจ านวน 50 เร่ือง และระดับนานาชาติจ านวน 16 เร่ือง รวมทั้งสิ้น 66 เร่ือง นอกจากนี้ยัง
ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัย การจัดประชุมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านงานวิจัย เช่น โครงการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเภสัชศาสตร์ การส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานาชาติ การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะนักวิจัย การเข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 
สถาบันมาอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับพันธกิจด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะได้ด าเนินการจัดอบรม สัมมนา
เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
รวมทั้งได้จัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หน่วย
วิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็ง และหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ) หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ พิพิธภัณฑ์
สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทางด้านสุขภาพ ท านุบ ารุงและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านยาและสมุนไพรที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง the 
North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020“Pharmacotherapy in neuropsychiatry”, 
โครงการจัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน, โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีที่ 2, ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8, การคัดกรอง
ความเสี่ยงโรคเรื้อรังในประชากรวัยท างาน, โครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ, การเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการเรียนรู้, โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Cancer pharmacotherapy review (ประชุมวิชาการแบบออนไลน์) 
เป็นต้น 

รายงานประจ าปีฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ตามพันธกิจหลักที่กล่าวมา         
ในปีงบประมาณ 2563 และปีการศึกษา 2562 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีฉบับนี้จักเป็น
ประโยชน์แก่ผู้สนใจในกิจการและการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สารบัญตาราง 
ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณด้านการวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการจัดสรร ปีงบประมาณ 2563 16 
ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณด้านการบริการวิชาการทีไ่ด้รับการจัดสรร (แยกตามประเภททุน) 

ปีงบประมาณ 2563 
17 

ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 
ปีงบประมาณ 2563 

18 

ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรร ปีงบประมาณ 2563 19 
ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณที่สนับสนนุด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (แยกตามนโยบายมหาวิทยาลัย) 

ปีงบประมาณ 2563 
19 

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding  (MOU) 20 
ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก 25 
ตารางที่ 8 แสดงผลการสอบขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเภสัชกรรมในการสอบครั้งแรก 26 
ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใชบ้ัณฑิต 27 
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลภาวะการมีงานท าบณัฑิต 28 
ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 30 
ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศกึษา 2562 32 
ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 32 
ตารางที่ 14 แสดงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการส าหรับการจัดการเรียนการสอน) 33 
ตารางที่ 15 แสดงการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ปีการศึกษา 2562 34 
ตารางที่ 16 แสดงกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา 34 
ตารางที่ 17 แสดงแผนและผลการด าเนนิงานกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 

ปีงบประมาณ 2563 
41 

ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดแผนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพร่วมกบัแหล่งฝกึปฏิบัติงานวชิาชีพ 42 
ตารางที่ 19 แสดงงบประมาณที่ได้รบัการสนบัสนนุด้านการวิจัยจากแหล่งทนุต่างๆ 48 
ตารางที่ 20 แสดงงานวิจัยทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ 49 
ตารางที่ 21 แสดงงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ 57 
ตารางที่ 22 แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับการสนบัสนุนจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 62 
ตารางที่ 23 แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2563 63 
ตารางที่ 24 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ 2563 69 
ตารางที่ 25 ผลการด าเนนิงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าตามรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ 2563 75 
ตารางที่ 26 ผลการด าเนนิการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็ง ปีงบประมาณ 2561-2563 75 
ตารางที่ 27 แสดงแหล่งฝึกปฏบิัติงานการบริการและบริบาลทางเภสชักรรมส าหรับนักศึกษาเภสชัศาสตร์ 79 
ตารางที่ 28 แสดงผลการด าเนนิงานด้านการบริบาลเภสัชกรรมของสถานปฏบิัติการเภสัชกรรมชุมชน 84 
ตารางที่ 29 แสดงชื่อโครงการที่ท าการเก็บขอ้มูลวิจัยภายในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 86 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่ 30 แสดงรายได้รวมที่ยังไม่ได้หักค่าใชจ้่าย ของสถานปฏิบัติการเภสชักรรมชุมชน คณะเภสชัศาสตร ์ 86 
ตารางที่ 31 โครงการ/กิจกรรมด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 89 
ตารางที่ 32 การเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศึกษา 2560-2562 ระดับหลักสูตร 
106 

ตารางที่ 33 แสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 114 
ตารางที่ 34 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรตามแหลง่งบประมาณ  

ปีงบประมาณ 2561-2563  
114 

ตารางที่ 35 แสดงจ านวนอาจารย์ทีล่าศึกษาต่อและปฏิบัตงิานจริงจ าแนกตามกลุ่มวิชา ประจ าปี 2563 148 
ตารางที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ทีล่าศึกษาต่อและปฏบิัตงิานจริงจ าแนกตามกลุ่มวิชา 

ประจ าปี 2559 - 2563 
148 

ตารางที่ 37 แสดงจ านวนอาจารย์บรรจุใหม่และลาออก ประจ าปี 2563 149 
ตารางที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนอาจารย์รับเข้าและลาออก ประจ าปี 2561-2563 149 
ตารางที่ 39 แสดงการจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามคุณวฒุิการศกึษา ประจ าปี 2563 150 
ตารางที่ 40 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบคุลากรสายวชิาการจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจ าปี 

2561-2563 
150 

ตารางที่ 41 แสดงจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2563 151 
ตารางที่ 42 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบคุลากรสายวชิาการจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจ าปี 

2561-2563 
151 

ตารางที่ 43 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการประจ าปี 2559-2563 153 
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สารบัญแผนภูม ิ
แผนภูมิที่ 1  แสดงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 24 
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กรรม (ในการสอบครั้งแรก) ปีการศึกษา 2555-2561 

27 

แผนภูมิที่ 4  แสดงรายละเอียดแผนการรับนกัศึกษาและจ านวนนักศึกษาทีไ่ด้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 31 
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ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างองค์กร 

ประวัติความเป็นมาของคณะเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ล าดับที่ 8 และเป็นคณะวิชา

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็น
คณะเภสัชศาสตร ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ส าหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี เป็น 1 ใน 19 ของคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย (รัฐ 14 สถาบันและเอกชน 5 สถาบัน) 
และเป็น 1 ใน 3 ของคณะเภสัชศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และส านักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2536  ในปี 2551 ได้ด าเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่ง
ประเทศไทย และเร่ิมเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบัณฑิตเภสัชศาสตร์ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร 5 ปีแล้ว 15 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,104 คน โดยปีการศึกษา 2557 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 16 ซึ่งเป็นรุ่น
แรกที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2559       
คณะเภสัชศาสตร์มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 6 ปี รวมทั้งสิ้น 
19 รุ่น จ านวน 1,444 คน 

ปีการศึกษา 2544 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์  

ปีการศึกษา 2549 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่ม 3 หลักสูตร คือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค เรียนวันจันทร์-ศุกร ์  

ปีการศึกษา 2551 คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก
สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
และปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ ตามที่กรรมการประจ าหลักสูตรก าหนด โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ครั้ง
ในแต่ละปีการศึกษา ครั้งละ 2-3 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในปี
การศึกษา 2553 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 37 คน และได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตร
แล้วในปีการศึกษา 2555 

ปีการศึกษา 2553 คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ปีการศึกษา 2554 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จ านวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์
ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ปีการศึกษา 2555 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการขอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์
ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เม่ือการประชุมคร้ังที่ 5/2556 วันที่ 30 มีนาคม 2556 

ปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับการรับทราบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และคณะฯ ได้เสนอขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
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และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เม่ือการประชุมคร้ังที่ 6/2557 วันที่ 21 มิถุนายน 2557  

ปีการศึกษา 2557-2558 คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 
หลักสูตร คอื หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย    
ปีการศึกษา 2557 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย
จะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ขอเสนอปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการ
สุขภาพ โดยได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2560 

ปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ขอเสนอปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ โดยได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 30 มีนาคม 2562    

ปีการศึกษา 2662 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา 2562 ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร 
คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 
2 หลักสูตร คือหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เภสัชศสตร์ 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยมของคณะเภสัชศาสตร์     

      วิสัยทัศน์ 
เป็ นคณะเภสัชศาสตร์ชั้ นน าในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่ มี ความเป็นเลิศด้านความรู้และทั กษะ

วิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 

สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมน าความรู้ ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน   และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

เพื่อธ ารงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 
5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการด าเนินงานที่

เป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
สมรรถนะหลัก 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชพี เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร 
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ค่านิยม 

1. ท างานเชิงรุก (Proactiveness) 
2. สร้างสรรค์ (Creativity) 
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) 
4. ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (Drive for excellence) 

  
โครงสร้างการแบ่งสวนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

              

                                         

                                       

-                
-               
-                
-                  
-                        
             
-                                  
                            
-                  
-                 
-                           
-              

                              
         

                                                     

                              
               *

         *                                                                                         
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- งานบริหารและธุรการ     - งานบริหารบุคคล 

- งานคลังและพัสดุ 

- งานแผนและงบประมาณ - งานประกันคุณภาพการศึกษา                    

- งานประชาสัมพันธ์   - งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   

- งานบริการการศึกษา 

- งานพัฒนานักศึกษา   

โครงสร้างการบริหารงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เป็นการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 

เป็นการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 

คณบด ี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

ชีวเภสัชศาสตร์  

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ  

ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ  

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

 

 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

เภสัชเคมีและ 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

เภสัชกรรมปฏิบัต ิ

 

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน 

 

ส านักงานเลขานุการ กลุ่มวิชา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

อธิการบดี  

 

สภามหาวิทยาลัย  

- งานวิจัย  - งานปฏิบัติการ 

- งานนบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- งานวิเทศสัมพันธ์ 

- กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 

- กลุ่มวิชาภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

- กลุ่มวิชาเภสัชรรมปฏิบัติ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน  สาขา 1 และ 2 

- งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

หัวหน้าหน่วยทดสอบ

คุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 
หน่วยทดสอบคุณภาพและ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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คณะผู้บริหาร 
 

 

ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 

 

ดร.ศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 

 
 

ผศ.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 

 

 

ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์ 

 

 

 
รศ.วริษฎา ศิลาอ่อน 
รองคณบดฝี่ายวิจัยและ 
ปฏิบัติการ 

 

 

ผศ.ทวนธน บุญลือ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

 

 

ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

 

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
รองคณบดฝี่ายแผนและ
สารสนเทศ 

 

 

 
นางสาวฑิภาดา สามสีทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
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รายนามผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารงานต่างๆ 

คณบดี  
ผศ.ชุตินนัท์  ประสิทธิ์ภูริปรชีา คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ 1 ก.พ. 2554 - 30 ม.ค.2562 
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ 31 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั 

  
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้ากลุ่มงาน 

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรภีา รองคณบดีฝ่ายบริหาร 31 ม.ค. 2556 - 30 ม.ค.2562 
ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพลูศิร ิ รองคณบดฝี่ายบริหาร 31 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน 
รศ.วันดี รังสีวจิิตรประภา รองคณบดฝี่ายวิจัยและวเิทศสัมพนัธ์ 31 ม.ค. 2556 - 30 ม.ค.2562 
รศ.วริษฎา ศลิาอ่อน รองคณฐดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ 31 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน 
นายฐิติเดช ลือตระกลู รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ 31 ม.ค. 2556 - 27 เม.ย.2562 
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ 1 พ.ค.2562 - ปัจจุบัน 
ผศ.ดร.สภุารตัน์ จันทร์เหลือง รองคณบดฝี่ายวิชาการ 1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน 
นางสาวจินตนา นภาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 31 ม.ค.2556 - 30 ม.ค.2562 
ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 31 ม.ค.2562 - ปัจจุบัน 
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ 31 ม.ค.2556 - 30 เม.ย.2562 
นางสาวฑิภาดา สามสีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝายพัฒนาวิชาชีพ 1 พ.ค.2562 - ปัจจุบัน 
ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 31 ม.ค.2556 - 30 ม.ค.2562 
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 31 ม.ค.2562 - ปัจจุบัน 
ผศ.ธนวดี ปรเีปรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 31 ม.ค.2556 - 30 ม.ค.2562 
ผศ.ทวนธน บุญลือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 31 ม.ค.2562 - ปัจจุบัน 
นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกลุ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ 1 ก.พ.2562 - ปัจจุบัน 
ผศ.ทวนธน บุญลือ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ 16 เม.ย.2558 - 30 ม.ค.2562 
รศ.วันดี รังสีวจิิตรประภา หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 มิ.ย.2562 - 30 มิ.ย.2563 
ผศ.สดุารตัน์ หอมหวล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ก.ค.2563 - ปัจจุบัน 
ผศ.นิภาพร เมืองจันทร ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ 1 ต.ค.2561 - 14 ต.ค.2562 
ผศ.ธนวดี ปรเีปรม หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ 15 ต.ค.2562 - ปัจจุบัน 
นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้ส านกังานเลขานุการ 16 พ.ย.2542 - ปัจจุบัน 
 

 
คณะกรรมการประจ าคณะเภสชัศาสตร์ 

1. นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์       ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภิาพร เมืองจนัทร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
7. นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกลุ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธุ์ ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ รองคณบดฝี่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ 
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดฝี่ายบริหาร กรรมการ 
4. รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ กรรมการ 
5. รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
8 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
13. นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวสดใส ตะรินันท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

1. รองคณบดฝี่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม   กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
8. อาจารย์ประจ าหลักสตูรเภสัชศาสตรบณัฑิต กรรมการ 
9. นางสาวนุชจรีย์  มณีจักร ์ กรรมการและเลขานุการ 

    
คณะกรรมการวางแผนการด าเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดฝี่ายบริหาร กรรมการ 
4. รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ กรรมการ 
5. รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
13. หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ กรรมการ 
14. นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ เลขานุการ 
15. นางสาวสดใส ตะรินันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ 
1. รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจารีย์  ทองงอก กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง กรรมการ 
6. นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา กรรมการ 
7. นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกลุ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรีวลัย์ ดวงจิตต์ กรรมการและเลขานุการ 
6. นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะเภสัชศาสตร์ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธุ ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุดารัตน์ หอมหวล กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มหวัง จรรยาขนัติกุล กรรมการ 
7. นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกลุ กรรมการ 
8. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ์ กรรมการ 
7. นางสาวดารณุี นามห่อ เลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวรรณา ภัทรเบญจพล กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มหวัง จรรยาขันติกุล กรรมการ 
6. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ์ กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา นภาพร กรรมการ 
8. นางสาววันนิศา ดงใต ้ กรรมการ 
9. นายประสิทธิชัย พูลผล กรรมการ 
10. นายศักดิ์สกล ปรสัพันธ ์ กรรมการ 
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
12. นางวรรณา พุ่มพฤกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางธนาพา เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ (สาขาเภสัชอุตสาหการ) 
1. รองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์รระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  ธนเขตไพศาล กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพร  จึงมั่นคง กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรีวลัย์  ดวงจติต ์ กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง วัชระธนกิจ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภิาพร เมืองจนัทร์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กสุุมา จิตแสง กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรีวลัย์ ดวงจิตต์  กรรมการ 
9. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ์ กรรมการ 
10. นายศักดิ์สกล ปรสัพันธ ์ กรรมการ 
11. นายประสิทธิชัย พูลผล กรรมการ 
12. นางสาววันนิศา ดงใต ้ กรรมการ 
13. นางสาวอัญมณี ลาภมาก กรรมการ 
14. นายทยากร วริทธานนท์ เลขานุการ 
15. นางสาวปฐมพร ยังมงคล ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
3. รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ กรรมการ 
4. รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
11. หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพะและมาตรฐานผลิตภัณฑส์ุขภาพ กรรมการ 
12. รองคณบดฝี่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
13. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลคณะเภสัชศาสตร์ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดฝี่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ กรรมการ 
4 รองคณบดฝี่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
5. รองคณบดฝี่ายวิชาการ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
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10. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
13. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางนิธินันท์ สุยะลา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารงานห้องปฏบิัติการ 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบตัิการ  ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
3. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยเีภสัชกรรม  กรรมการ 
4. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจารีย์ ทองงอก กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา กรรมการ 
8. นางสาวจินตนา นภาพร  กรรมการ 
9. นางวิรัตน์ จันทร์ตร ี กรรมการ 
10. นางกฤตติญารตัน์ พิมพ์พงษ ์ กรรมการ 
11. นางกรชนก แก่นค า กรรมการและเลขานุการ 
12. นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการด าเนินงานหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภัณฑ์สุขภาพ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดฝี่ายวิจัยและปฏิบัติการ ที่ปรึกษา 
3. หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภณัฑส์ุขภาพ ประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒ ิ กรรมการ 
8. นายทรงพร จึงมั่นคง กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรีวลัย์ ดวงจิตต์ กรรมการ 

10. นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง กรรมการ 
11. นางกรชนก แก่นค า กรรมการ 
12. นางสาวทิพย์มณฑา  ฤกษ์ใหญ่ กรรมการ 
13. นางณัฐภรณ์  จันทร์จรัสจติต ์ กรรมการ 
14. นางกฤตติญารตัน์ พิมพ์พงษ ์ กรรมการ 
15. นางแวว ถนอมวงค์ กรรมการและเลขานุการ 
16. นางเย็นฤดี  แม่นมั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ 

พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยกระดับบัณฑิตสูค่วามเป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ขับเคลื่อนงานวจิัยและนวตักรรม 

สร้างองค์ความรู้ในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

สร้างองค์ความรูแ้ละพัฒนาศกัยภาพ

การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคมอย่างยัง่ยืน 

 

วัตถุประสงค์ 

ผลิตบัณฑิตท่ีเป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะ
วิชาชพี มีความโดดเด่นดา้นการบริบาลเภสชักรรม 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช 
 

 

วัตถุประสงค ์

สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพือ่
ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจยัหรือ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

 

วัตถุประสงค ์

สร้างสรรค์งานบริการวิชาการและนวัตกรรม ที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน ชุมชน
และสังคม ในเขตอีสานใต้และอาเซียน อย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเน้นการบริบาลทาง
เภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดใีห้แก่
ผู้ป่วยสูงวยั และรว่มมือกบัภาคีเครือข่าย
วิชาชีพเพื่อยกระดบัคุณภาพการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท า

น าบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  

บริหารจัดการองคก์รให้มีชื่อเสยีง 

ขับเคลื่อนสูค่วามเป็นเลิศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาบุคลากรเพือ่ขับเคลื่อนสูค่วาม

เป็นเลิศ 

 

 

วัตถุประสงค ์

สืบสาน เผยแพร ่และอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม 
สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศและ
อาเซียน 
 

 

วัตถุประสงค์ 

สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง (branding and 
Recognition) และพัฒนาระบบบริหารงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่
ความเป็นเลิศ 
 

 

วัตถุประสงค ์

สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
สามารถท างานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขบัเคลื่อนสู่ความ
เป็นเลิศ และท างานอยา่งมีความสุข โดยมี
ความผูกพันกับองค์กร เพื่อธ ารงไว้ซ่ึงบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 

ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจติอล 

 

 

วัตถุประสงค์ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการตัดสินใจ เพื่อ
ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
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ผลการด าเนินงาน 

คณะเภสัชศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2563 
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ผลการด าเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ป ี2563 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จ านวน 1 

หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) นักศึกษาใหม่ 
ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาใหม่ทุกทุกระดับ จ านวน 150 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

จ านวน 138 คน ระดับปริญาโท จ านวน 10 คน ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน 
2) นักศึกษาทั้งหมด 

    ในปีการศึกษา 2562 รวมทุกหลักสูตรมีจ านวนทั้งสิ้น 764 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 732 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 23 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 9 คน  

3) ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 120 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 110 คน 

นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 8 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน 
4) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  

จากการติดตามผลการศึกษาบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ผลการส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบถามการมีงานท าของบัณฑิต ของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 108 คน      
มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 บัณฑิตมีงานท าทั้งหมดจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ
การมีงานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 98.81 
 

 
ภาพคณาจารย์ถ่ายรูปหมู่พร้อมกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
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ภาพบุคลากรถ่ายรูปหมู่พร้อมบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 

ภาพคณาจารย์แสดงความยินดแีละมอบของที่ระลึก 
 

   
ภาพถ่ายบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2563 
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ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ในปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบาย
สนับสนุนให้บุคลากรท าการศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในสาขาวิชาย่อยแขนงต่าง ๆ มีการ
จัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยในปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนทางด้านการ
ด าเนินงานวิจัยจากหลายแหล่ง จ านวนทั้งสิ้น 23 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,137,640 บาท ดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 1  แสดงงบประมาณด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับ แหล่งเงิน 
ทุนวิจัยระดับชาติ ทุนวิจัยระดับนานาชาติ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 0 
2 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย/ 

รายได้คณะเภสัชศาสตร์ 
16 1,033,000.00 0 0 

3 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 7 6,104,640.00 0 0 
4 งบประมาณจากหน่วยงานภาคเอกชน 0 0 0 0 

รวม 23 7,137,640.00 0 0 
 

ประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ร่วมกับโรงพยาบาล BNH 

ประชุมแนวทางการขอทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับนักวิจัยคณะเภสชัศาสตร ์
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ด้านการบริการวิชาการ 
ในปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนใน

ชุมชนและยกระดับคุณภาพการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อจัดอบรม สัมมนาวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางสาธารณสุข และ
ประชาชนที่สนใจ จ านวน 10 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน    
5 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,501,600 บาท งบประมาณแผ่นดิน ( โครงการรากแก้ว) จ านวน 1 โครงการ จ านวน 90,000 บาท
งบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 240,000 บาท  งบประมาณรายได้จากค่าลงทะเบียน 
จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 52,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,883,600 บาท โดยด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 3 ประเด็นหลัก คือ 

1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน   
    จ านวน 3 โครงการ ได้แก ่
- โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีที่ 2 
- โครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการ

ดูแลผู้สูงอายุ   
- โครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ 
2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ านวน 1 โครงการ ได้แก ่
- โครงการการพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน  และฐานข้อมูลการพิสูจน์

เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย (ระยะที่ 3)   
3) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพภาวะที่ดีของประชาชน จ านวน 6 โครงการ 
- โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ คร้ังที่ 8  
- โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเร้ือรังในประชากรวัยท างาน 
- โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การจัดนิทรรศการงานเกษตรอีสานใต้) 
- โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง Cancer pharmacotherapy review (ประชุมวิชาการแบบออนไลน์ 
- โครงการประชุมวิชาการเรื่อง the North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 

2020“Pharmacotherapy in neuropsychiatry” 
- โครงการจัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน 

  
 ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณด้านการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรร (แยกตามประเภททุน) ปีงบประมาณ 2563   

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ จ านวนคน งบประมาณ (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดิน 5 โครงการ 11,370 1,501,600 
2 งบประมาณแผ่นดิน  

(โครงการรากแก้ว) 
1 โครงการ 110 90,000 

3 งบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 3 โครงการ 815 240,000 
4 งบประมาณรายได้ค่าลงทะเบียน 1 โครงการ 109 52,000 

รวมท้ังสิ้น 10 โครงการ 12,404 1,883,600 
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ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ 2563 
   

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 
1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเ้ด็กเยาวชน

และส่งเสรมิการเรียนรู้ของชุมชน 
3 1,220,600 

2 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านอาชีพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1 200,000 

3 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านสุขภาวะทีด่ี
ของประชาชน 

6 463,000 

รวมท้ังสิ้น 9 1,833,600 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพโครงการประชุมวิชาการ the North Eastern 
Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 

2020“Pharmacotherapy in neuropsychiatry 
 

ภาพโครงการการคัดกรองความเสี่ยงโรคเร้ือรัง       
ในประชากรวัยท างาน 

 
 

ภาพโครงการชีวเภสชัศาสตร์สญัจร : การสร้าง
เสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีที่ 2 

 

ภาพโครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอก
เขตชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมตามนโยบายและ

แผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ สืบสานเผยแผ่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภายใต้งบประมาณแผ่นดินจ านวนทั้งสิ้น 1 โครงการ คือโครงการส ารวจและรวบรวมสมุนไพรอีสานหายากเพิ่มเติม     
เพื่อจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.phargaden.com) จ านวนเงิน 100,000 บาท  
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 121 คน ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
จึงส่งผลให้มีการยกเลิกการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ 2563  
 

ตารางที่ 4  แสดงงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรร ปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ  
(บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 1 โครงการ 121 100,000 

รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ 121 100,000 
   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (แยกตามนโยบายมหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ 
2563 

1. ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะ จ านวน 0 โครงการ 
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ 
จ านวน 0 โครงการ 

3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและรูปแบบต่าง ๆ จ านวน 0 โครงการ 
4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี/

โดยด าเนินการตามโครงการอนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

จ านวน 1 โครงการ 

5. การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด จ านวน 0 โครงการ 
รวมทั้งหมด จ านวน 1 โครงการ 

ภาพฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ www.phargarden.com 
 

http://www.phargaden.com/
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ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา การฝึกปฏิบัติงานวิชาการด้าน
เภสัชกรรมบริบาล การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงพยาบาล แพทย์แผนไทย และเภสัชศาสตร์ปฐมภูมิ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding  (MOU)  
 

วันที ่
ลงนามข้อตกลง 

วันที่หมดอายุ
ข้อตกลง 

หน่วยงานที่ให ้
ความร่วมมือ 

ประเทศ ทวีป เป้าประสงค์ 

16  มิถุนายน 2551 15 มิถุนายน 2565 US-Thai 
consortium 
Schools and 
Colleges of 
Pharmacy 

สหรัฐอเมริกา อเมริกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

5 กันยายน 2559  4 กันยายน 2564 Monash 
University  

มาเลเซีย เอเชีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนการสอนและการวิจัย รวม
ไปถึงการหารือเกี่ยวกับการ
แลกเปลีย่นนักศึกษาในอนาคต  

25 มกราคม 2560 24 มกราคม 2565 Institute of 
Medicine, 
University of 
Toyama 

ญี่ปุ่น เอเชีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย  
รวมไปถึงการหารือเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต 

29 มิถุนายน 2560 28 มิถุนายน 2565 Asean Faculties 
of Prarmacy 

กลุ่มอาเซียน เอเชีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

13 พฤศจิกายน 
2560 

12 พฤศจิกายน 
2565 

The Faculty of 
Natural Sciences, 
University of 
Graz 

สาธารณรัฐ
ออสเตรยี 

ยุโรป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย
โดยเฉพาะด้านสมุนไพร 

1 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2566 Nikkol Group 
Cosmos 
Technical Center 
Co., Ltd., 
(Agreement) 

ญี่ปุ่น อเชีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย และ
การฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาล
เภสัชกรรม 

24 พฤษภาคม 
2561 

23 พฤษภาคม 
2566 

Auburn 
University 
Harrison School 
of Pharmacy 
(HSOP) 

สหรัฐอเมริกา อเมริกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย และ
การฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาล
เภสัชกรรม 

26 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2566 LIU Pharmacy, 
Arnold & 
Marie Schwartz 
College 
of Pharmacy 
and Health 
Sciences 
(Agreement) 
 

สหรัฐอเมริกา อเมริกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย และ
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน
โรงพยาบาล แพทย์แผนไทย และ
เภสัชศาสตร์ปฐมภูมิ 

http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_784.pdf
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_784.pdf
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_784.pdf
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_771.jpg
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_771.jpg
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_771.jpg
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_771.jpg
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_778.pdf
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_272/ns272_778.pdf
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วันที ่
ลงนามข้อตกลง 

วันที่หมดอายุ
ข้อตกลง 

หน่วยงานที่ให ้
ความร่วมมือ 

ประเทศ ทวีป เป้าประสงค์ 

26 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม2566 College of 
Pharmacy & 
Health Sciences 
Long Island 
University 

สหรัฐอเมริกา อเมริกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
โดยเฉพาะด้านเภสัชกรรม
ปฏิบัติการหน่วยฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 

18 ธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2566 Marshall 
University 
School of 
Pharmacy 

สหรัฐอเมริกา อเมริกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย  
รวมไปถึงการหารือเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต 

10 มกราคม 2562 20 มกราคม 2567 University og 
Health Sciences  

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

เอเชีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย  
รวมไปถึงการหารือเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต 

19 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2567 School of 
Pharmacy, 
Sungkyunkwan 
University  

สาธารณรัฐ
เกาหลี 

เอเชีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการ
ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการ
สอนกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และแลกเปลี่ยน
ด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 และศึกษาดูงานด้านการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2568 Faculty of 
Pharmacy, 
Universitas 
Airlangga, 
Republic of 
Indonesia 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

เอเชีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ 
และการบูรณาการงานวิจัยด้าน
เภสัชศาสตร์ร่วมกัน รวมถึงการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อท้ัง 2 สถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1gBuv1QGb14ZoA1BEliL-ZwAf7Fwg50pp/view&sa=D&ust=1601527059584000&usg=AFQjCNFcX2o8yRatDXIDdhA9XmxMCVCmhw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1gBuv1QGb14ZoA1BEliL-ZwAf7Fwg50pp/view&sa=D&ust=1601527059584000&usg=AFQjCNFcX2o8yRatDXIDdhA9XmxMCVCmhw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1gBuv1QGb14ZoA1BEliL-ZwAf7Fwg50pp/view&sa=D&ust=1601527059584000&usg=AFQjCNFcX2o8yRatDXIDdhA9XmxMCVCmhw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1gBuv1QGb14ZoA1BEliL-ZwAf7Fwg50pp/view&sa=D&ust=1601527059584000&usg=AFQjCNFcX2o8yRatDXIDdhA9XmxMCVCmhw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1gBuv1QGb14ZoA1BEliL-ZwAf7Fwg50pp/view&sa=D&ust=1601527059584000&usg=AFQjCNFcX2o8yRatDXIDdhA9XmxMCVCmhw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1gBuv1QGb14ZoA1BEliL-ZwAf7Fwg50pp/view&sa=D&ust=1601527059584000&usg=AFQjCNFcX2o8yRatDXIDdhA9XmxMCVCmhw
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ผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร ์ประจ าปงีบประมาณ 2563 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์ 
2560-2564 มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 :  บัณฑิตมีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพที่สูงขึ้น และมีความเป็นเลิศด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง   
    โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช เภสัชกรรม ปฐมภูมิ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และสามารถบูรณาการเพื่อสนับสนุนสมรรถนะหลัก
ของคณะเภสัชศาสตร์ 

1.2 พัฒนาอาจารย์ให้มีเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบเน้นการเรียนเชิงรุก (Active learning)  
1.3 พัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพที่โดดเด่นตามที่ก าหนด มีการบูรณาการองค์ความรู้และ

เน้นผลลัพธ์ของบัณฑิต (Outcome) 
1.4 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1.5 พัฒนาปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพื่อตอบสนองการพัฒนาสมรรถนะหลักของคณะและทักษะวิชาชีพ

ของนักศึกษา 
  
เป้าประสงค์ที่ 2 :  บัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีแนวคิดการท างานในเชิงรุก    

   รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร               
 บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี 

กลยุทธ์/มาตรการ 
  2.1 ปลูกฝัง สร้างทัศนคติ และพัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามเป้าประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา
เภสัชศาสตร์ 
  2.2 ฝึกทักษะการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องตามเป้าประสงค์ 
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ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 1 

หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
จ านวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร 
 

ระดับปรญิญาตร ี

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547)  
(Bachelor of Pharmaceutical Sciences Program) 
 
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
(Doctor of Pharmacy Program) 
 
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 
(Doctor of Pharmacy Program) 
 
หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(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) 

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

 
 

ไม่น้อยกว่า  
187 หน่วยกิต 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
224 หน่วยกิต 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
224 หน่วยกิต 

 
 

ไม่น้อยกว่า  
224 หน่วยกิต 

 

ระดับปรญิญาโท 
  

 
หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) 
(Master of Pharmacy Program in Clinical 
Pharmacy)  

เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก)  
Master of Pharmacy  
(Clinical Pharmacy )   

36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2 

ระดับปรญิญาเอก 
  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
(Doctor of Philosophy Program in 
Pharmaceutical Sciences)  

 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (เภสัชศาสตร)์ 
Doctor of Philosophy 
Pharmaceutical Sciences (Ph.D. ) 

 

 

- ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญ าตรี
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า 
หน่วยกิตรวมที่ต้อง
ศึกษาไม่น้อยกว่า 
72 หน่วยกิต 

- ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดั บปริญ ญ าโท
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า   
หน่วยกิตรวมที่ต้อง
ศึกษาไม่น้อยกว่า 
48 หน่วยกิต 
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ด้านการผลิตบัณฑิต  
การรับนักศึกษา 
  1) ระดับปรญิญาตรี  

1.1 วิธีการรับนักศึกษา  
                  การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 จ านวน 2 สาขาคือ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยมีแผนการรับนักศึกษาทั้ง 2 สาขา รวมจ านวนทั้งสิ้น 138 คน (ผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 2,653 คน 
มีผู้มาสอบสัมภาษณ์ จ านวน 957 คน คิดเป็นร้อยละ 36.07 และมีผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน 138 คน) ซึ่งก าหนดวิธี
ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 วิธี ด้วยกระบวนการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ได้แก่  

ก) การรับประเภทโครงการปกติ (เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอ่ืน ๆ, โอลิมปิก
วิชาการ, กสพท. และ admission) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

สาขา แผนการรับ (คน) สัดส่วนร้อยละ 
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 83 60.14 
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 25 18.12 

รวมท้ังสิน 108 78.26 
        

ข) การรับประเภทโครงการพิเศษ  

สาขา แผนการรับ (คน) สัดส่วนร้อยละ 
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20 14.49 
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 10 07.25 

รวมท้ังสิน 30 21.74 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 
 

             1.2 นักศึกษาใหม่ 
                  ในปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งสิ้น 138 คน           
มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 138 คน เมื่อเทียบกับในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี
แผนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ จ านวน 138 คน มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 
138 คน ดังนั้นมีสัดส่วนแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกในปีการศึกษา 2562 เท่ากับปี
การศึกษา 2561 ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก 
  

ข้อมูล 
ปีการศึกษา 

เพ่ิม-ลด 
2561 2562 

แผนการรับนักศึกษา 138 คน 138 คน - 
จ านวนนักศึกษาท่ีรับคัดเลือก 138 คน 138 คน - 
ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนการรับนกัศึกษา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีทีไ่ดร้ับ 
               คัดเลือก ปีการศึกษา 2561-2562 
 
 
 

 1.3 นักศึกษาทั้งหมด 
                      ในปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 732 คน  เมื่อเทียบ
กับปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 703 คน 
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1.4 ผู้ส าเร็จการศึกษา  
                      ในปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 110 คน 
และมีผู้สอบผ่านการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (การสอบครั้งที่ 1/2562) 
จ านวน 88 คน จากผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 95 คน คิดเป็นร้อยละ 92.63  
 
ตารางที่ 8 แสดงผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการสอบครั้งแรก 
 

บัณฑิตที่
ส าเรจ็      

ปี
การศึกษา 

จ านวน
บัณฑิต 
ทั้งหมด 

จ านวนบัณฑติ 
ที่สอบใบประกอบ

วิชาชีพ 

จ านวนบัณฑติที่ผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหต ุ

2547 59 59 59 100.00 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2548 

2548 81 81 78 96.30 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2549 

2549 89 89 82 92.13 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2550 

2550 115 115 82 71.30 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2551 

2551 99 99 74 74.75 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2552 

2552 111 106 87 85.00 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2553 

2553 109 109 88 82.08 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2554 

2554 96 96 69 75.00 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2555 

2555 97 97 81 83.50 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2556 

2557 82 82 78 95.12 ข้อมูลถึงการสอบ 
ครั้งท่ี 1/2557 

2558 83 83 72 86.75 ข้อมูลถึงการสอบ
ครั้งท่ี 1/2558 

2559 79 79 73 92.40 ข้อมูลถึงการสอบ
ครั้งท่ี 1/2559 

2560 95 95 92 96.84 ข้อมูลถึงการสอบ
ครั้งท่ี 1/2560 

2561 95 91 87 95.60 ข้อมูลถึงการสอบ
ครั้งท่ี 1/2561 

2562 108 95 88 92.63 ข้อมูลถึงการสอบ
ครั้งท่ี 1/2562 

 

หมายเหตุ   คณะเภสัชศาสตร์ไม่มีนักศึกษาจบการศึกษาปีการศึกษา 2556 เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่อยู่ในระหว่าง   
               การศึกษาชั้นปีที่ 6 (หลักสูตร 6 ปี) 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีเภสัชกรรม 
                (ในการสอบคร้ังแรก) ปีการศึกษา 2556-2562 
 
 
 

การส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ จากโครงการศึกษาติดตามผลบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส ารวจข้อมูลของบัณฑิตปีการศึกษา 2562 ได้ดังนี้   
 

ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต  
 

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  4.62 
2. ด้านความรู้วิชาการและวิชาชีพ 4.37 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.39 
4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 4.35 
5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.45 
6. ด้านทักษะการปฏิบตัิงาน   4.21 
7. ด้านอัตลกัษณ์ของนักศึกษามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี : “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดตี่อสังคม”  4.48 

เฉลี่ย 4.41 
หมายเหตุ  1. ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 

2. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 108 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04  
    จากบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต   
รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) จากโครงการศึกษาติดตาม

ผลบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส ารวจจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563    
สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลภาวะการมีงานท าบัณฑิต  
 

ปีการศึกษา จ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่
ตอบแบบ 
สอบถาม 

จ านวนบัณฑิตที่ 
ได้งานท าหรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
หรือศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป ี

2561 97 96 92 96.84 

2562 108 84 82 97.62 

 

หมายเหตุ    1. ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 (ส ารวจจากบัณฑิตปีการศึกษา 2562) 
2. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 108 คน และบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 84 คน คิดเป็นร้อยละ 77.77 
3. บัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 97.62 ซึ่งมีอยู่ 2 คน ยังไม่ตอบ
สถานะการได้งานท า ได้แก่ 
    - อยูในระหว่างรอตอบรับการเข้าท างาน จ านวน 1 คน 
    - ยังไม่ประสงค์จะท างาน จ านวน 1 คน 
 

 
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม ่

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพื่อ
รองรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียน 

ต่อภาค 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี

จัดการเรียน
การสอน

รูปแบบใหม ่

ร้อยละ
ช่ัวโมง 
ท่ีจัด 

การเรียน
การสอน
รูปแบบใหม ่

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบ
บรรยายตาม

แนวทาง 
UBU Active 
Learning 21 

การสอน
เป็นภาษา 
อังกฤษ 

ใช้ 
Moodle
/UBU 
LMS 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ Course 
Ville 

1013 001 การดแูลสุขภาพและ
ทักษะชวีิต 

3(3-0-6) 45 15 33 /  /   

1502 100 การดแูลสุขภาพตามวัย 3(3-0-6) 45 3 7   /   
1502 220 ชีวเคมแีละอณูชีววทิยา 2  3(3-0-6) 45 45 100 /  /   
1502 224 กายวิภาคศาสตรแ์ละ

สรีรวทิยา 1  
4(4-0-8) 60 60 100   /   

1502 300 ภูมิคุ้มกนัวทิยาและชวี
เภสัชภัณฑ์  

2(2-0-4) 30 6 20 / /    

1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 45 39 87   / /  

1503 201 เคมีพื้นฐานส าหรับ 
เภสัชศาสตร ์

3(3-0-6) 45 3 7   /   
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียน 

ต่อภาค 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี

จัดการเรียน
การสอน

รูปแบบใหม ่

ร้อยละ
ช่ัวโมง 
ท่ีจัด 

การเรียน
การสอน
รูปแบบใหม ่

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบ
บรรยายตาม

แนวทาง 
UBU Active 
Learning 21 

การสอน
เป็นภาษา 
อังกฤษ 

ใช้ 
Moodle
/UBU 
LMS 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ Course 
Ville 

1503 328 เภสัชเคมวีิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 45 39 87 /     
1503 329 ปฏิบัติการเภสชัเคมี

วิเคราะห์ 2 
3(3-0-6) 45 6 13    /  

1503 323  เภสัชเคม ี1 2(2-0-4) 30 9 20   / /  
1503 514 เภสัชเคมทีางคลนิิก 3(3-0-6) 45 3 7   /   
1504 300 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 3(3-0-6) 45 3 7 / /    
1505 300 เภสัชวทิยา 1 3(3-0-6) 45 39 87   /   
1505 400 พิษวิทยาคลินกิ 2(2-0-4) 30 30 100   /   
1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ

ความปลอดภัยของผู้ป่วย  
3(2-3-4) 75 12 16 /     

1504 400 การออกแบบและพัฒนา
สูตรต ารับเภสัชภัณฑ์ 

3(2-3-4) 75 3 4      

1507 527 การให้ค าปรกึษาด้านยา
ด้วยภาษาอังกฤษ  

3(2-3-4) 75 75 100  /    

1503901 สัมมนา 1 1(0-3-1) 45 18 40  /    
 

2. ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียน 

ต่อภาค 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี

จัดการเรียน
การสอน

รูปแบบใหม ่

ร้อยละ
ช่ัวโมง 
ท่ีจัด 

การเรียน
การสอน
รูปแบบใหม ่

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบ
บรรยายตาม

แนวทาง 
UBU Active 
Learning 21 

การสอน
เป็นภาษา 
อังกฤษ 

ใช้ 
Moodle
/UBU 
LMS 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course
Ville 

1013 001 การดแูลสุขภาพและ
ทักษะชวีิต 

3(3-0-6) 45 12 27 /     

1502 220 ชีวเคมแีละอณูชีววทิยา 1  3(3-0-6) 45 45 100 /  /   
1502 226 กายวิภาคศาสตรแ์ละ

สรีรวทิยา 2  4(4-0-8) 
60 60 100   /   

1502 230 เภสัชจุลชวีวิทยา 3(3-0-6) 45 39 87   /   
1502 231 ปฏิบัติการเภสชัจุล

ชีววิทยา 
1(0-3-0) 45 42 93 /  /   

1503 321 เภสัชเคมวีิเคราะห ์ 3(3-0-6) 45 6 13 /  /   
1503 322 ปฏิบัตการเภสชัเคมี

วิเคราะห์ 
1(0-3-0) 45 36 80  / /   

1503 323 เภสัชเคม ี1 2(2-0-4) 30 9 30   /   
1503 324 เภสัชเคม ี2  2(2-0-4) 30 12 40   /   
1503 326 เภสัชเคมวีิเคราะห์ 1 2(2-0-4) 30 27 30   /   
1503 327 ปฏิบัตการเภสชัเคมี

วิเคราะห์ 1 
1(0-3-0) 45 6 13   /   

1503 328 เภสัชเคมวีิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 45 36 80   /   
1504 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 2(2-0-4) 30 21 70   /   
1506 424 เภสัชบ าบัด 2  5(4-3-8) 105 7 7  /    
1507 527 การให้ค าปรกึษาด้านยาดว้ย

ภาษาอังกฤษ 
3(2-3-4) 75 75 100  /    

1501 809 กระบวนการการใช้ยาเพือ่
สนับสนนุการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 

3(3-0-9)
  

45 6 13   /   

1501 815 ความก้าวหน้าทางเภสชั
กรรมคลินกิในโรคติดเชือ้ 

3(3-0-9) 45 45 100   /   
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3. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียน 

ต่อภาค 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี

จัดการเรียน
การสอน

รูปแบบใหม ่

ร้อยละ
ช่ัวโมง 
ท่ีจัด 

การเรียน
การสอน
รูปแบบใหม ่

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบ
บรรยายตาม

แนวทาง 
UBU Active 
Learning 21 

การสอน
เป็นภาษา 
อังกฤษ 

ใช้ 
Moodle
/UBU 
LMS 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course
Ville 

1502 220 ชีวเคมแีละอณูชีววทิยา 1  3(3-0-6) 45 45 100 /  /   
1502 222 ชีวเคมแีละอณูชีววทิยา 2 3(3-0-6) 45 45 100 

 
  /   

1502 230 เภสัชจุลชวีวิทยา 3(3-0-6) 45 45 100   /   
1502 232 หลักการท างานของเซลล์

และเนื้อเย่ือ 
1(1-0-2) 15 15 100 

 
  /   

1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร ์ 2(2-0-4) 30 30 100 /  /   
1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรม

เบ้ืองต้น 
1(1-0-2) 15 15 100 

 
  /   

 
 

2) ระดับบัณฑิตศึกษา  
           2.1 วิธีการรับนักศึกษา 
                 การรับนักศึกษาได้ก าหนดวิธีในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
โดยกระบวนการสอบคัดเลือก ด้วยกระบวนการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ได้แก่  

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก  
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์  

           2.2  นักศึกษาใหม่  
                   ในปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษารวม
ทั้งสิ้น 15 คน มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 
  
ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 
 

หลักสูตร 
แผนการรับ (คน) 

จ านวนผู้สอบผ่าน 
การคัดเลือก (คน) 

1 หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาชาเภสัชกรรมคลินิก 10 10 
2 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเภสัชศาสตร ์ 5 2 
 รวมท้ังสิ้น 15 12 

1502 705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์
ชีวภาพ 2  

1(1-0-3) 15 6 40  /    

1502 811 จุลชีววิทยาทางเภสชักรรม 3(3-0-9) 45 6 13 /     
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แผนภูมิที่ 4 แสดงรายละเอียดแผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 
 
            2.3 นักศึกษาทั้งหมด 
                  ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 37 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 
27 คน (รวมหลักสูตรที่ขอปิดแต่ยังมีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 3 หลักสูตร1, 2, 3)  และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน 10 คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 28 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน 19 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 9 คน 
 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) 
ปีการศึกษา 2562 หีการศึกษา 2561 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาบริหารบริการสุขภาพ 1 1 4 
2 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 6 4 
3 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภณัฑ์สุขภาพ 3 10 11 
4 หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเภสัชกรรมคลินิก 4 10 0 
5 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเภสัชศาสตร์  10 9 
 รวมท้ังสิ้น 37 28 
 
หมายเหตุ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ ได้รับอนุมัติ ให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 
 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 
 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 
 4 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 
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2.4 ผู้ส าเร็จการศึกษา  

                 ในปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 10 คน      
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 10 คน  
 
ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

หลักสูตร 
จ านวนส าเร็จการศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาบริหารบริการสุขภาพ - 4 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 4  2 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภณัฑ์สุขภาพ 2 4 3 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเภสัชศาสตร์ 3 2 1 

รวมท้ังสิ้น 10 10 
 

 
 
 

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มีนักศึกษาระดับปริญาตรีที่ท าสารนิพนธ์ จ านวน 56 เรื่อง และ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 10 เร่ือง รวมทั้งสิ้น 66 เร่ือง สามารถจ าแนกตามกลุ่มได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมทั้งสิ้น 
1. ด้านความมัน่คง - - - 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน - - - 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 10 56 66 
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม - - - 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
    สิ่งแวดล้อม 

- - - 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ - - - 
รวมทั้งสิ้น 10 56 66 
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ตารางที่ 14 แสดงสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการส าหรับการจัดการเรียนการสอน) 
 

ล าดับ หมายเลขห้อง ชั้น ประเภทห้อง 
พ้ืนที่ 

(ตาราง
เมตร) 

ความจุตามเกณฑ ์

1 - 2 ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย (ส่วนท่ี 1) ด้านหน้า/ 
ห้องบรรยาย 264 180 ทีน่ั่ง 

2 - 2 ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย (ส่วนท่ี 2) ด้านหลัง/ 
ห้องบรรยาย 192 180 ที่น่ัง 

3 PH 201 2 ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ (ห้องแปดเหลี่ยม)/ 
ห้องบรรยาย 120 60 ที่น่ัง 

4 PH 301 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 144 120 ที่น่ัง 

5 PH 302 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 144 125 ที่น่ัง 

6 PH 304 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 120 108 ที่น่ัง 

7 PH 305 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 120 108 ที่น่ัง 

8 PH 306 3 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 168 126 ที่น่ัง 

9 PH 402 4 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 24 15 ที่น่ัง 

10 PH 403 4 ห้องประชุม/ห้องบรรยาย 12 17 ที่น่ัง 

11 PH 407 4 ห้องเรียน/ห้องบรรยาย 160 25 ที่น่ัง 

12 PH 501 5 ห้องประชุม/ห้องเรียน 96 30 ที่น่ัง 

13 PH 502 5 ห้องประชุม/ห้องเรียน 96 16 ที่น่ัง 

14 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 1  - 12 ที่น่ัง 

15 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 2  - 10 ที่น่ัง 

16 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 3 -  10 ที่น่ัง 

17 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 4  - 10 ที่น่ัง 

18 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 5  - 10 ที่น่ัง 

19 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 6  - 12 ที่น่ัง 

20 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 7  - 12 ที่น่ัง 

21 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 8  - 12 ที่น่ัง 

22 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 9  - 12 ที่น่ัง 

23 - - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน PP 10  - 12 ที่น่ัง 

24 PH 214 2 ห้องปฏิบัติการ 1-5 672 - 

25 PH 314 3 ห้องปฏิบัติการ 6-10 672 - 

26 PH 414 4 ห้องปฏิบัติการ 8-10 336 - 

27 - 1 โรงงานผลติยาและสมุนไพร 1008 - 

 



 

34 

 

การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
ในปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ             

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ยของอาจารย์ทุกคน) ในแต่ละหลักสูตรสรุปผลได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 15  แสดงการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ปีการศึกษา 2562 
 

 
หลักสูตร 

เฉลี่ย 
ภาคเรียนที่ 
1/2562 

ภาคเรียนที่ 
2/2562 

1. หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 4.63 4.63 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ (ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน) 4.18 4.14 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ค่าเฉลีย่รวมทุกด้าน) 4.69 4.96 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน) 

4.80 4.75 

5. หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเภสัชกรรมคลินิก (ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน) 4.80 4.77 
6. หลักสตูรปรับญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเภสัชศาสตร์  (ค่าเฉลีย่รวมทุกดา้น) 4.94 4.96 

ค่าเฉลี่ยรวม (6 หลักสูตร) 4.67 4.70 
 

การพัฒนานักศึกษา  
คณะเภสัชศาสตร์ สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ เสริมสร้างบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนางาน

หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีแนวคิดการท างานในตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ
องค์กร บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เพื่อให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการ         
โดยประกอบด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาต่างๆ มีการ
จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน เพื่อให้สามารถเรียนตาม
หลักสูตรที่ก าหนดได้  มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษา มีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ ห้องสมุด สถานที่อ่านหนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สโมสรนักศึกษา       
มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ และคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 

ตารางที่ 16  แสดงกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา 
 

ท่ี รายชือ่กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานท่ีจัด งบประมาณ 
(บาท) วันเวลาท่ีจัด สถานท่ี 

จ านวน 
ผู้เขา้ร่วม 

(คน) 
1 ค่ายหมอยารวมใจอาสาส่งเสริม

สุขภาพชุมชน 
สโมสรนักศึกษา 25,000 30 ต.ค. – 

3 พ.ย.2562  
บ้านน้ าปลีก 
จ.อ านาจเจริญ 

112 

2 สืบสานวัฒนธรรม งานล้ า
ประเพณีลอยกระทง  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

สโมสร 3,000 11 พ.ย.2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

105 

3 โครงการกีฬาภายใน  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สโมสรนักศึกษา 30,000 13-30 พ.ย.2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

235 

4 แสดงความยินดีกับบัณฑิต    
คณะเภสัชศาสตร ์

 18,000 11 ธ.ค.2562 
 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

400 
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ท่ี รายชือ่กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานท่ีจัด งบประมาณ 
(บาท) วันเวลาท่ีจัด สถานท่ี 

จ านวน 
ผู้เขา้ร่วม 

(คน) 
5 ค่าย Pharmcamp UBU 2020 

“เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉนัไดเ้รียนเภสชั” 
สโมสรนักศึกษา 70,400 29-30 ส.ค.2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

265 

6 UBU Pharmacy Event 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สโมสรนักศึกษา - 25 ม.ค.2563  
 
15 มี.ค.2563 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา  
จ.ชลบุรี 

100 
 
5 

7 อ าลาว่าที่บัณฑิตเขียวมะกอก  
ม.ทราย รุ่นที่ 21 

สโมสรนักศึกษา 5,825 7 ก.พ.2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

203 

8 เภสัชอีสานสัมพันธ ์ สโมสรนักศึกษา 43,400 15-16 ก.พ.2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

69 

9 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 
งานสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

สโมสรนักศึกษา 
 

- 18 ก.พ.2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

475 

10 กีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คร้ังที่ 14 สโมสรนักศึกษา 8,951 21-23 ก.พ.2563 ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

113 

11 พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษา 
เภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

สโมสรนักศึกษา 669 21 ก.พ.2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

350 

12 ปัจฉิมนิเทศและกล่าวค าสัตย์เพี่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา
สู่วิชาชพี 

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

31,541 20 ก.พ. - 
5-6 มี.ค.2563 
 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

317 
90 

13 พัฒนาแนวคิดและทักษะ
นักศึกษาให้สามารถท างานเชิงรุก 
มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
อย่างต่อเน่ืองและขับเคลือ่นสู่
ความเป็นเลิศ 

สโมสรนักศึกษา 1,100 8 มิ.ย.2563 
 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

30 

14 พัฒนาแนวคิดและทักษะนักศึกษา
ให้สามารถท างานเชิงรุก มี
ความคิดสร้างสรรค์  
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ
ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 

งานกิจการ
นักศึกษา 

18,000 29-30 เม.ย.2562  
2 พ.ค.2562 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

55  

15 ปฐมนิเทศนักศึกษาและ
ผู้ปกครองเพือ่เตรียมความพร้อม
สู่ต้นกล้าเขียวมะกอกคุณภาพ 

งานกิจการ
นักศึกษา 

200 17 มิ.ย.2563 
 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

80 

16 รับน้องคล้องใจ สายใยเขียว
มะกอก  

สโมสรนักศึกษา  778 26-30 มิ.ย.
2563 

คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

130 
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กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ  
คณะเภสัชศาสตร์ มีการด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาศึกษ าตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  
 

1. กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย 
 1. ปัจฉิมนิเทศและกล่าวค าสัตยเ์พื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม 
 2. โครงการพิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
 3. โครงการสืบสานวัฒนธรรม งานล้ าประเพณีลอยกระทง มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
2. กิจกรรมด้านความรู้ ประกอบด้วย 
 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ต้นกล้าเขียวมะกอกคุณภาพ 
 2. โครงการค่าย Pharm camp UBU 2020 “ทะยานสู่ในวนัทีฉ่ันได้เรียนเภสัช” 
 3. โครงการค่ายหมอยารวมใจอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
3. กิจกรรมด้านทักษะทางปญัญา  ประกอบด้วย 
 1. โครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วชิาชพี 
 2. โครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาในการน าเสนอผลงานและการแข่งขันทางวิชาการ ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
 3. โครงการพัฒนาแนวคิดและทกัษะนักศึกษาให้สามารถท างานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอยา่ง

ต่อเนื่องและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
 4. โครงการกีฬาสีภายในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
4. กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ประกอบด้วย 
 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ต้นกล้าเขียวมะกอกคุณภาพ 
 2. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเภสชัศาสตร์ 
 3. โครงการปัจฉิมนิเทศและกลา่วค าสัตย์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วชิาชีพเภสัชกรรม 
 4. โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 5. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะเภสชัศาสตร์ 
 6. โครงการ UBU Pharmacy Event ประจ าปีการศึกษา 2562 
 7. โครงการอ าลาว่าที่บัณฑิตเขียวมะกอก ม.ทราย รุ่นที่ 21 
 8. โครงการเภสัชอีสานสัมพันธ์ 
 9. โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 14 
 10. โครงการรับน้องคล้องใจ สายใยเขียวมะกอก 
5. กิจกรรมด้านการวิเคราะห์ตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย 
 1. โครงการพัฒนาแนวคิดและทักษะนักศึกษาให้สามารถท างานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง และขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
 2. โครงการรับน้องคล้องใจ สายใยเขียวมะกอก 
 3. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2563 
 4. โครงการพัฒนาแนวคิดและทกัษะนักศึกษาให้สามารถท างานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอยา่ง 

   ต่อเนื่องและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
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ทุนการศึกษาและรายชื่อนักศึกษาที่ได้รบัทุน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

1. ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล จ านวน 12 ทุน ดังนี ้   
 - ทุนต่อเนื่อง 3 ปี จ านวน 2 ทุน ทนุละ 25,000 บาท  
  1. นายอนุวัฒน์ กุลไธสง     รหัส 5815400805 
  2. นางสาวสิริพร เถิงฝั้น    รหัส 59150040721 
 - ทุนทั่วไป จ านวน 10 ทุน ทนุละ 15,000 บาท  
  1. นางสาวปิยธดิา  อ่ าทอง   รหัส 5815400986 
  2. นางสาวกนกวรรณ  วัฒนตฤณากุล   รหัส 581540030 
  3. นางสาวมัฐกา  จนัทร์เมือง   รหัส 5815401013 
  4. นายอานนท์  วิจารย์ชัยศรี   รหัส 59150040826 
  5. นางสาวทิตยาพร  ครองยุทธ   รหัส 59150040248 
  6. นางสาวจารุเนตร  สงิห์เห   รหัส 5815400113 
  7. นางสาวชาลิสา  เชี่ยวชาญศลิป ์    รหัส 5815400193 
  8. นายพิพัฒน์  จันทะพิมพ์    รหัส 5815400506 
  9. นางสาวจิราพร  ไปนา   รหัส 60150040123 
  10. นางสาวปิยะพร  ยอดเพชร   รหัส 62150040969 
2. ทุนพระมนตรีพจนกิจ จ านวน 1 ทุน ทนุละ  18,000 บาท  
  1. นางสาวภูษิตา  ขวัญเมือง    รหัส 63150040531 
3. ทุนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด จ านวน 1 ทุน ทนุละ 10,000 บาท  
  1. นางสาวทิพยส์ุดารัตน์  เคนพรม   รหัส 59150040257 
4. ทุนชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์   จ านวน 1 ทุน ทนุละ  10,000 บาท  
  1. นางสาวชลธิชา  ธัญญเจริญ   รหัส 62150040114 
5. ทุนบริษัท ปตท.จ ากัด จ านวน 2 ทุน ทนุละ  10,000 บาท (3 ปีต่อเนื่อง) 
  1. นางสาวมัฐกา  จนัทร์เมือง   รหัส 5815401013 
  2. นางสาวขัตติยา  สมศรี   รหัส 60150040064 
6. ทุนผูป้ระกอบการสินเชื่อ จ านวน 2 ทุน  ดงันี ้   
  1. นางสาวเยาวลักษณ์ สุก ุ จ านวน 1 ทุน ทนุละ  12,000 บาท รหัส 59150040633 
  2. นางสาวขนิษฐา  ไขแสง จ านวน 1 ทุน ทนุละ  8,000 บาท รหัส 61150041170 
7. ทุนกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาล จ านวน 1 ทุน ทนุละ  15,000 บาท  
  1. นางสาวสไบทิพย์  กิจพงษ์วิรยิะ   รหัส 62150041027 
8. ทุน ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง จ านวน 1 ทุน ทนุละ  20,000 บาท  
  1. นายกรกต  ชัยยนต ์   รหัส 5815400037 
9. ทุนศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 19  จ านวน 1 ทุน ทนุละ 15,000 บาท  
  1. นางสาวปวีณา  นาบกระโทก   รหัส 62150041160 
10. ทุนนายถวิล-นางทุเรียน สุรนารถ จ านวน 1 ทุน ทนุละ 12,000 บาท  
  1. นางสาวอรอนงค์  เหล่าแค   รหัส 62150040756 
11. ทุนมูลนิธิเกษม ปังศรีวงศ์   จ านวน 3 ทุน ทนุละ 30,000 บาท  
  1. นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์   รหัส 5815400481 
  2. นางสาวฉัตราภรณ์  พระไชยบุญ   รหัส 60150040743 
  3. นางสาวนชุรินทร์  เหล่าสมบตัิ   รหัส 61150041215 
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12. ทุนกองทุนรัตนสินและเครือญาติ จ านวน 1 ทุน ทนุละ  5,000 บาท  
  1. นางสาววรินธร  พนัธมาศ   รหัส 63150040885 
13. ทุนมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์   จ านวน 2 ทุน ดงันี ้   
  1. นางสาวติณธนา  ทองจนัทร ์ จ านวน 1 ทุน ทนุละ  16,000 บาท รหัส 5815400274 
  2. นางสาววรินธร  พนัธมาศ จ านวน 1 ทุน ทนุละ  8,000 บาท รหัส 63150040885 
14. ทุน ภญ.ชลาทิพย์  อรุณรัมย์ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 จ านวน 1 ทุน ทนุละ 15,000 บาท  
  1. นางสาวหทัยพรร  อินทะกนก   รหัส 59150041083 
15. ทุนศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 12   จ านวน 1 ทุน ทนุละ 15,000 บาท  
  1. นายชาญชัย  ทรัพย์จรูญ   รหัส 62150040127 
16. ทุนศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 10   จ านวน 1 ทุน ทนุละ 15,000 บาท  
  1. นางสาวศีลมัย  ดาศรี   รหัส 62150041221 
17. ทุน ภญ.กมลรตัน์ เชดิโคกศรี  ศิษย์เก่า รุน่ที่ 18 จ านวน 1 ทุน ทนุละ 10,000 บาท  
  1. นางสาวศิริยากร  หนองภักดี   รหัส 60150040572 
18. ทุนช่วยเหลือ Covid-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  จ านวน 8 ทุน ทนุละ 3,000 บาท  
  1. นางสาวทิพยส์ุดา  เคนพรม   รหัส 59150040257 
  2. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ด ี   รหัส 60150041111 
  3. นางสาวศิริยากร หนองภักดี   รหัส 60150040572 
  4. นางสาวศีลมัย  ดาศรี   รหัส 62150041221 
  5. นางสาวอรอนงค์  เหล่าแค   รหัส 62150040756 
  6. นายชาญชัย  ทรัพย์จรูญ   รหัส 62150040127 
  7. นางสาววริธร  พันธมาศ   รหัส 63150040885 
  8. นางสาวภูษิตา  ขวัญเมือง   รหัส 63150040531 
19. ทนุอาหารกลางวัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี จ านวน 7 ทุน ทนุละ 3,000 บาท  
  1. นางสาวทิพยส์ุดารัตน์ เคนพรม   รหัส 59150040257 
  2. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ดี   รหัส 60150041111 
  3. นางสาวนุจรนิทร์  เหล่าสมบตัิ   รหัส 61150041215 
  4. นางสาวอรอนงค์  เหล่าแค   รหัส 62150040756 
  5. นางสาวศีลมัย ดาศรี   รหัส 62150041221 
  6. นายชาญชัย  ทรัพย์จรูญ   รหัส 62150040127 
  7. นางสาวภูษิตา  ขวัญเมือง   รหัส 63150040531 
20. ทุน ภก.รัฐพงศ์ ขันเดช จ านวน 1 ทุน ทนุละ  10,000 บาท  
  1. นางสาวกมลชนก ค้ากระบือ   รหัส 60150040718 
21. ทุนคณุแม่เสงี่ยม สิมารักษ์ จ านวน 1 ทุน ทนุละ  1,000 บาท  
  1. นางสาวกิตติสุดา มีดี   รหัส 62150040031 
22. ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาผู้ยากจน  จ านวน 3 ทุน ดงันี ้   
   จ านวน 2 ทุน ทนุละ  15,000 บาท  
  1. นายอภิศักดิ์  ใจธรรม   รหัส 60150040660 
  2. นางสาวลักษิกา  แมน้รักษา   รหัส 62150041326 
   จ านวน 1 ทุน ทนุละ  13,000 บาท  
  3. นางสาวกันยารัตน์  ศุภานุสนธิ์   รหัส 61150040641 
23. ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์  จ านวน 1  ทุน ทนุละ  20,000 บาท (ทุนต่อเนื่อง) 
   เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม    
  1. นายธราธปิ   จันทรโ์สภณพงศ์   รหัส 5815400300 
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ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ภาพกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์ส าหรับการฝึกปฏิบตัิงานวิชาชพี 
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ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม 
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การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
1. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 

ในปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ จ านวน 3 กิจกรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงส่งผลให้ต้อง
ยกเลิกการส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และยกเลิกการรับ
นักศึกษาต่างประเทศมาแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
ตารางที่ 17 แสดงแผนและผลการด าเนินงานกิจกรรมความรว่มมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 
 

วันทื่ท ากิจกรรม 
หน่วยงานที่ให ้
ความร่วมมือ 

ประเทศ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1 พฤษภาคม 
2563 

31 กรกฎาคม 
2563 

College of 
Pharmacy & Health 
Sciences Long 
Island University 

สหรัฐอเมริกา ส่งนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม
ฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม
คลินิก คือ 
1. นางสาววริศรา ทับทิมโกมลกุล 

เนื่องจากสถานการณ์การเฝ้า
ระวังและป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 จึงส่งผลให้ต้องยกเลิก
การส่งนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
ไปร่วมฝึกปฏิบัติงานด้าน    
เภสัชกรรมคลินิกตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ 

7 พฤษภาคม 
2563 

24 กรกฎาคม 
2563 

Auburn University 
Harrison School of 
Pharmacy (HSOP) 

สหรัฐอเมริกา ส่งนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม
ฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม
คลินิก คือ 
1. นางสาวสมุณฑกาญจน์ ผาละพรม 
2. นางสาวธันยภร บุรีพันธ์ 

- 
 

Monash University  มาเลเซีย ส่งนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม
ฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม
คลินิก คือ 
1. นายอภินันท์ ด าริห์ 
2. นางสาวพรรษชล โสดาจันทร์ 

 
 
 



 

42 

 

2.  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
2.1  ความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี  

มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 อุบลราชธานี ในการด าเนินงาน
วิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาดูงาน การเป็นอาจารย์พิเศษ การเป็นที่ปรึกษาโครงการวิชาการของนักศึกษา ให้การ
สนับสนุนในด้านห้องปฏิบัติการทดลอง เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการจัดประชุม สัมมนาวิชาการ 
การศึกษาเพิ่มเติม การบริหารทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่ทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นชอบร่วมกัน 
 

2.2  ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือในการจัดท าวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมด้านบริบาลเภสัชกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรม ระบบ
น าส่งยา เภสัชเคมี เภสัชวิทยา  เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สังคมและการ
บริหารเภสัชกิจ โภชนเภสัชภัณฑ์ วิทยาการเครื่องส าอางและความงาม เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ โดยมี
ผู้แทนอาจารย์จากทั้ง 3 สถาบันร่วมเป็นกองบรรณาธิการ โดยในปีงบประมาณ 2563 มีก าหนดเผยแพร่จ านวน  4 ฉบับ คือ 
เดือนมกราคม - มีนาคม, เมษายน - มิถุนายน, กรกฎาคม - กันยายน และ ตุลาคม - ธันวาคม และร่วมจัดเวทีเผยแพร่
ผลงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง The 12th Annual Conference of 
Norteastern Pharmacy Research 2020 : Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era : 
การปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตอล ในระหว่างวันที่ 15-16  กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 

2.3 ความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและร้านยา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึก

ปฏิบัติงานวิชาชพีทางเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม  แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาด COVID-19     
ท าให้ส่งผลกระทบโดยนักศึกษามีการออกฝึกปฏิบัติงานที่แหล่งฝึกเพียง 4 ผลัด และเป็นการฝึกแบบออนไลน์จ านวน         
2 ผลัด ดังนั้นการออกฝึกที่แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชพีจะเป็นการออกฝึกเฉพาะผลัดบงัคับ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานทาง
อายุรศาสตร์ การฝึกปฏิบัติงานผู้ป่วยนอก การฝึกปฏิบัติงานระบบยา การฝึกปฏิบั ติยาเภสัชกรรมชุมชน โดยมี
รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดแผนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  
 

แหล่งฝึก กิจกรรมที่สามารถรองรับ 
การฝึกงานภาคสาขาหลกั 

จ านวนการรับนักศกึษา
ฝึกงานทุกผลัด (คน) 

1. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ ในรอบนี้ไม่มนีักษาออกฝึกงาน - 

2. โรงพยาบาลขอนแก่น Med (บงัคับ) 
Ambu (บังคับ) 
Drug system (บังคับ) 

8 
9 
7 

3. โรงพยาบาลอุดรธานี   Med (บงัคับ)  
Ambu (บังคับ) 

8 
9 
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แหล่งฝึก กิจกรรมที่สามารถรองรับ 
การฝึกงานภาคสาขาหลกั 

จ านวนการรับนักศกึษา
ฝึกงานทุกผลัด (คน) 

Drug system (บังคับ) 6 

4. โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ Med (บงัคับ) 
Ambu (บังคับ) 
Drug system (บังคับ) 

6 
7 
7 

5. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Med (บงัคับ) 
Cytoprep+TPN (เลือก) 
Cytoprep+Onco (เลือก) 
Commu (บังคบั) 
HIV (เลือก) 

7 
1 
2 
1 
1 

6. โรงพยาบาลพระจารย์ฝัน้ อาจาโร Med (บงัคับ) 
Ambu (บังคับ) 
Drug system (บังคับ) 

4 
3 
3 

 

2.4 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกร
ประจ าแหล่งฝึกของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์และให้ความร่วมมือใน
การประสานงาน และการฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาของให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา
วิชาชีพเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.5 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลขอนแก่น 

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาลขอนแก่นโดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกร ประจ าแหล่งฝึก
ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ และให้ความร่วมมือในการประสานงาน และการ
ฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาของ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม            
คณะเภสัชศาสตร์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
2.6 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลอุดรธานี 

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกร ประจ าแหล่งฝึก
ของโรงพยาบาลอุดรธานี ด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ และให้ความร่วมมือในการประสานงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานแก่นักศึกษาของ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.7 ความร่วมมือกับโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาด้านวิชาการแก่เภสัชกร 
ประจ าแหล่งฝึกของโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ด้านข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ และให้ความ
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ร่วมมือในการประสานงาน และการฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาของ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีความร่วมมือในการเป็นวิทยากรในการจัดประชุมของทางโรงพยาบาล 

 
2.8 ความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
โดยมีขอบเขตความร่วมมือทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และงานวิจัยพัฒนาการผลิต การประกันคุณภาพยาสมุนไพรไทย
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่าง
นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งสองฝ่าย อีกทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรม 
ทั้งทางด้านการผลิต การประกันคุณภาพยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการวิ จัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.9 ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การเภสัชกรรม 

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์การเภสัชกรรม โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการพัฒนาวิเคราะห์ และศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ใน
ภาชนะบรรจุต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนบุคลากร ตลอดจนให้ใช้งานและ/หรือสนับสนุนทรัพยากร ส าหรับด าเนินงานวิจัย 
รวมทั้งการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ  

 
2.10 ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาน
เสาวภา สภากาชาดไทย  โดยมีขอบเขตความร่วมมือและวัตถุประสงค์ในการประสานความร่วมมือทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและงานวิจัย พัฒนาการผลิตและการประกันคุณภาพยาและชีววัตถุ งานวิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ
เภสัชกรรมร่วมกัน เพื่อให้สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการประกันคุณภาพยาและชีววัตถุตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสร้างองค์
ความรู้และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาและชีววัตถุในประเทศไทย 
ตลอดจนเพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถด้านเภสัชกรรม โดยผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้ การศึกษาต่อ การฝึกปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการประชุมวิชาการ 

 
2.11 ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทบางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก จ ากัด 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท
บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก จ ากัด โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการประสานความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ    
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์จริงด้านเภสัชอุตสาหกรรมแก่นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ การศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการ
ประชุมวิชาการ  

 
2.12 ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัดสาขาล าพูน  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี สาขาล าพูน โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และ
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เทคโนโลยีตามความเหมาะสม การวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและการประกันคุณภาพยา เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร การสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ตามแผนการ
ที่จะพัฒนาร่วมกัน  โดยการจัดท าเป็นกรอบกิจกรรมและคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน การสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของ
เภสัชกรประจ าแหล่งปฏิบัติงาน ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจน
สนับสนุนการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการบริการข้อมูลข่าวสารด้าน
เภสัชศาสตรแ์ละการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 
2.13 ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์เฮลท์แคร์ จ ากัด 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
บริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์เฮลท์แคร์  โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการสนับสนุนการ       
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการ 
เทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทั้งสองฝ่าย   

 
2.14 ความร่วมมือทางวิชาการกับจังหวัดสกลนคร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
จังหวัดสกลนคร โดยมีขอบเขตความร่วมมือให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเฉพาะของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมปฐมภูมิ และด้าน
เภสัชกรรมอุตสาหการซึ่งเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
สมุนไพร 

 
2.15 ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยมีขอบเขตความร่วมมือในด้านการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมปฐมภูมิ และด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ           
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร และใน
ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 6 คน โดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิต ควบคุมคุณภาพ และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา 
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร  
 

       2.16 ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ โดยศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เป็นสถานที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัย พัฒนาทาง
เภสัชศาสตร์และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ของนักศึกษา ทั้งด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมชุมชน 
เภสัชกรรมปฐมพูมิ และด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร อาทิ ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส าอาง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของ
โรงพยาบาล บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา ในด้านความรู้
ความสามารถด้านเภสัชศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ การฝึกอบรมและการประชุมวิชาการ 
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การรับรองแขกชาวต่างประเทศและนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ 
ในปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนการด าเนินงานโครงการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปี 2563 ดังนี้ 
 

ที ่
รายละเอียด 

รูปแบบกิจกรรม 
ระยะเวลาในการเดินทาง

มาแลกเปลี่ยน ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ประเภท มหาวิทยาลัย 
1 1. นางสาววริศรา ทับทิมโกมลกลุ นักศึกษา Auburn University Harrison 

School of Pharmacy 
(HSOP), Auburn University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพื่อเข้าร่วมฝึก
ปฏิบัติงานด้าน
เภสัชกรรมคลินิก 

7 พฤษภาคม  –  
24 กรกฎาคม 2563 

2 1. นางสาวสุมณฑกาญจน์ ผาละพรม 
2. นางสาวธันยภร บุรีพันธ ์

นักศึกษา College of Pharmacy, 
University of Utah  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพื่อเข้าร่วมฝึก
ปฏิบัติงานด้าน
เภสัชกรรมคลินิก 

1 พฤษภาคม  –  
31 กรกฎาคม 2563 

3 1. นายอภินันท์ ด าริห ์
2. นางสาวพรรษชล โสดาจันทร ์

นักศึกษา Monash University  
ประเทศมาเลเซีย 

เพื่อเข้าร่วมฝึก
ปฏิบัติงานด้าน
เภสัชกรรม 

 ยังไม่ได้ก าหนด 

 
ทั้งนี้กิจกรรมตามแผนการด าเนินงานดังกล่าวคณะเภสัชศาสตร์และเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

ได้ยกเลิกการแลกเปลี่ยนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงส่งผลให้ต้อง
ยกเลิกการส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และยกเลิกการรับ
นักศึกษามาแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 :  ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นฐานความรู้ (Knowledge) ด้านยาและสุขภาพ ให้เป็นที่พึ่งพิงของคนในสังคม และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น    
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 สนับสนุนให้มีการท างานวิจัยด้านยาและสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 :  มีนวัตกรรม (Innovation) ด้านการบริบาลเภสัชกรรม  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงพาณิชย์และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

กลยุทธ์/มาตรการ 
2.1 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน หรือระบบบริการสุขภาพ  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดเป็นนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 :  มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ (Research) เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ   

กลยุทธ์/มาตรการ 
3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3.2 จัดให้มีกลไกในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีทั กษะในการผลิตผลงาน

คุณภาพในระดับสากล 
3.3 ส่งเสริมให้มีการสร้างภาคีเครือข่ายงานวิจัยที่เข้มแข็ง เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
3.4 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะเภสัชศาสตร์เป็นองค์กรชั้นน า 

 
 
การวิจัย 

การพัฒนางานวิจัย  เป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรท าการศึกษา  ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ใน
สาขาวิชาย่อยแขนงต่าง ๆ มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของ
สถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์   
ท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการท างานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ พัฒนา
ระบบการบริหารงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของหน่วยงาน บริหารจัดการเกี่ยวกับเคร่ืองมือ สถานที่ บุคลากรที่
เก่ียวข้องกับงานวิจัย และมีกองทุนงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการงานวิจัยของหน่วยงาน 

ในปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนทางด้านการด าเนินงานวิจัยจากหลายแหล่ง  
ประกอบด้วย   

1) แหล่งเงินสนับสนุนจากเงินรายได้ ได้แก่ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 16 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,033,000บาท   

2) แหล่งเงินภายนอก ได้แก่ เงินสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และโครงการเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพและควบคุมยาสูบ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2563 จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
6,104,640 บาท 
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และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติ  ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 50 บทความ           
ระดับนานาชาติ จ านวน 16 บทความ รวม 66 บทความ 

 
ตารางที่ 19 แสดงงบประมาณที่ได้รับการสนับสนนุด้านการวิจยัจากแหล่งทุนตา่งๆ 
 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
แหล่งทุน
ภายนอก 
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก 
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

 2,520,125 1,699,200 4,282,460 300,000  6,545,500 20000 7,863,060 360,500 6,104,640 1,033,000 
4,219,325 4,582,460 4,219,325 4,582,460 7,137,640 

55,579.82 บาท/คน 75,743.14 บาท/คน 81,818.96 บาท/คน 80,394.04 บาท/คน 127,457.85 บาท/คน 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบทนุวิจัยทีไ่ด้รับการสนับสนนุปีงบประมาณ 2559 - 2563
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

ตารางที่ 20  แสดงงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

1 จันจิรา พืชธัญญากิจ, ลิลตา ทับทอง,  
พัชรี กาญจนวัฒน์, อุไรวรรณ อกนิตย์,  
ธีราพร สภุาพันธุ,์ ประสิทธิชัย พูลผล  

ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยาต่อความเหมาะสม
ในการสั่งใช้ยาไทกีไซคลิน 

วารสารเภสัชศาสตร์อสีาน  15 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 

2 ด ารงศกัดิ์ จินารัตน์, บัญชา ยิ่งงาม,  
วันดี รังสีวิจิตรประภา 

สารสกัดว่านชักมดลูกท่ีกักเก็บในระบบตัวพาไขมันแข็ง
ขนาดนาโนเมตรเพื่อเพ่ิมการซึมผา่นผิวหนัง 

วารสารเภสัชศาสตร์อสีาน  15 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 

3 มงคลพันธ์ ตันติวัชรกลุธร, กลัยา แสงฉว,ี 
จันทนา บุญยะรตัน,์ ฉวี เย็นใจ, พรทิพย์ ไววุฒิ 

ฤทธิ์ของสาร 7-Methoxyheptaphylline ต่อการยบัยั้ง
เซลล์มะเร็งประสาทของมนุษย ์

วารสารวิทยาลยับัณฑติ
เอเซีย 

9 พฤศจิกายน 2562 

4 กัลยา แสงฉว,ี จันทนา บุญยะรตัน,์  
ฉวี เย็นใจ, มงคลพันธ์ ตันติวัชรกลุธร,  
พรทิพย์ ไววุฒ ิ

ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่    
(HT29 Cells) ของสาร Candidone 

วารสารวิทยาลยับัณฑติ
เอเซีย 

9 พฤศจิกายน 2562 

5 ลิขิต ผลดี, พิสิษฐ์ เวชกามา,  
น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ 

ความเฉื่อยทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2           
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 

วารสารเภสัชกรรมไทย 12 มกราคม-มีนาคม 2563 

6 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ,  
เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิปกป้องเซลล์ของสารสกดั
จากผลพืชสกลุมะเขือ 4 ชนิด 

วารสารเภสัชศาสตร์อสีาน 16  มกราคม-มีนาคม 2563 

7 สุภารัตน์ สุขโท, แสวง วัชระธนกิจ การสร้างและทดสอบแบบประเมนิการท างานของมือฉบับ
ภาษาไทยด้วยราสซ์โมเดล 

วารสารเภสัชกรรมไทย 12 เมษายน-มิถุนายน 2563 

8 จันทนา บุญยะรัตน,์ บัณฑิตา จงเปรมกิจไพศาล, 
สุวพักตร์ ไชยวสุกุล, ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ, 
พรทิพย์ ไววุฒ ิ

ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านต่อการตายของ
เซลล์มะเร็ง 

วารสารเภสัชวิทยา 1 มิถุนายน 2563 
 

9 พรพันธ์ เฉลิมรมัย์, แสวง วัชระธนกิจ อุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง วารสารเภสัชกรรมไทย 12 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

4
9
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

10 กฤษณาพร ตันเสถียร, ปราณีต โอปณะโสภิต, 
ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรญัพัฒน์,  
พรวนิช เจริญพุทธคุณ, วรนันท์ รงัสิมาวงศ์ 

การเพิ่มการน าส่งโปรตีนทางผิวหนังโดยใช้นิโอโซมร่วมกับ
เข็มขนาดไมครอนของฟองน้ า 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

11 ศุภกิจ สีรบัสี, สุภัทรา ลามี,  
ด ารงศักดิ์ จินารัตน,์ บัญชา ยิ่งงาม,  
วันดี รังสีวิจิตรประภา 

การพัฒนาระบบอนภุาคตัวพาไขมนัขนาดนาโนที่กักเก็บ
สารสกัดว่านชักมดลูกเพื่อยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลคอลีน
เอสเตอเรส 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

12 ณัฐนันท์ แสงอ านาจเจริญ, ฐาวรา แจ่มจ ารสั, 
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน,์ วริษฎา ศลิาอ่อน, 
ตันติมา ก าลัง, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ

การพัฒนาสูตรต ารับอิมัลเจลของสารสกัดเห็ดนางนวลโดยใช้ 
LabrafacTM PG และ Labrasol® เป็นสารก่ออิมลัชัน 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

13 จรัสดาว สีสจัจา, ชาลสิา เช่ียวชาญศิลป์, 
ด ารงศักดิ์ จินารัตน,์ บัญชา ยิ่งงาม, 
วันดี รังสีวิจิตรประภา 

การศึกษาปัจจัยที่เพ่ิมประสิทธิภาพการน าส่งสารเข้าสู่
ผิวหนังด้วยระบบอนุภาคตัวพาไขมันขนาดนาโนเมตร 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

14 มัฐกา จันทร์เมือง, พงศ์ภัค คงโพธิ,์  
วันดี รังสีวิจิตรประภา, บัญชา ยิ่งงาม 

การสกัดและกักเก็บสารต้านอักเสบ (E)-1-(3′,4′-
dimethoxyphenyl) butadiene  
จากเหง้าไพลด้วยไซโคลเดกซ์ทรินแบบข้ันตอนเดียว 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

15 Jirawan Khammun, Chatchai Wararit 
Pajaree Tongngok 

Proteasome, gamma-secretase and autophagy 
inhibitors sensitizes human T98G 
glioblastoma cell line to temozolomide (TMZ) 
under high glucose concentration 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

5
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

16 ภาณุพงศ์ ชมพูพ้ืน, ศักดิ์ประสงค์ วงศ์วันดี,   
ธีราพร สภุาพันธุ,์ ชัยสิทธ์ิ สุนทรา,  
จีริสดุา ค าสเีขียว, จารุวรรณ ธนวิรุฬห ์

การประเมินผลโครงการการใช้การแพทย์ทางเลือกโฮมโีอพาธีย์
ในการพัฒนาตนเองและเสริมพลังในการท างานของ
บุคลากร ณ คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค์ จงัหวัดอุบลราชธาน ี

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

17 กนกวรรณ วัฒนตฤณากลุ, พรรษชล โสดาจันทร์, 
ธีราพร สภุาพันธุ,์ จินตนา นภาพร 

การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมลูการพิสูจน์เอกลักษณย์า
เม็ดและยาแคปซลู ที่มีจ าหน่ายในประเทศไทยเพื่อ
สนับสนุนระบบยาในโรงพยาบาล 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

18 กันต์ฤทัย มาลัย, อุษณา พัวเพิ่มพลูศิริ, 
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน,์ วริษฎา ศลิาอ่อน 

การพัฒนาต ารับและประเมินผลิตภัณฑเ์จลขดัผิวกาย 
ที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าว 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

19 สุรีวัลย์ ดวงจิตต,์ ชนิดา นิลบล,         
ปราณีต โอปณะโสภิต, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, 
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน,์ ฑิภาดา สามสีทอง 

การพัฒนานิโอโซมเพื่อการน าส่งยาอะไซโคลเวยีร์ทาง
ผิวหนัง: การศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่ง 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

20 วรรณธกิจ สระเพชร, ด ารงศักดิ์ จนิารัตน์,  
ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภรูิปรีชา, นิธิมา สุทธิพันธุ์, 
บัญชา ยิ่งงาม, วันดี รังสีวิจิตรประภา 

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผักท่ีบริโภคได้จาก      
ภาคอีสาน 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

21 วรรณพร วัฒนะวงษ,์ แสวง วัชระธนกิจ ความตรงของข้อมูลพื้นฐานในฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง 
เทียบกับข้อมูลต้นแบบจากฐานข้อมูลโรงพยาบาล       
สรรพสิทธิประสงค ์
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

22 สุรีวัลย์ ดวงจิตต,์ พิมพ์พนิต พุทธาผา,  
ธีรภัทร โพธ์ิเกษม, ชนิดา นิลบล,  
ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรญัพัฒน์ 

การพัฒนาลิโพโซมรปูแบบใหม่กักเก็บสารต้านอนุมลูอิสระ
ตามธรรมชาติเพื่อน าส่งทางผิวหนงั 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

23 สุรีวัลย์ ดวงจิตต,์ ธีรภัทร โพธ์ิเกษม,  
พิมพ์พนิต พุทธาผา, ชนิดา นิลบล,  
ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรญัพัฒน์ 

การพัฒนาลิโพโซมกักเก็บสารสกดัจากชาเขียวส าหรับ
น าส่งทางผิวหนัง 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

24 สุรีวัลย์ ดวงจิตต,์ ชนนิกานต์ สรรพสอน, 
วริษฎา ศิลาอ่อน, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, 
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน,์ ฑิภาดา สามสีทอง 

การพัฒนาแคปไซซินกักเก็บในลโิพโซมและนิโอโซม : 
ห้องปฏิบัติการสู่การผลติน าร่อง 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

25 ติณธนา ทองจันทร์, ชลลดา มาขมุเหล็ก,  
ชุตินันท ์ประสิทธ์ิภรูิปรีชา,  
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน,์ วริษฎา ศลิาอ่อน 

การพัฒนาสูตรต ารับยาสีฟันจากสารสกัดเมล็ดหมาก 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

26 สุรีวัลย์ ดวงจิตต,์ วัชราภรณ์ ท าพะพันนะ, 
วิจิตตรา ฆารไสว 

การศึกษาเปรยีบเทียบคณุลักษณะวิตามินละลายน้ ามัน
และวิตามินละลายน้ ากักเก็บในลโิพโซม 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

27 ปริญญ์ วัฒนศลิป์, ปิยธิดา อ่ าทอง,  
วันดี รังสีวิจิตรประภา, วรนันท์ รังสิมาวงศ ์

เรสเวอราทรอลบรรจุในเพคไจเลทอินวาโซมส าหรับน าส่ง
ทางผิวหนัง 
 

The 12th Annual 
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Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

28 ฐานิดา เนื่องชมภ,ู ณัฐชา จันทรศริิ,      
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน,์ อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ,  
วริษฎา ศิลาอ่อน 

การพัฒนาเจลมาส์กหน้าบ ารุงผิวที่ผสมเบต้ากลูแคน 
เพื่อเพ่ิมความชุ่มช้ืนต่อผิวหนัง 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

29 ณัฐมน หวังดี, พิทยารตัน์ ใจอุ่น,  
ตันติมา ก าลัง, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ,  
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ์

การพัฒนาเซรัม่จากสารสกัดเหด็รา่งแห 
 

The 12th Annual 
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Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

30 ณัฐณิชา แก้วขาว, ศุภาพิชญ์ จันทร์เพ็ง,  
นิธิมา สุทธิพันธุ,์ บัญชา ยิ่งงาม,                 
ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภรูิปรีชา,                     
วันดี รังสีวิจิตรประภา 

การพัฒนาไมโครอิมลัชันท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดบัวบก 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

31 Monthakan Sawang,  
Thanaporn Pattaraworamet,  
Nitima Suttipanta, Suparat Chanluang 

Selection of Molds and Yeasts for Sweet Liqueur 
Production 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

32 ชินวัตร จ าลองเพ็ง, ณัฐพล ยั่งยืน,  
ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ,์ ศักดิส์ทิธ์ิ ศรีภา, 
เลอศักดิ์ ประจวบอารยี์, คมกฤช ศรีไสว, 
วรรณพร วัฒนะวงษ,์ จิรณา อนันต์สุชาติกลุ, 
ธนัฎชา สองเมือง, ธีราพร สภุาพันธุ ์

การส ารวจข้อมูลด้านการผลติและเปรียบเทยีบสตูรต ารับ
ของยาเตรียมพิเศษส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายในประเทศไทย
กับสูตรต ารับมาตรฐานสากล 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

33 สุรีวัลย์ ดวงจิตต,์ ณัชปพนสรรค์ พรมสดีา, 
ภรภัทร นาคตระกูล 

การประยุกต์ใช้คลื่นความถี่สูงในการสกัดสารขมิ้นชันด้วย
ดว้ยวิธีพื้นผิวตอบสนอง 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

34 สุรีวัลย์ ดวงจิตต,์ ภัทรพล วิชญพงศ์,          
ศิริพงศ์ พจนา, ชนิดา นิลบล, กสุมุา จิตแสง 

การพัฒนาวิธีสกัดสารส าคญัจากขมิน้ชันด้วยวิธีสกดัไมเซลล ์
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

35 สุรีวัลย์ ดวงจิตต,์ ศิริพงศ์ พจนา,  
ภัทรพล วิชญพงศ์, ชนิดา นิลบล,  
กุสุมา จิตแสง 

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารจากลูกประคบ
สมุนไพรไทยด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

36 ธนวัฒน์ สุริยนต์, มินตรา สุขอ้วน,  
เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา,  
สุทธาสินี สุวรรณกุล 

การศึกษาผลของสารสกัดน้ าของสมุนไพรอังกาบหนู,      
ลูกส ารอง, มะม่วงหาว มะนาวโห่, ตาลปัตรฤาษ ี          
และกระดูกไก่ด า ต่อการท างานของเอนไซม์ CYP3A4 ที่
เตรียมขึ้นจากตับหนูในหลอดทดลอง 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

37 รัตนาวดี เขม็ทอง, ไวทยา ทองพิทักษ์,  
จารุวรรณ ธนวริุฬห์ , ศริิมา สุวรรณกูฏ จันตะ๊มา 

ฤทธิต์้านออกซิเดชันและปริมาณสารไอโซฟลาโวนของ     
โยเกิรต์นมถั่วเหลืองชนิดซินไบโอติก 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

38 พรนัชชา ศาลาแก้ว, สมุณฑกาญจน์ ผาละพรม, 
ตันติมา ก าลัง, อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ ,  
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ์

การศึกษาผลของสารสกัดเห็ดร่างแหต่อการสร้างหลอด
เลือดใหมด่้วยวิธ ีCAM assay 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

39 Nichakan Sabangban,  
Mathurada khunawongwiwat, 
Pajaree Tongngok 

Proteasome and gamma-secretase inhibitors 
chemosensitizes human glioblastoma 
cell line (U87MG) cultured in high glucose 
medium to temozolomide (TMZ) 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

40 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, วภิาว ีเสาหิน, 
ปรีชา บุญจูง, วิวัฒน์ โคตรยอด,  
พัชระ แสนอุบล 

ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดหมามุ่ยไทยและอินเดีย 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

41 ชัยวัฒน์ ไม้เกตุ, วรปรัชญ์ เล็กกระจ่าง,      
นิธิมา สุทธิพันธุ,์ อรนุช ธนเขตไพศาล,  
เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดน้ า
มะม่วงหาวมะนาวโห ่
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

42 ณัฏฐา มงคล, ศศิวิมล ครุฑปราการ,  
อรนุช ธนเขตไพศาล, นิธิมา สุทธิพันธุ์,  
เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของน้ าหม่อน 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที ่15-16 กุมภาพันธ์ 2563  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

43 ปพิชญา วรรณดี, ชัยวัฒน์ ตังสกุล,  
ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์, ศักดิส์กล ปรัสพันธ ์

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์
อภิมานเครือข่ายของยาต้านไวรัสที่ใช้ส าหรับรักษาโรค
ไวรัสตับอักเสบซี จีโนไทป์ 6 
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Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

44 อภิมุข ปิตรัมย์, อัจฉราพรรณ พรมตา,  
อุไรวรรณ อกนิตย,์ ธีราพร สภุาพนัธ,์  
ประสิทธิชัย พูลผล 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การประเมินความจ าเป็นใน
การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระรว่งเฉียบพลันในผู้ใหญ่
บนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด ์
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

45 กาญจนา ซึ้งพุทธศาสน์, ปวีณ์กร พงศ์ทิพากร, 
นนทิกุล ผาสุขมูล , มานติย์ แซ่เตยีว 

การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเรง็ที่ได้รับยาเคมีบ าบดั 
และผูดู้แลผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

46 กอปรกาญจน์ โนนพลิา, รัฐวรรณ สหีะประเสรฐิ, 
พวงเพชร พันธ์สวัสดิ์, ทวนธน บญุลือ 

ผลลัพธ์ของการให้ค าแนะน าปรึกษาของยาโคลซาปีนโดย
เภสัชกรในผู้ป่วยโรคจิตเภท 
 

The 12th Annual 
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Northeastern Pharmacy 
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12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

47 อภิสิทธ์ิ สีลาพัฒน,์ ธินัดดา รอดภยั,  
ธีราพร สภุาพันธุ,์ ประสิทธิชัย พูลผล,  
นิภาพร เมืองจันทร ์

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น     
ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพส าหรับ
เด็กวัยเรียน อาย ุ5-14 ปี ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

48 จารุเนตร สิงห์เห, พรปวีณ์ พงษ์ศรี,  
ธนวดี ปรีเปรม 

เครื่องมือประเมิน และผลการวเิคราะหร์ูปแบบและ     
ความน่าเชื่อถือของบทความสุขภาพ 
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของประเทศไทย 
 

The 12th Annual 
Conference of 
Northeastern Pharmacy 
Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  

49 Puttichat Tubtimsai,  
Apanun Eamsamran,  
Sawaeng Watcharathanakij,  
Nonglek Kunawaradisai 

Knowledge and attitude toward prohibited 
substances in sports among community 
pharmacists 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

50 พิพัฒน์ จันทะพิมพ,์ สิทธิกร วิชัยรัมย์,  
พีระวัฒน์ จินาทองไทย, แสวง วัชระธนกิจ 

อันตรกิริยาระหว่างยาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในผู้ป่วย
สูงอาย ุ: วิเคราะห์ใบสั่งยางานบรกิารผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึง่ 
 

The 12th Annual 
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Research 2020 

12 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563  
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ตารางที่ 21  แสดงงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

1 BanchaYingngama,  
Weerawut Kachaa,  
Wandee Rungseevijitprapa,  
Pichit Sudta, 
Chutinun Prasitpuriprecha, 
Adelheid Brantnerd 

Response surface optimization of spray-dried 
citronella oil microcapsules with reduced volatility 
and irritation for cosmetic textile uses 

Powder Technology 355 October 2019 
 

2 Bancha Yingngam,  
Abhiruj Chiangsom,  
Paranda Pharikarn,  
Kantaphong Vonganakasame, 
Virawanan Kanoknitthiran, 
Wandee Rungseevijitprapa, 
Chutinun Prasitpuriprecha 

Optimization of menthol-loaded nanocapsules for 
skin application using the response surface 
methodology 

Journal of Drug Delivery 
Science and Technology 

53 October 2019 
 

3 Chuenjid Kongkaew,  
C.Norman Scholfield, 
Teeraporn Supapaan,  
Claire Mann,  
Pajaree Mongkhon, 
Skonchai Chanunun 

Impact of research-based learning on student 
knowledge and assessment in 
pharmacoepidemiology: A one-group pretest-posttest 
experimental study 

Thai Journal of 
Pharmaceutical Sciences 

 43 December 2019 

4 Santos AH Jr, Li Y, Alquadan K, 
Ibrahim H, Leghrouz MA,  
Akanit U, Womer KL, Wen X. 

Outcomes of induction antibody therapies in the 
nonbroadly sensitized adult deceased donor kidney 
transplant recipients: a retrospective cohort registry 
analysis 
 

Transpl Int. 27 January 2020 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

5 Orapin Udomsin,  
Gorawit Yusakul,  
Tharita Kitisripanya,  
Thaweesak Juengwatanatrakul, 
Waraporn Putalun 

The Deoxymiroestrol and Isoflavonoid Production 
and Their Elicitation of Cell Suspension Cultures of 
Pueraria candollei var. Mirifica : from Shake Flask to 
Bioreactor 

Applied Biochemistry 
and Biotechnology 

190 January 2020 

6 Yusakul G,  
Juengsanguanpornsuk W, 
Sritularak B, Phaisan S, 
Juengwatanatrakul T, Putalun W 

(+)-7-O-Methylisomiroestrol, a new chromene 
phytoestrogen from the Pueraria candollei var. 
mirifica root. 

Nat Prod Res. -  February 2020 

7 Nagendrababu Venkateshbabu 
Piyameth. Dilokthornsakul,  
Peerawat Jinatongthai, 
Sajesh K Veettil,  
Shaju Jacob Pulikkotil,  
Henry Fergus Duncan,  
Paul M. H. Dummer 

Glossary for systematic reviews and meta-analyses International Endodontic 
Journal 

53 January 2020 

8 Piyapan Suwanttananuruk, 
Jutamas Jiaranaikulwanitch, 
Pornthip Waiwut, Opa Vajragupta 

Lead discovery of a guanidinyl tryptophan derivative 
on amyloid cascade inhibition 

Open Chemistry 18 April 2020 

9 Chantha Chheng, 
Pornthip Waiwut,  
Kusawadee Plekratoke, 
Yaowared Chulikhit,  
Supawadee Daodee,  
Orawan Monthakantirat, 
Supaporn Pitiporn, 
Natdanai Musigavong, 
Pakakrong Kwankhao, 
Chantana Boonyarat 

Multitarget Activities of Kleeb Bua Daeng, a Thai 
Traditional Herbal Formula, Against Alzheimer’s 
Disease 

Pharmaceuticals 5 April 2020 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

10 Bancha Yingngam,  
Abhiruj Chiangsom, 
Adelheid Brantner 

Modeling and optimization of microwave-assisted 
extraction of pentacyclic triterpenes from Centella 
asiaticaleaves using response surface methodology 

Industrial Crops and 
Products 

147 May 2020 

11 Phunsuk Anantaworasakul, 
Wantida Chaiyana,  
Bozena B. Michniak-Kohn, 
Wandee Rungseevijitprapa, 
Chadarat Ampasavate  

Enhanced Transdermal Delivery of Concentrated 
Capsaicin from Chili Extract-Loaded Lipid 
Nanoparticles with Reduced Skin Irritation 

Pharmaceutics 12 May 2020 

12 Pitchayakarn Takomthong, 
Pornthip Waiwut, Chavi Yenjai, 
Bungon Sripanidkulchai,  
Prasert Reubroycharoen,  
Ren Lai, Peter Kamau,  
Chantana Boonyarat  

Structure-Activity Analysis and Molecular Docking 
Studies of Coumarins from Toddalia asiatica as 
Multifunctional Agents for Alzheimer's Disease 

Biomedicines 5 May 2020 

13 Phuvamin Suriyaamporn,  
Worranan Rangsimawong,  
Praneet Opanasopit 
Tanasait Ngawhirunpat 

Development and Characterization of Gantrez®S-97 
and Hyaluronic Acid Microneedles for Transdermal 
Fluorescein Sodium Delivery 

Key Engineering 
Materials 

-  August 2020 

14 Wandee Rungseevijitprapa, 
Tunchanok Pundech,  
Nattanan Bannakit,  
Bancha Yingngam,  
Chutinun Prasitpuriprecha 

Formulation of facial toner containing northeastern 
vegetable extracts for anti-acne 

The Cosmetic and 
Beauty International 
Conference 2019      
(CBIC 2019) 

- October 2019 
 

15 Benjabhorn Sethabouppha, 
Oranuch Thanaketpaisarn, 
Suttasinee Suwannakul, Pannarat 
Akanitapichat, Wipawee Saohin 

Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray 
Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for 
Nutrition Supplement  

The 6th Current Drug 
Development (CDD) 
international Conference 
2020  

- September 2020 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

16 Worranan Rangsimawong,  
Wandee Rungseevijitprapa,  
Wipada Samprasit,  
Praneet Opanasopit,  
Tanasait Ngawhirunpat 

Effect of d-limonene and ethanol in PEGylated 
liposomes for dermal delivery of resveratrol 

The 6th Current Drug 
Development (CDD) 
international Conference 
2020  

- September 2020 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงผลงานวิจัยตพีิมพ์ระดับชาติ ปีงบประมาณ 2558-2563 
 

 

แผนภูมิที่ 7 แสดงผลงานวิจัยตพีิมพ์ระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2558-2563 
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ตารางที่ 22  แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับที ่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม  

1 การพัฒนาเวชส าอางนาโนจากสาร
สกัดติ้วเพื่อเป็นเวชส าอางชะลอการ
แก่ของผิว 

 รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา 
 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

100,000.00 

2 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสาร
สกัดจากติ้ว 

ผศ.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 
 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

100,000.00 

3 ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA 
reductase ของสารสกัดจากใบติ้ว 

ผศ.สภุารัตน์ จันทร์เหลือง 
 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

100,000.00 

4 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
ฤทธ์ิต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสจากติ้ว 

ผศ.นิธิมา สุทธิพันธุ์ 
 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

100,000.00 

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ท่ีมี
ส่วนประกอบจากสารสกัดติ้วส าหรับ
ผิวท่ีเป็นสิวง่าย 

ผศ.บัญชา ยิ่งงาม เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

100,000.00 

6 การศึกษาฤทธิ์ต้านไทโรซิเนสของติ้ว
ในระบบปลาม้าลายเพื่อหาสาร   
ต้านการเกิดสีในผิวหนัง 

นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์  เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

            60,000.00  

7 การพัฒนาน้ ามัลเบอร์รี่หมักชนิด   
ซินไบโอติกเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการ
ต้านออกซิเดชัน 

ผศ.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

            50,000.00  

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ   
เพื่อการป้องกันการท าลายเซลล์
ประสาทจากสารสกัดมะเขือเทศ 

ผศ.พรทิพย์ ไววุฒิ เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

            50,000.00  

9 การศึกษาคุณสมบัติในการชะลอ
ความแก่ผิวหนังของสารสกัดบัวบก  
ท่ีกักเก็บในนีโอโซม 

รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

            50,000.00  

10 การศึกษาประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยการใช้ยาทาเจลพริกใน
ผู้ป่วยมะเร็งท่ีมีการปวดปลาย
ประสาท 

นางสาวฑิภาดา สามสีทอง เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

            50,000.00  

11 ฤทธ์ิต้านการเพิ่มจ านวนและการ
เปลี่ยนแปลงวัฏจักรของเซลล์ของ 
temozolomide ต่อเซลล์มะเร็ง
สมองร้ายแรงที่พบในผู้สูงอายุชนิด 
T98G glioblastoma ท่ีเพาะเลี้ยง
ในอาหาร high glucose  

ผศ.ปาจารีย์ ทองงอก เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

            50,000.00  

12 ลักษณะอาการและโรคของผู้สูงอายุท่ี  
มารับการรักษา ณ คลินิกแพทย์
ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

            50,000.00  

13 ผลของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ต่อระดับ
ฮอร์โมนกรีลินในเลือดในอาสาสมัคร
คนไทยสุขภาพดี  

ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

            60,000.00  
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ล าดับที ่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม  

14 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

            53,000.00  

15 การศึกษาประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของต้นแบบเจลพริกนาโน
เทคโนโลยีในอาสาสมัครสุขภาพดี 

นางสาวฑิภาดา สามสีทอง เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

            30,000.00  

16 การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณ
สารส าคัญในรกแพะเพื่อใช้เป็นสาร
ออกฤทธิ์ในทางเวชส าอาง 

นางสาววรนันท์ รังสิมาวงศ์ เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

            30,000.00  

รวมทั้งสิ้น 1,033,000.00 
 
 
ตารางที่ 23  แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับที ่ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งเงิน  งบประมาณรวม  

1 งานจ้างที่ปรึกษาจัดท ามาตรฐานยา
แผนไทย : ต ารับยาธาตุบรรจบ   
(ยาผง/ยาแคปซูล) 

ผศ.สุดารัตน์ หอมหวล กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

         1,790,000.00  

2 ระบบการจัดการของเสียและ
สุขอนามัยตลาดปลอดภัยใน    
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.นิธิมา สุทธิพันธุ์ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
และ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

           175,000.00  

3 การประยุกต์ใช้ดูเพล็กซ์ลิโพโซมเป็น
สารเคมีท่ีเป็นตัวป้องกันมะเร็งขนาด
นาโนเมตรรูปแบบใหม่ส าหรับการ
น าส่ง ยามะเร็งผิวหนังและการ
ก าหนดเป้าหมาย: การหาสูตรท่ี
เหมาะสมท่ีสุดและการศึกษา
คุณลักษณะ 

ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

       300,000.00  

4 การประเมินผลโครงการน าร่องให้
ผู้ป่วยรับยาท่ีร้านขายยาเพื่อลดความ
แออัดในโรงพยาบาล ระยะท่ี 2 

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย มูลนิธิเพื่อการประเมิน
เทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ 

       400,000.00  

5 งานจ้างที่ปรึกษาจัดท ามาตรฐานยา
แผนไทย ต ารับยาประสะเปราะใหญ่
(ยาผง/ยาแคปซูล) 

รศ.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

     1,611,640.00  

6 โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาและ
วิเคราะห์โปรตีนจากแมลงในการ
เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่
ส าหรับการบริโภค เพื่อความเป็น
เลิศและยั่งยืน 

นางสาวจินตนา นภาพร หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.) 

     1,328,000.00  

7 การผลิตเครื่องดื่มผงโปรตีนไอโซเลต
ชงส าเร็จรูปจากน้ าหม้อน่ึงข้าว   
กล้องงอกโดยวิธีท าแห้งแบบพ่นฝอย 

ผศ.นิธิมา สุทธิพันธุ์ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ+
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

500,000.00 

รวมทั้งสิ้น 6,104,640.00 
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โครงการสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
 

1. การศึกษาด้านฤทธิ์ทางชีวภาพและสมุนไพร 
ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 

1 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทย 5 ชนิดต่อการ
ยับย้ังการท างานของเอนไซม์ CYP3A4     
จากตับหนูในหลอดทดลอง 

นางสาวสทุธาสนิี สุวรรณกุล ผศ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 5715400329 
5715400512 

นายธนวัฒน์ สรุิยนต ์
นางสาวมนิตรา สุขอ้วน 

2 ผลการยับย้ัง Notch pathway ตอ่
เซลล์มะเร็งสมอง Glioblastoma 
multiforme (GBM) ชนิด T98G  
ที่ดื้อตอ่ยา temozolomide 

ผศ.ปาจารีย์   ทองงอก - 5815400148 
5815401158 

นายฉัตรชัย วราฤทธิ ์
นางสาวจริาวรรณ ค ามั่น 

3 การคัดเลือกยีสต์และราสายพันธุ์ดีเพือ่ใช้ใน
การผลิตสาโท 

ผศ.สุภารัตน ์ จนัทร์เหลอืง ผศ.นิธิมา  สุทธิพันธุ ์ 5815400580 
5815401301 

นางสาวมณฑกานติ์ สว่าง 
นางสาวธนภรณ์ ภทัรวรเมธ 

4 Bioactivity of dictyophora indusiatus นางสาวไพจิตร  ศรีธนานุวัฒน์ ผศ.อุษณา  พวัเพิ่มพูลศริ ิ 5815400463 
5815400766 

นางสาวพรนัชชา  ศาลาแก้ว
นางสาวสุมณฑกาญจน์  ผาละพรม 

5 ฤทธิข์องอนุพนัธ์แคปไซซินตอ่การยับย่ัง    
การเจรญิเติบโตของเซลล์มะเร็ง 

ผศ.พรทิพย์  ไววุฒ ิ - 5815400681 
5815401235 

นายศิวะพร  อรไทวรรณนาง
สาวกิ่งดาว  โนนพิลา 

6 การทดสอบฤทธิแ์ละสารส าคัญของเมล็ด
หมามุ่ย 

รศ.พรรณรตัน ์อกนิษฐาภิชาต ิ ผศ.ปรีชา  บุญจูง 
รศ.วิภาวี   เสาหิน 

5815400498 
5815400652 

นายพัชระ แสนอุบล 
นายวิวัฒน ์โคตรยอด 

7 ผลการยับย้ัง Notch pathway ตอ่
เซลล์มะเร็งสมอง Glioblastoma 
multiforme (GBM) ชนิด U87MG ทีถู่ก
เหนี่ยวน าให้ดือ้ต่อยา temozolomide 

ผศ.ปาจารีย์  ทองงอก - 5815401206 
5815401262 

นางสาวณิชกานต์ แสบงบาล 
นางสาวมธุรดา คุณวงศ์วิวัฒน ์

8 การศกึษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของพืชสมุนไพรและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภาพ 

ผศ.พรทิพย์  ไววุฒ ิ ผศ.ธนวด ีปรีเปรม 5815400366 
5815400597 

นายนรุตม์ ส าราญวานิช 
นายรณกฤต บุญศกัดิ ์

9 ศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและปริมาณ       
ไอโซฟลาโวนของนมถั่วเหลอืงที่หมกัดว้ย
แบคทีเรียโพรไบโอตกิ 

ผศ.จารุวรรณ  ธนวิรฬุห ์ ผศ.ศริิมา  สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 5815401031 
5815401071 

นางสาวรตันาวดี เข็มทอง 
นางสาวไวทยา ทองพิทกัษ์ 

 
2. การศึกษาด้านเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 

1 แผ่นแปะในช่องปากของสารสกัดกระชายด า ผศ.อรนุช ธนเขตไพศาล ผศ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 5815400391 
5815400621 

นางสาวเบญญา ศริิปร ุ
นางสาวลิปิการ์ กุลดา 

2 การพัฒนาเครื่องดืม่ซินไบโอตกิจาก           
นมถั่วเหลืองหมัก  

ผศ.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา - 5815400384 
5815401149 

นางสาวเบญจรัตน์  นามโคตร 
นางสาวไอลดา  ขนุจิตใจ 

3 การสังเคราะห์สารต้านอกัเสบ(E)-4-(3'4'-
dimethoxyphenyl) ประสทิธิภาพสูงทดแทน
สารออกฤทธิจ์ากไพลเพื่อใช้ประโยชนท์าง
เภสัชกรรม 

ผศ.บัญชา ย่ิงงาม รศ.วันดี รังสวีิจิตรประภา 
ผศ.พิชิต สุดตา 
 

5815400452 
5815401013 

นายพงศ์ภัค คงโพธิ ์
นางสาวมฐักา จนัทร์เมอืง 

4 ฐานขอ้มูลต ารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติที่ใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทย 

ผศ.สุดารัตน์ หอมหวล - 5615400988 
5615400995 
5815400311 

นางสาวณัฎฐภรณ์ บุญหนนุ 
นายณัฐพล ข าอิง 
นายธวัชชัย วงศ์สกุลววิัฒน ์

5 Transdermal delivery of phytoestrogen-
cyclodextrin for Anti-ageing 
cosmeceuticals 

รศ.วันดี รังสวีิจิตรประภา นางสาววรนนัท ์รังสิมาวงศ ์ 5815400698 
5815400755 

นายศุภกิจ  สีรับส ี
นางสาวสุภทัรา  ลาม ี

6 การพัฒนาลิโพโซมรูปแบบใหมก่ักเก็บสารตา้น
อนุมูลอิสระส าหรับน าส่งทางผวิหนัง 

ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต ์ - 5815400346 
5815400517 

นายธีรภทัร โพธิ์เกษม 
นางสาวพิมพ์พนิต พทุธาผา 

7 การพัฒนาเจลมาร์สหน้าจากสารสกัดหยาบ   
ใบบัวบก 

รศ.วริษฎา ศลิาออ่น ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศริ ิ 5815400241 
5815401297 

นางสาวณฐัชา จันทรศริ ิ
นางสาวฐานิดา  เนืองชมภ ู

8 การเตรียมเครื่องดื่มผลไม้ชนิดผงชงละลาย
พร้อมดื่ม 

ผศ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ผศ.นิธิมา สุทธพิันธ ์
ผศ.อรนุช ธนเขตไพศาล 

5815400234 
5815401093 

นางสาวณัฏฐา  มงคล 
นางสาวศศิวิมล  ครุฑปราการ 
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ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 

9 การศกึษาการปนเป้ือนโลหะหนกัของเกลือ
สินเธาร์ ในแหล่งผลิตเกลอืสินเธาร ์  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.ปรีชา บุญจูง ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง 5815400025 
5815400379 

นางสาวกนกวรรณ  คุณาคุณ 
นางสาวนฤมลภรณ์  สนทอง 

10 Resveratal-loaded PEGylated 
invesomes for dermal and transdermal 

นางสาววรนนัท ์รังสิมานนท ์ รศ.วันดี รังสวีิจิตรประภา 5815400968 
5815400986 

นางสาวปรญิญ์  วัฒนศลิป์ 
นางสาวปิยธิดา  อ่ าทอง 

11 การพัฒนาเครื่องส าอางจากเห็ดร่างแห ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศริ ิ นางสาวไพจิตร ศรธีนานุวัฒน ์ 5815400250 
5815401251 

นางสาวณฐัมน  หวังด ี
นางสาวพทิยารัตน ์ ใจอุน่ 

12 การพัฒนาต ารับและประเมนิแชมพูส าหรับ    
ผู้สูงวัย 

ผศ.ชลลดัดา  พิชญาจิตตพิงษ์ รศ.ธีราพร สุภาพันธุ ์ 5815401026 
5815400739 

นางสาวภัสนีย์   เขตสกุล 
นางสาวสริิเพญ็   เจติยานนท ์

13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ hair tonic จากสารสกัด
บัวบกเพื่อบ ารุงเสน้ผม 

ผศ.ชุตินนัท์  ประสทิธิ์ภูริปรีชา รศ.วันดี รังสวีิจิตรประภา 5815400700 
5815401187 

นางสาวศุภาพชิญ์  จนัทรเ์พ็ง 
นางสาวณฐัณิชา   แก้วขาว 

14 การศกึษาคุณสมบัตทิางเคมกีายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมขีองเหง้าแห้วหม ู
(Cyperus rotundus L.) 

รศ.ระวิวรรณ แกว้อมตวงศ ์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง 5815400643 
5815400355 
 

นางสาววริศรา พลวิลัย 
นายธีรศกัดิ์  มั่งม ี

15 การศกึษาคุณสมบัตทิางเคมกีายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมขีองเปราะหอม  
(Kaempferia galanga L.) 

ผศ.ทวีศกัดิ์ จึงวัฒนตระกูล - 5815400324 
5815401086 

นางสาวธนัยภร บุรีพนัธ ์
นายศราวุฒิ  ศรีสง ่

16 การศกึษาคุณสมบัตทิางเคมกีายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมขีองต ารับยา 
ประสงกะเพรา 

ผศ.กุสุมา จิตแสง - 5815400746 
5815401172 

นางสาวสุธาสนิี  มั่นยืน 
นายชุติวัต กุศลคุ้ม 

17 การศกึษาคุณสมบัตทิางเคมกีายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมขีองรากแฝกหอม 
Chrysopogon zizanioides (L.) Roterty 

ผศ.ทวีศกัดิ์ จึงวัฒนตระกูล - 5815400067 
5815400618 

นางสาวกัญญภสั อุน่ค า 
นางสาวรัศมีประภา ภูมิโคกรกัษ์ 

18 การพัฒนาลกูประคบรูปแบบใหม่โดยใช้       
นาโนเทคโนโลยี 

ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต ์ - 5815400676 
5815400551 

นายศิริพงษ์ พจนา 
นายภัทรพล วิชญพงศ์ 

19 การพัฒนาสูตรต ารับยาย้อมสีผมปิดผมขาว
จากธรรมชาติให้ได้สีผมทีส่วยติดทนนาน 

รศ.วันดี รังสวีิจิตรประภา ผศ.ชุตินนัท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
ผศ.บัญชา ย่ิงงาม 
 

5815400193 
5815400102 

นางสาวชาลิสา  เชี่ยวชาญ 
นางสาวจรัสดาว  สีสัจจา 

20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ภายนอกจาก
เห็ดนางนวล 

ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศริ ิ รศ.วริษฎา ศลิาออ่น 
นางสาวไพจิตร ศรธีนานุวัฒน ์
 

5815400229 
5815401194 

นางสาวฐาวรา แจม่จ ารัส 
นางสาวณัฐนันท์  แสงอ านาจเจริญ 

21 แผ่นแปะจากสารสกัดขมิ้นชนั ผศ.อรนุช ธนเขตไพศาล ผศ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 5815400575 
5815400407 

นายภูมิวิชญ ์ โคตรแก้ว 
นายปรเมศวร์  มากด ี

22 การเปรียบเทียบประสทิธิภาพการบรรเทาปวด
ในอาการเจ็บคอระหว่างการใช้ยา NSAIDs    
กับยาอมผสมยาชา 

นางสาวฑิภาดา สามสีทอง นางสาวไพจิตร ศรธีนานุวัฒน ์ 5815400613 
5815400657 

นางสาวศรณัย์รัตน ์ เผอืดจนัทกึ 
นางสาวศุภนดิา  มุ่งหมาย 

23 การพัฒนาสูตรต ารับยาสีฟันจากสารสกัด 
เมล็ดหมาก 

รศ.วริษฎา ศลิาออ่น ผศ.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
 

5815400168 
5815400274 

นางสาวชลลดา  มาขุมเหลก็ 
นางสาวติณธนา  ทองจนัทร ์

24 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมีของต ารับยาหอมเทพจิตร 

ผศ.กุสุมา จิตแสง - 5815400816 
5815401275 

นายอภินนัท์  ด าริห์ 
นายรัษฎากร  ลกูรัตน ์

25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกเพื่อต้านเชือ้
แบคทีเรียในทางเดินอาหาร 

ผศ.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา - 5815400085 
5815400993 

นายกิตตกิร  ชินศร ี
นายพีชาญ  อมรภูวดล 

26 การเตรียมผลิตภณัฑ์สุขภาพที่อยู่ในรูปของแข็ง ผศ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ผศ.อรนุช ธนเขตไพศาล 5815400889 
5815401048 

นายชัยวัฒน์  ไมเ้กต ุ
นายวรปรัชญ์  เล็กกระจ่าง 
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3. การศึกษาด้านเภสัชกรรมคลินิก 
 

ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 
1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ประเมินการ

ใช้ยาปฏิชีวนะ ในโรคอจุจาระรว่ง
เฉียบพลัน RDU and UBU Acute 
diarrhea in adults 

นายประสิทธิชัย พูลผล ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ 
รศ.ธีราพร สุภาพนัธ ์

5815400829 
5815400841 

นายอภิมุข ปิตรัมย์ 
นางสาวอจัฉราพรรณ พรมตา 

2 ปัจจัยเสี่ยงการกลับมาเป็นซ้ าของ         
โรคหลอดเลือดสมองตีบในแต่ละประเภท 

นางสาวฑิภาดา สามสีทอง ภญ.ณหทัย อุณาภาค 5815400636 
5815400421 

นางสาววริศรา ทับทมิโกมลกุล 
นางสาวปาณิสรา หาญธรรม 

3 การประเมนิผลการใชก้ารแพทย์ทางเลอืก
โฮมีโอพาทีย์ในการพัฒนาตนเองและ    
เสริมพลังในการท างานของบุคคลากร       
ณ คลินกิแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลอืกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

ผศ.จารุวรรณ ธนวิรฬุห ์ รศ.ธีราพร สุภาพันธุ ์ 5815400663 
5815400562 

นายศักดิ์ประสงค์ วงศ์วนัด ี
นายภาณุพงศ์  ชมพูพืน้ 

4 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
และการวเิคราะห์อภิมานของยาต้านไวรัสที่
ใช้ส าหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอกัเสบ
ชนิดซี จีโนไทป์ 6 

ผศ.ณัฐวัฒน์ ตรีะวฒันพงษ์ - 5815400186 
5815400957 

นายชัยวัฒน์ ตังสกุล 
นางสาวปพิชญา วรรณด ี

5 การออกแบบและพัฒนาแอปพลเิคชั่น
พิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลใน
ระบบ IOS 

นางสาวจนิตนา นภาพร รศ.ธีราพร  สุภาพนัธุ ์
ผศ.พีรวัฒน์  จนิาทองไทย 

5815400030 
5815400481 
 

นางสาวกนกวรรณ วัฒนตฤณากุล 
นางสาวพรรษชล   โสดาจันทร ์

6 ปัจจัยด้านนกัศึกษาที่สัมพนัธก์ับการเรียนรู้
ที่เนน้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

รศ.วิภาวี  เสาหิน ผศ.แสวง วัชระธนกิจ 5815400012 
5815400205 

นางสาวกนกกร  เก่งกว่าสิงห์ 
นายชินกฤต  เกียรติสยมภ ู

7 พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลนก์ับความ
เสี่ยงภาวะซึมเศร้า ในนักศกึษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นายดุรงค์กร พลทม ผศ.สุวรรณา  ภทัรเบญจพล 5815400784 
5815401220 

นายเหมวัต แสงโรจนากุล 
นางสาวนิธิกานต์  กิติเจริญศักดิ์ 

8 การพัฒนาแอพลิเคชัน่ส าหรับผู้ป่วย  
เอช ไอ ว ี

ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผศ.ทวนธน บุญลือ 5815400070 
5815400805 

นางสาวกัญญาพร งามจิตต ์
นายอนุวฒัน์ กุลไธสง 

9 การศึกษาความชุกและการจัดการภาวะ 
hyponatremia ให้ผู้ป่วย ที่ได้รับยารักษา
โรคทางจิตเวช 

ผศ.ทวนธน บุญลือ - 5815400171 
5815400874 

นายชวนากร พลิากุล 
นายจิรวทิย์ ยอดวนัด ี

10 การศกึษาความตอ้งการในการปฏิบัติงาน
ของเภสชักรรมชุมชน เพือ่มุ่งสูร่้านยา 4.0 

ผศ.น้องเล็ก คุณวราดิศัย - 5815400535 
5815400850 

นางสาวพุทธิชาติ  ทับทิมไสย์ 
นางสาวอาภานันท์  เอี่ยมส าราญ 

11 การศกึษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ไดร้ับ
ยาเคมีบ าบัด และผู้ดแูลผู้ป่วยมะเร็ง  
ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

นายมานิตย์ แซ่เตียว นางสาวเด่นใจ บัวทุม 5815400418 
5815400861 
 

นางสาวปวีณก์ร  พงศ์ทิพากร 
นางสาวกาญจนา  ซ้ึงพุทธศาสน ์

12 การสร้างและพัฒนาตน้แบบอุปกรณ์ช่วย
ควบคุมการเบิกจ่ายเพื่อลดความเสี่ยงใน
ระบบยา 

ผศ.พีรวัฒน์ จนิาทองไทย นางสาวจนิตนา นภาพร 5815400131 
5815400296 

นางสาวจฬุาทิพ  อมรเพชรสถาพร 
นายธนาวัฒน์   วงค์ดวงผา 

13 การพัฒนา model ของการใชน้ิโคตนิ
ทดแทนในประเทศไทย 

นายศักดิ์สทิธิ์ ศรภีา นายประสิทธิชัย  พูลผล 
ผศ.ทวนธน  บุญลอื 

5815400047 
5815400791 

นายกรกต  ชัยยนต์ 
นายอนุชา  นิตธิรรม 

14 การพัฒนาและประเมินสื่อการเรียนรู้เรื่อง 
เภสัชพลศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

นายณรงค์ชัย จกัษุพา - 5715401081 
5815400339 

นายอดิศักดิ์  เรืองงาม 
นายธีรโชติ  ปรกึไธสง 

15 การส ารวจข้อมูลด้านการผลิตและควบคุม
คุณภาพยาที่ผลิตในโรงพยาบาลของ
ประเทศไทย (ระยะที ่2) 

รศ.ธีราพร  สุภาพันธ ์ ผศ.ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์ 5815400896 
5815401280 

นายณัฐพล  ย่ังยืน 
นายชินวัตร จ าลองเพ็ง 

16 การวเิคราะห์ลักษณะของข้อมูลสุขภาพ
และความน่าเชือ่ถอืของแหล่งข้อมลูสุขภาพ
บนสื่อสังคมออนไลน ์

ผศ.ธนวด ี ปรีเปรม   - 5815400476 
5815400113 

นางสาวพรปวีณ์ พงษ์ศร ี
นางสาวจารุเนตร สิงห์เห 

17 การประเมนิการตอบสนองต่อการ        
แจ้งเตอืนการเกิดอนัตรกิริยาระหว่างยา
จากโปรแกรมคอมพวิเตอร์                  
ณ โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

ผศ.แสวง วัชระธนกิจ ผศ.พีรวัฒน์ จนิาทองไทย 5815400506 
5815401127 

นายพิพัฒน์  จันทะพิมพ ์
นายสิทธกิร วิชัยรัมย์ 
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ท่ี ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายชื่อนักศึกษา 
18 การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการใช้ส่ือ

การ์ตนูแอนเิมชัน่ในการเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
อายุ 5-14 ปี ในจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.นิภาพร เมอืงจนัทร ์ นายประสิทธิชัย พูลผล 
รศ.ธีราพร ชนะกิจ 
 

5815400834 
5815400948 
 

นายอภิสิทธิ์  สีลาพัฒน ์
นางสาวธนิัดดา รอดภัย 

19 การประเมนิการใช้สารอาหารทาง       
หลอดเลอืดด าในโรงพยาบาล 

นางสาววนันิศา ดงใต ้ - 5715400824 
5815401217 

นางสาวจิตต์ลดา จติต์เที่ยง 
นางสาวนนัทกิาญจน ์ จนัทรท์วิชัย 

20 อุบัติการณ์การเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยที่
เข้ารับบรกิารสาธารณสุขในเขต 10 

ผศ.น้องเล็ก คุณวราดิศัย ผศ.แสวง วัชระธนกิจ 5715400341 
5715401351 

นางสาวธญัรด ี อนิสุวรรณ 
นางสาวศทุธิตา น้อยมิ่ง 

21 การพัฒนารูปแบบการให้บรกิาร
clozapine clinic ในประเทศไทย        
โดยเภสัชกร 

ผศ.ทวนธน บุญลือ - 5815400607  
5815400056   

นางสาวรัฐวรรณ  สีหะประเสริฐ 
นางสาวกอปรกาญจน์  โนนพิลา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชน ชุมชนและสังคมในเขตอีสานใต้และอาเซียน มีสุขภาวะที่ดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 พัฒนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ 
หรือสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่ชุมชน  

1.2 สนับสนุนเภสัชกรรมปฐมภูมิและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริลบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยสูงวัย และพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังและผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 : การบริบาลทางเภสัชกรรมมีคุณภาพ มาตรฐานสูงขึ้น จากความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายวิชาชีพ 
กลยุทธ์/มาตรการ 

2.1 สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเภสัชกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 เสริมศักยภาพแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/ภาคีเครือข่ายวิชาชีพ 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 :  มีหน่วยบริการวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และเข้มแข็ง 
กลยุทธ์/มาตรการ 

3.1 ผลักดันให้มีการจัดตั้งหรือพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการวิชาการที่มีความเข้มแข็ง และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 
การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร์ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน
ในชุมชน  โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อจัด
อบรม สัมมนาวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางสาธารณสุข ชุมชนผู้สูงอายุ ประชากรวัยท างาน       
เด็กวัยเรียน และประชาชนที่สนใจ จ านวน 10 โครงการ ประกอบด้วย   

1. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์

ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย (ระยะที่ 3)  
2) โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8 
3) โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเร้ือรังในประชากรวัยท างาน 
4) โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีที่ 2 
5) โครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนใน

การดูแลผู้สูงอายุ  
6) โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ 

2. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ 
1) โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การจัดนิทรรศการงานเกษตรอีสานใต้) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2) โครงการประชุมวิชาการเรื่อง the North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 

“Pharmacotherapy in neuropsychiatry” 
3) โครงการจัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน  

  3. โครงการเงินรายได้จากค่าลงทะเบียน 
1) โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Cancer pharmacotherapy review (ประชุมวิชาการแบบออนไลน์) 
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นอกจากนี้ ยังมีโครงการบริการวิชาการในลักษณะหน่วยบริการเพื่อให้บริการวิชาการในด้านการให้ค าแนะน า 
บริการข้อมูลความรู้ด้านยา บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ จ านวน 6 โครงการ (กิจกรรม) ประกอบด้วย 

1)  การให้บริการของหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2)  การบริการให้ค าปรึกษาด้านยา ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
3)  การให้บริการฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย 
4)  การบริการตอบค าถามเก่ียวกับการใช้ยา ณ หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ (DHI) 
5)  การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็ง 
6)  การให้บริการหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) 

  

ตารางที่ 24 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ 2563 
ที ่ กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งเงิน ผลการด าเนินงาน/ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
1 โครงการประชุมวิชาการเรื่อง the North Eastern 

Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 
2020“Pharmacotherapy in neuropsychiatry”   
วันท่ี 30 - 31 มกราคม 2563  
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

30,000 เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

50 คน 

2 โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน (การจัดนิทรรศการงานเกษตรอีสานใต้)     
วันท่ี 7-14 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

10,000 เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

200 คน 

3 โครงการจัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน  
วันท่ี 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ อาคารเรียน รวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

200,000 เงินรายได้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

565 คน 

4 โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีท่ี 2 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17 ธันวาคม 2562  
  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 มกราคม  2563  
  ณ โรงเรียนบ้านโนนแดง จ.อุบลราชธานี 
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 
  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

80,000 งบประมาณแผ่นดิน - ครั้งท่ี 1   = 120 คน 
- ครั้งท่ี 2   = 250 คน 
- ครั้งท่ี 3   = 120 คน 
รวมท้ังสิ้น  = 490 คน 

5 การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่
ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ด
และยาแคปซูลในประเทศไทย (ระยะท่ี 3)  
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

200,000 งบประมาณแผ่นดิน - จ านวนผูเ้ข้ารับ
ค าปรึกษาด้านยา
และสุขภาพ 

190 คน 

- ผู้เข้าใช้เว็บไซต์
ระบบฐานข้อมูล
การพิสูจน์
เอกลักษณ์ยาเม็ด
และแคปซูล 

731,402   
user 

- ผู้เข้าใช้เว็บไซต์
ระบบฐานข้อมูลยา
และสุขภาพ 

12,814 
user 

- นักศึกษาคณะ 
เภสัชศาสตร์ร่วม
ให้บริการตอบค าถาม 

112 คน 

- คณาจารย์ 
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วม
ให้บริการตอบค าถาม 

27 คน 
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ที ่ กิจกรรม/ชุดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งเงิน ผลการด าเนินงาน/ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

6 ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ ครั้งท่ี 8 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 
- ครั้งท่ี 4 วันท่ี 8 สิงหาคม 2563 

82,400 งบประมาณแผ่นดิน -  ครั้งท่ี 1  =  70 คน  
-  ครั้งท่ี 2  =  68 คน 
-  ครั้งท่ี 3  =  71 คน 
-  ครั้งท่ี 4  =  64 คน 
รวมท้ังสิ้น  = 273 คน 

7 การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในประชากรวัยท างาน 
วันท่ี 9 - 15 กันยายน 2563 
ณ คณะเกษตรศาสตร์, ส าหนักงานอธิการบดี  
และร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ สาขา 2 

88,600 งบประมาณแผ่นดิน 150 คน 

8 โครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการ
ดูแลผู้สูงอายุ   
วันท่ี 26 กันยายน 2563 
ณ วัดบ้านศรีไคออก จ.อุบลราชธานี 

90,000  งบประมาณแผ่นดิน
(แผนงานรากแก้ว) 

110 คน 

9 โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชน
เมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ (รูปแบบการ
อบรมออนไลน์) 
วันท่ี 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563 

1,050,600 งบประมาณแผ่นดิน 
(โครงการยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัย) 

1,152 คน 

10 โครงการบริการวิชาการจากเงินรายได้ค่าลงทะเบียน เรื่อง 
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Cancer pharmacotherapy 
review (ประชุมวิชาการแบบออนไลน์) 
วันท่ี 31 สิงหาคม - 26 กันยายน 2563 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ (ออนไลน์) 

52,000 เงินรายได้
ค่าลงทะเบียน 

109 คน 

รวมงบประมาณ 1,883,600 บาท  
 (เฉพาะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน) 

 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผน่ดนิทีไ่ด้รบัการจดัสรรโครงการบริการวชิาการ ปีงบประมาณ 2559-2563 
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หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็ง  
ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และมีการ

ด าเนินงาน ตั้งแต่ปี 2542  ได้แก่ หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น
หน่วยบริการวิชาการเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็งให้กับผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดข้างเคียง ด้วย
ความร่วมมือกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น จากนั้น มีการปรับปรุงโครงสร้างและชื่อหน่วยบริการ
วิชาการหน่วยใหม่ เป็น “หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ”  ตามประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยบริการ
วิชาการ คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 29 กันยายน 2559  

หน่วยทดสอบ ฯ มีความตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานและความเป็นกลางของผลการวิเคราะห์ ดังนั้น หน่วย
ทดสอบฯ จึงด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการและการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2542 จนกระทั่ง ในปี 2555  
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  ISO 17025:2005 ใน 3 ขอบข่าย ได้แก่ การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง 
ปริมาณความกระด้าง และปริมาณคลอไรด์ ซึ่งการรับรองดังกล่าวสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2558 และด าเนินการเพื่อยื่นขอ
การรับรอง ISO 17025:2005 อีกครั้งใน เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 (และได้รับการตรวจประเมินความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561) ในครั้งนี้หน่วยทดสอบฯ เพิ่มขอบข่ายการขอการรับรองทางเคมี
กายภาพ เป็น 5 ขอบข่าย ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณความกระด้าง ปริมาณคลอไรด์ ปริมาณไนเตรท และ ปริมาณ
ซัลเฟต แต่เนื่องจาก การรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 17025 ได้มีการปรับเปลี่ยน ระบบการรับรองจากเวอร์ชั่น 2005 
เป็น 2017 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นเดือนที่ทางหน่วยทดสอบฯ ได้ยื่นขอการรับรอง และได้ผ่านการประเมิน
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และข้อก าหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ของส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการ
รับรองระบบงานที่ ทดสอบ -0179  ออกให้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 หมดอายุ วันที่ 23 สิงหาคม 2566   

ในการนี้ หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหารและน้ าดื่ม และเฝ้าระวังคุณภาพของน้ าดื่มและน้ าแข็งอย่างเคร่งครัด จึงได้มีการเตรียมความพร้อม
บุคลากรด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ในปี 2560 เป็นต้นมา หน่วยทดสอบฯ มีผลการทดสอบความช านาญของ    
ผู้วิเคราะห์ผ่านทั้งสิ้น 9 รายการ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณความกระด้าง ปริมาณคลอไรด์ ปริมาณไนเตรท 
ปริมาณซัลเฟต Coliform bacteria, S.aureus, E.coil, Salmonella spp. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นในผล
การวิเคราะห์ว่า มีความถูกต้อง แม่นย า และเป็นกลาง โดยวิธีมาตรฐานสากลและเป็นปัจจุบัน  ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 

จากการเข้ารับการอบรมและชี้แจงเบื้องต้น เรื่องข้อก าหนดของระบบ ISO 17025 : 2017 พบว่า            
การปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐาน (ISO 17025:2005) เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานใหม่ (ISO 17025 : 2017) นั้น หน่วย
ทดสอบฯ ได้มีความพร้อมด้านบริหาร วิชาการและเทคนิคที่ส าคัญแต่ยังจ าเป็นต้อง มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรตาม
ข้อก าหนดใหม่เพิ่มเติม ทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจของระบบการจัดการเอกสารและด้านเทคนิคในบางหัวข้อ อีกทั้ง  
ต้องมีการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ที่มีความสอดคล้องกับวิธีวิเคราะห์ที่ถูกปรับเปลี่ยนในปี 2017 ตามมาตรฐานอ้างอิง AWWA 
การจัดการและควบคุมสภาวะแวดล้อมในการวิเคราะห์ เป็นต้น  

 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพทันสมัย 
สามารถรองรับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ประกอบการการทั้งใน ประเทศและประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

2. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทางเคมีตามมาตรฐานระบบ ISO 17025 : 2017 ให้ได้การรับรองการทดสอบ
คุณภาพน้ าดื่ม และน้ าแข็ง 5 ขอบข่าย ได้แก่ การทดสอบความเป็นกรดด่าง ปริมาณความกระด้าง ปริมาณคลอไรด์ 
ปริมาณไนเตรท และปริมาณซัลเฟต ในปี 2563 (จากเดิม ISO 17025 : 2005) 

3. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เพื่อขอรับการประเมินรับรองการวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลชีววิทยา 
ISO 17025:2017 ในตัวอย่างน้ าดื่ม น้ าแข็ง 1 ขอบข่าย ได้แก่ การวิเคราะห์การปนเปื้อนของ Coliform bacteria 
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 ผลการด าเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้ 
 
อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
1. ตรวจวิเคราะห์ทุกด้าน                                    อัตราค่าบริการราคาปกติ                     4,800   บาท   
   รายการทดสอบ  จ านวน 13 พารามิเตอร ์ 
ตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและเคมี  
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง   ตัวอย่างละ 200 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างทั้งหมด ตัวอย่างละ 300 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมด      ตัวอย่างละ 250 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต ตัวอย่างละ 300 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟต ตัวอย่างละ 250 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ ตัวอย่างละ 300 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ตัวอย่างละ 400 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว ตัวอย่างละ 400 บาท 
ตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา  
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตัวอย่างละ 400 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์อี โคไล                                    ตัวอย่างละ 500 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์แซลโมเนลลา ตัวอย่างละ 500 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส ตัวอย่างละ 500 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ตัวอย่างละ 500 บาท 
 

2. ตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านจลุชีววิทยา                   อัตราค่าบริการ                           2,400   บาท 
  กรณีแยกตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชวีวิทยา  เฉพาะแต่ละรายการ 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตัวอย่างละ 400 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์อี โคไล                                    ตัวอย่างละ 500 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์แซลโมเนลลา ตัวอย่างละ 500 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส ตัวอย่างละ 500 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ตัวอย่างละ 500 บาท 
 

3. ตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านกายภาพและเคมี            อัตราคา่บริการ                     2,400    บาท 
    กรณีแยกตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและเคมี  เฉพาะแต่ละรายการ 
 -ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง   ตัวอย่างละ 200 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างทั้งหมด ตัวอย่างละ 300 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมด      ตัวอย่างละ 250 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต ตัวอย่างละ 300 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟต ตัวอย่างละ 250 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ ตัวอย่างละ 300 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ตัวอย่างละ 400 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว ตัวอย่างละ 400 บาท 
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4. ค่าบริการเพิ่ม กรณีต้องการผลตรวจวิเคราะห์เร่งด่วน ตัวอย่างละ 1,000 บาท 
 
5. ตรวจวิเคราะห์น้ าประปาดื่มได้ รายการทดสอบ จ านวน9 พารามิเตอร์       อัตราค่าบริการ            2,800   บาท 
ตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและเคมี  
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง   ตัวอย่างละ 200 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างทั้งหมด ตัวอย่างละ 300 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมด      ตัวอย่างละ 250 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต ตัวอย่างละ 300 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟต ตัวอย่างละ 250 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ ตัวอย่างละ 300 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ตัวอย่างละ 400 บาท 
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว ตัวอย่างละ 400 บาท 
ตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา  
 - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตัวอย่างละ 400 บาท 
 
  
 
รายงานผลการด าเนินงาน 

หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ในการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า มีจ านวนผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประจ าปีงบประมาณ 2563 รวมลูกค้าทั้งหมด 265 ราย 
สามารถจ าแนกตามประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทลักษณะลูกค้า 
- ลูกค้ารายเก่า จ านวน 155 ราย 
- ลูกค้ารายใหม่ จ านวน 110 ราย 

    2. ประเภทลักษณะผู้ใช้บริการ 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 223 ราย 
- เทศบาล/อบต. จ านวน 29 ราย 
- โรงพยาบาล จ านวน 7 ราย 
- หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ จ านวน 6 ราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 

 

  

สรุปการใช้จ่าย 
1. รายรับ    

1.1 ค่าตรวจวิเคราะห์น้ าดื่ม จ านวน 215 ตัวอย่าง 942,350.00 บาท 
1.2 ค่าตรวจวิเคราะห์น้ าแข็ง จ านวน 20 ตัวอย่าง 72,600.00   บาท 
1.3 ค่าตรวจวิเคราะห์น้ าดบิ   จ านวน 153 ตัวอย่าง 547,550.00 บาท 
1.4 ค่าชุดทดสอบน้ ากระด้าง จ านวน 11 ชุด 3,300.00 บาท 
1.5 รวมตัวอย่างวิเคราะห์ทั้งหมด   จ านวน 388 ตัวอย่าง   

รวมรายรับทั้งหมด 1,565,800.00 บาท 
      

 
2. รายจ่าย     
 2.1 ค่าจ้าง    629,640.00 บาท 
      - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย    491,640.00 บาท 
      - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว    138,000.00 บาท 
 2.2 ค่าตอบแทน    450 บาท 
      - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา    450 บาท 
 2.3 ค่าใช้สอย    200,397.09 บาท 
      - ค่าสมทบประกันสังคมพนกังานมหาวิทยาลยั 15,450.00 บาท 
      - ค่าสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว    6,325.00 บาท 
      - ค่าเดินทางไปราชการ    13,192.00 บาท 
       - คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่งและเครื่องดื่ม    3,880.00 บาท 
      - ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจประเมินใหม่    12,000.00 บาท 
       - ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญในห้องปฏิบัติการ 

        ด้านจุลชีววิทยา 
24,929.99 บาท 

      - ค่าบริการเครือ่งมือวิทยาศาสตร ์    4,250.00 บาท 
      - ค่าจ้างเหมาบริการนักวิทยาศาสตร ์    34,356.00 บาท 
      - ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบตัิงานนักวิทยาศาสตร ์   8,300 บาท 
      - ค่าจ้างเหมาบริการสอบเทยีบ   77,714.10 บาท 
 2.4 ค่าวัสดุ    14,685.50 บาท 
      - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์    11,535.50 บาท 
      - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว    3,150.00 บาท 
 2.5 ค่าสาธารณูปโภค    29,012.25 บาท 
      - ค่าไฟฟา้    29,012.25 บาท 
 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 8,741,84.84 บาท 
 คงเหลือ (รายรับ-รายจ่าย) 691,615.16 บาท 
 จัดสรรให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 10 ของเงินคงเหลอืทั้งหมด 69,161.52 บาท 
 คงเหลือสุทธ ิ 622,453.64 บาท 
 (-หกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์-) 
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ตารางที่ 25 ผลการด าเนนิงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าตามรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาส 

ประเภท 
รวม

ตัวอย่าง 

รวมจ านวนผูใ้ช้บริการ 
รวม

จ านวน/
ราย 

ลูกค้า/ราย   
รวม
ลูกค้า

ท้ังหมด 

รายรับจริง น้ าดื่ม น้ าแข็ง น้ าดิบ ผู ้
ประกอบการ 

ทต./
อบต. 

รพ. หน่วยงาน
ราชการ 
(อื่นๆ) 

รายเก่า รายใหม่ 

ไตรมาสที่ 1 21 3 10 34 19 0 2 2 23 9 15 24     96,850.00  

ไตรมาสที่ 2 33 3 23 59 37 9 3 0 49 22 25 47 209,950.00  

ไตรมาสที่ 3 117 10 33 160 123 7 1 2 133 81 52 133 641,400.00  

ไตรมาสที่ 4 44 4 87 135 44 13 1 2 60 43 18 61  617,600.00  

รวมท้ังหมด 215 20 153 388 223 29 7 6 265 155 110 265 1,565,800.00  

 
ตารางที่ 26 ผลการด าเนนิการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็ง ปีงบประมาณ 2561-2563 

พ.ศ 

จ านวนตัวอย่าง 

รว
มทั้

งห
มด

 จ านวนผูใ้ช้บริการ 
รว

มทั้
งห

มด
 ลูกค้า 

(ราย) 

รว
มทั้

งห
มด

 

รายได้ รายจ่าย คงเหลือ 
จัดสรร 
ให้ม.อบ. 

เงิน
คงเหลือ

สุทธิ 
น้ า
ดื่ม 

น้ า 
แข็ง 

น้ า
ดิบ 

ผู ้
ประกอบ 

การ 

ทต./
อบต. 

รพ. หน่วย
งาน
อื่นๆ 

ราย 
เก่า 

ราย 
ใหม่ 

2561 93 14 149 256 - - - - - - - - 1,017,685.60 1,017,685.60 0.00 0.00 0.00 
2562 186 19 151 356 173 28 7 10 218 133 85 218 1,153,100.00 816,799.99 336,300.01 33,630.00 302,670.01 
2563 215 20 153 388 223 29 7 6 265 155 110 265 1,565,800.00 874,184.84 691,615.16 69,161.52 622,453.64 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนตัวอย่าง จ านวนผู้ใช้บริการ จ านวนลูกค้า (รายเก่า-รายใหม่) และเงินคงเหลือสุทธิ  
                 ปี 2561-2563 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ าด่ืมและน้ าแข็ง  
ผลการตรวจประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มและน้ าแข็ง ระหว่างวันที่       

1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 129 ชุด สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 

หัวข้อ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ควร

ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 

ด้านบุคลากร 

การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 77.01 19.54 2.00 1.00 0.00 4.72 
การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตส านกึในการให้บริการ 72.41 26.44 0.00 1.00 0.00 4.70 
มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ด ี 77.01 21.84 1.00 0.00 0.00 4.76 
ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 75.86 21.84 1.00 1.00 0.00 4.72 
ด้านกระบวนการบริการ 

บริการด้วยความรวดเร็ว กระตือรอืร้น 72.41 21.84 5.75 0.00 0.00 4.67 

ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซอ้น 70.11 22.99 4.60 1.15 1.14 4.60 

บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัต ิ 72.41 24.14 2.30 1.15 0.00 4.68 

มีแบบฟอร์มขอให้บริการที่ชัดเจน 72.41 24.14 2.30 1.15 0.00 4.68 

ด้านสถานที ่

ต าแหน่งท่ีตั้งของหน่วยงานเหมาะสม 59.77 25.29 11.49 3.45 0.00 4.41 

ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานท่ี ท่ีให้บริการ 75.86 18.39 4.60 1.15 0.00 4.69 

สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการให้บริการ 67.82 25.29 5.75 1.15 0.00 4.60 

มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 72.41 20.69 6.90 0.00 0.00 4.66 

ด้านการประชาสัมพันธ ์

มีระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บรกิาร 52.87 35.63 10.34 1.15 0.00 4.40 

มีเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ ์ 50.57 37.93 9.20 2.30 0.00 4.37 

ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า 

การให้ค าแนะน า และการแกป้ัญหา 67.82 29.89 0.00 2.30 0.00 4.59 

สามารถอธิบาย ตอบข้อสงสยัไดต้รงประเด็น 70.11 27.59 1.15 1.15 0.00 4.67 

 

บริการของหน่วยฯ ท่ีท่านได้รับตามความคาดหวังของท่าน 67.82 29.89 0.00 2.30 0.00 4.63 

ระยะเวลาในการส่งผลการทดสอบเหมาะสม 63.22 32.18 3.45 1.15 0.00 4.57 

ผลการทดสอบถูกต้อง แม่นย า 77.01 20.69 2.30 0.00 0.00 4.75 

ความพึงพอใจต่อผลการทดสอบ 78.16 20.69 1.15 0.00 0.00 4.77 
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สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน   
 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15(2)                  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 เป็นหน่วยที่ มีการบริหารด้านงบประมาณงบการเงินและ    
การบัญชีให้แยกออกจากคณะเภสัชศาสตร์ ปัจจุบันสถานปฏิบัติการมี 2 สาขาคือ 

สาขา 1 ตั้งบริเวณตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
เริ่มเปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวัน (จันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 20.30 น.) 
(เสาร-์ อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 20.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ  
 

 
 

ภาพสถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) สาขา 1 
 

สาขา 2 ตั้งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดบริการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 น. – 20.30 น. เว้นวันอาทิตย์ 
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพสถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) สาขา 2 
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วิสัยทัศน์  มุ่งเน้นเป็นหน่วยบริการทางดา้นยา ที่พึ่งดา้นสุขภาพ และแหล่งความรู้ของชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  สอนและฝึกหัดปฏิบัติงานด้านการบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
2.  บริการจ าหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเน้นความประหยัดและความสมเหตุสมผลในการ 

ใช้ยาเป็นส าคัญ ตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย 
3.  เป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบตัวอย่าง ในการบริการประชาชนให้ได้รับบริการด้านเวชภัณฑ์ที่มี

มาตรฐานอันเหมาะสม 
4.  พัฒนาส่งเสริมบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรประจ าสถานปฏิบัติการและบริการเภสัชกรรม

ชุมชนให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผู้บริโภค 
5.  ให้บริการเผยแพร่ แนะน า ให้ค าปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพแก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป และเพิ่มพูน

ความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
6.  สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีแนวทางการบริหารงานที่มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม และการพัฒนางาน

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จะประกอบด้วยบุคลากรทั้งจาก
ภายในองค์กรคณะเภสัชศาสตร์และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก และแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ดูแลครอบคลุม
ทุกกิจกรรมหลักที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 10  แสดงโครงสร้างการบริหารงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติงานการบริการและบริบาลทางเภสัชกรรมแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นแหล่งฝึกส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของสถาน

ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โดยเป็นแหล่งฝึกแก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1.1 การดูงานและฝึกปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      
ตามรายวิชาในหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์  

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการก าหนดให้
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้ออกดูงานและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพื่อให้นักศึกษามี
ความคุ้นเคยกับลักษณะการท างาน และมีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการปลูกฝัง
การให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่ถูกต้อง เน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  โดยมี
รายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาผ่านการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเภสัชกร ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

1.1.1 วิชา 1506426 เภสัชกรรมการจ่ายยา ( Dispensing ) ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยเป็นการ
สังเกตการณ์การซักประวัติ และการจ่ายยาของเภสัชกร รวมทั้งการเลือกเลือกยา การนับเม็ดยา การเขียนฉลากยาและ
การให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2 คนละ 2 คร้ัง (คร้ังละ 3 ชั่วโมง)   

1.1.2 วิชา 1506 423 เภสัชบ าบัด 1 (Pharmacotherapy I) ส าหรับนักศึกษาปีที่ 4 โดยนักศึกษาจะ
สังเกตการให้บริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกร สังเกตการซักประวัติ การจ่ายยา การให้ค าแนะน า การติดตามผล และบันทึก
กรณีศึกษา และอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกับเภสัชกร ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คนละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง) 

1.1.3 วิชา 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้ องต้น (Fundamental Professional Pharmacy 
Practice) การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  5 โดยนักศึกษาจะออกฝึกงาน ณ แหล่งฝึกต่าง ๆ              
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยนักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขา 1 และสาขา 2 สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ (รวม 80 ชั่วโมง)  

1.2 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพส าหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 – 6  
นักศึกษาจะได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติในด้านการให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชน ทั้งการซักประวัติ 

การจัด จ่ายยา การให้ค าแนะน าปรึกษา การคัดกรองผู้ป่วยโรคเร้ือรัง และการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการ
มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าสื่อสุขภาพส าหรับประชาชน การให้ความรู้แก่เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ในสถานปฏิบัติการ  

โดยปีงบประมาณ 2563  มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จ านวน 14 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
จ านวน 12 คน (ฝึกปฏิบัติงาน 240 ชั่วโมง/คน) และนักศึกษา ปีที่ 6 จ านวน 2 คน (ฝึกปฏิบัติงาน 240 ชั่วโมง/คน)   
จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยพะเยา  
 
ตารางที่ 27 แสดงแหล่งฝึกปฏิบัติงานการบริการและบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

จ านวน การด าเนินงาน 
3 รายวิชา 1. รับนักศึกษาฝึกงาน รายวิชาในหลักสูตร 
14 คน 2. รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
4 มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัพะเยา) 

3. จ านวนสถาบันที่ส่งนักศึกษาฝึกงาน 
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2. ด้านการบริการจ าหน่วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่
ประชาชน แนะน าและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน เป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชน
ตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล พัฒนาส่งเสริมหน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกร
ประจ าสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

2.1 ด้านการบริการจ าหน่วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน 
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ทั้ง 2 สาขา  ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นร้านยา

คุณภาพ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ส าหรับจ าหน่ายในร้านยา เน้นการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับการรับรองว่า
ผ่านมาตรฐาน GMP เท่านั้น รวมถึงไม่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะการใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน โรคอุจจาระร่วงและแผลสด เพื่อลดการเกิดการดื้อยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
 

2.2 ด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรม  
2.2.1 ให้บริบาลในการจัด จ่ายยา และให้ค าแนะน าที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยโดยเภสัชกรซึ่งยึดหลักการ

บริบาลเภสัชกรรมที่ดี (ตามเอกสารแนบเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 
พ.ศ. 2554 เกณฑ์มาตรฐานข้อ หน้าที่ 13) ทั้งด้านการให้การรักษาด้วยยา การเก็บประวัติการรักษาของผู้ป่วย          
การให้ค าแนะน าปรึกษาเร่ืองยาและสุขภาพ รวมถึงการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยทางโทรศัพท์  
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2.2.2 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทางโทรศัพท์ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
ได้ให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยได้
ด าเนินการติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ ทั้งด้านผลการรักษาและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแบบฟอร์มการติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการบันทึกการติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ 
 

2.2.3 การบริการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้นได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ภาวะ
เมแทบอลิคซินโดรม และโรคซึมเศร้า โดยจัดให้มีการบริการส าหรับผู้ที่มารับบริการที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน และมีการจัดกิจกรรมออกให้บริการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสาขา 2 ซึ่งผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคต่าง ๆ จะได้รับค าแนะน าในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม และส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยต่อไป  

2.2.4 การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นต่อโรคหลอดเลือดสมอง 
2.2.5 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาสูบโดยเภสัชกรรมชุมชน 
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ภาพกิจกรรม “การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในประชากรวัยท างาน" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการบริการคัดกรองโรคเร้ือรังเบื้องต้น 
 

2.3 แนะน าและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
       สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ได้ด าเนินงานด้านการให้ค าแนะน าและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและ
การสาธารณสุขแก่ประชาชน ดังนี้ 
      2.3.1 จัดท าเอกสารแนบแนะน าการใช้ยาเทคนิคพิเศษ และยาที่มีวิธีการใช้พิเศษ เช่น ยาตา ยาพ่น ยาเหน็บ    
ยาคุมฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อแจกให้แก่ผู้รับบริการทุกรายที่จ าเป็นต้องได้รับยาดังกล่าว  
      2.3.2  จัดท าโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องโรคเร้ือรังและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมแก่ประชาชน 
      2.3.3  นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ให้ความรู้ด้านยาและสุขภาพ
แก่ประชาชน ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยร่วมสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น  
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  2.3.4 จัดท า fanpage facebook ของสถานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      
เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน         
ชื่อ “ร้านยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  

2.3.5 มีการจัดท าระบบสมาชิก และให้ค าปรึกษาผ่าน LINE OFFICIAL account  
2.3.6 มีการออกบูทจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านยาสมุนไพร “งานเกษตรอีสานใต้ 2563” ที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการรับสมัครสมาชิกและให้ค าปรึกษาผา่น LINE OFFICIAL account 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพตัวอย่างโปสเตอร์และเอกสารให้ความรู้ต่างๆ 
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ภาพออกบูทจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านยาสมุนไพร “งานเกษตรอีสานใต้ 2563 ” 
 
ตารางที่ 28 แสดงผลการด าเนนิงานด้านการบรบิาลเภสชักรรมของสถานปฏบิัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 

การด าเนินงาน จ านวนผู้รับบริการ 
1) จ านวนผู้เข้ารับบริการเฉลี่ยตอ่วัน เฉลี่ย 50 รายต่อวัน 
2) จ านวนผูป้่วยทีไ่ด้รับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ 200 คน 
3) คัดกรองและการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นต่อโรคหลอดเลือดสมอง 115 ราย 
4) ตรวจคัดกรองและการประเมินความเสี่ยงโรคอ้วนลงพงุ 115 ราย 
5) ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 115 ราย 
6) ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 120 ราย 
7) ให้ค าแนะน าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้เสพยาสูบ 15 ราย 
8) ผลิตแผน่พับให้ความรู้แจกจา่ยแก่ประชาชน 15 เร่ือง 
9) จัดท าบอร์ดให้ความรู้แก่ประชาชน 1 เรื่อง 
 

 
 

2.4  สถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้อยู่ในมาตรฐานสากล พัฒนาส่งเสริม
หน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรประจ าสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

 2.4.1 การให้บริบาลเภสัชกรรมชุมชนกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อพัฒนาเครือข่ายร้านยาคุณภาพ และ
บทบาทของเภสัชกรรมชมชนต่อประชาชน โดยการจัดท า โครงการบริการวิชาการ Primary Care and and 
Community Pharmacy (PCCP2020) เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง         
เพื่อสร้างเครือข่ายร้านยาพาเลิกบุหร่ีและสร้างเสริมสุขภาพ  

เนื่องจากเภสัชกรร้านยาเป็นหน่วยส าคัญเป็นหน้าด่าน เป็นก าลังเสริม เป็นก าลังหนุน ที่สามารถท าให้การ
ดูแลสุขภาพองค์รวมและครอบครัวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน  จึงจัดท าโครงการประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและสร้างองค์ความรู้ให้เภสัชกร  
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ภาพโครงการบริการวชิาการ เรื่อง การบรบิาลทางเภสัชกรรมชุมชนในผูป้่วยกลุม่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพือ่สร้างเครือข่ายรา้นยา    
พาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ 

 
2.4.2 โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การลดความแออัด         

ลดระยะเวลาการรอคอยรับยา ของผู้ป่วยที่ โรงพยาบาล โดยให้มารับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน หนังสือสั่งการที่ สธ.
0207.052ว.598 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แจ้งเรื่องนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข เรื่องการลดความแออัด
ในโรงพยาบาล โดยร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยขยายบริการ
ด้านเภสัชกรรมมาร้านยาแผนปัจจุบันประเภท ขย.1 และ 2. อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ในการรับยาที่ร้าน ยาใกล้บ้าน/   
ที่ท างาน โดยผู้ป่วยสมัครใจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับความปลอดภัยในการใช้ยาและการดูแลอย่างต่อเนื่อง ร้านยาม.อุบล 
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นร้านยาในเครือข่าย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ โรงพยาบาลวารินช าราบโดยผู้ที่มารับบริการ
ตั้งแต่เร่ิมเปิดโครงการถึงปัจจุบัน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 1 จ านวน 4 คน คิดเป็น 4 ครั้ง และ            
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2 จ านวน 8 คน คิดเป็น 30  ครั้ง      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น 
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3. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสชักรรมชุมชน 
      สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สนับสนุนการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชนผู้มารับบริการ ในปีงบประมาณ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา 1501 502 สารนิพนธ์ (Senior Project) ส าหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มีงานวิจัยที่ท าการเก็บข้อมูลวิจัยภายในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ดังนี้  
 
ตารางที่ 29  แสดงชื่อโครงการที่ท าการเก็บข้อมูลวิจัยภายในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 

ชื่อโครงการ ปีการศึกษา 

1. การพัฒนา model ของการใช้นิโคตนิทดแทนในประเทศไทย 2562 

2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ประเมินการใช้ยาปฏชิีวนะ ในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 2562 

3. การศึกษาความต้องการในการปฏิบัติงานของเภสัชกรรมชุมชนเพื่อมุ่งสู่ร้านยา 4.0 2562 

4. ความรู้และทัศนคติของเภสัชกรร้านยาคุณภาพต่อการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 2562 

 
4. ด้านผลประกอบการ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มุ่งหวังก าไรเป็นหลัก เป็นเพียงพื้นฐานในการหา
รายได้เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยแหล่งที่มาของรายได้ ได้แก่ รายได้จ าหน่ายเวชภัณฑ์และบริการ ดอกเบี้ยเงินฝาก 
เงินบริจาคและรายได้อื่นๆ  

 
ตารางที่ 30 แสดงรายได้รวมทีย่ังไม่ได้หักค่าใชจ้่าย ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์  
                (รายได้ถึงเดือนพนัยายน 2563)  
 

มกราคม-กันยายน 2563 แหล่งที่มาของรายได้  
2,810,836.00 บาท  จ าหน่ายยา/เวชภัณฑ์  

20,700.00 บาท ค่าตอบแทนแหล่งฝึก  

176,560.00 บาท  รายได้อื่นๆ 

3,008,096.00 บาท  รวม  

 
แนวทางการด าเนินการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. 2564 

เนื่องการสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของประชาชน และสถานการณ์  COVID-19 ในปัจจุบันท าให้วิถีการใช้ชีวิต
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงมีการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตประจ าวันมากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชน และยังคงสอดคล้องกับพันธกิจของสถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชน จึงมีแนวทางการด าเนินงานเพิ่มเติมดังนี้ 

 จัดท าระบบสมาชิก 
 เพิ่มการติดตามผู้มารบับริการทางโทรศัพท์ 
 จัดแผนการฝึกปฏิบัติกานนักศึกษาเภสัชศาสตร์อย่างเปน็ระบบ 
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ภาพกิจกรรมโครงการประชุมวชิาการเร่ือง the North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 
“Pharmacotherapy in neuropsychiatry” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ The 12th Annual Conference of Norteastern Pharmacy Research 2020 : 
Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era : การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรในยุคดิจิตอล 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 : สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 : บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักในคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพร  
                      และภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ 
กลยุทธ์/มาตรการ  

1.1 พัฒนาระบบ กลไก เพื่อสนบัสนนุการจัดโครงการหรือกิจกรรมอนุรักษ์และเผยแผ่ศิลปวฒันธรรม สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาพืน้บา้นอีสานใต ้

 1.2 สนับสนนุการบูรณาการศิลป วัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปญัญาพื้นบ้านอีสานใต้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมนักศึกษา  
 
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีองค์ความรู้จากการศึกษา รวบรวม วิจัย นวัตกรรมและประยุกต์ใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

                      อีสานใต้ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ของท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน 
กลยุทธ์/มาตรการ  

 2.1 สนับสนนุโครงการ/กิจกรรมการศึกษา รวบรวม วิจัย นวัตกรรมและประยุกต์ใช้สมนุไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
อีสานใต ้

 2.2 สนับสนนุการสรา้งเครือข่าย ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสมนุไพรและภูมปิัญญาท้องถิน่กับ
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 2.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสมนุไพรและภูมปิัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ประเทศและ
อาเซียน 

 2.4 สนับสนนุการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล สื่อ หนังสือ วารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ดา้นสมนุไพรและภูมปิัญญา
พื้นบา้นอีสานใต ้
 

 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างเอกลักษณ์ สืบสานเผยแผ่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย   

โครงการส ารวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรอีสานหายากเพิ่มเติม เพื่อจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.phargarden.com) ประจ าปีงบประมาณ 2563 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส ารวจพืชสมุนไพรในเขตพื้นที่ป่าของ จ.อุบลราชธานี และจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ เผยแพร่ผ่านเวปไซต์
ให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งได้มีการรวบรวมตัวอย่างสมุนไพร 50 ชนิด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของพรรณไม้ และข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางยาพร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุนทางวิ ทยาศาสตร์ อันจะ
ส่งผลให้เกิดการน าพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหาย ส่งผล
ต่อเนื่องให้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้และร่วมกันดูแลรักษามิให้สูญหายไป ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ตาม
นโยบายการอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศไทยได้ต่อไป 

ในปีงบประมาณ 2563 โครงการท านุบ ารุงได้มีการชะลอการจัดกิจกรรมและยกเลิการด าเนินงานโครงการในหลาย
โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) อีกทั้งจังหวัดอุบลราชาธานีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ ของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
โครงการยังมีการควบคุมการแพร่เชื้อดังกล่าวอยู่ และมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2563 
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ตารางที่ 31 โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน/ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

1 โครงการส ารวจและเก็บรวบรวมสมุนไพร
อีสานหายากเพิ่มเติม เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
สมุนไพรออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(www.phargarden.com)  
ประจ าปีงบประมาณ 2563   
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน - ตัวอย่างสมุนไพร 50 ชนิด 
- นักศึกษาเข้าร่วม 
  โครงการ 121 คน 

2 โครงการสมโภชหอพระไภสัชคุรุไวฑูรย
ประภาตถาคต เพื่อเปิดให้เป็นสถานท่ี 
สักระบูชาและประกอบพิธีทางศาสนา 

- - ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์โรค
โควิด-19 

รวมงบประมาณ 100,000 บาท (เฉพาะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน) 
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 

 

 

 

แผนภูมิที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผน่ดนิทีไ่ด้รับการจัดสรรโครงการท านบุ ารุงฯ ปงีบประมาณ 2558-2563 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ www.phargarden.com   
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ยุทธศาสตร์ที ่5 : บริหารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสยีง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 : คณะเภสัชศาสตร์เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ทีโ่ดดเด่น 
กลยุทธ์/มาตรการ  

1.1 กระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาสร้างผลงานที่เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะเภสัชศาสตร์ 
1.2 สร้างสมรรถนะหลักที่โดดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืน และประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อที่ได้รับความนิยม 
1.3 ด าเนินการเชิงรุกในการเปิดบทบาทของคณะเภสัชศาสตร์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ าโขงอาเซียนและนานาชาติ 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 : คณะเภสัชศาสตร์มีการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์/มาตรการ   

2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับสากล 
2.2 กระตุ้นบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความแห่งความเป็นเลิศ   

 
 
การพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร  

คณะเภสัชศาสตร์มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานในระยะ 5 ปี    
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานให้สอดรับกับพันธกิจและภารกิจหลักที่ก าหนด  
 
กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร 

ในปีงบประมาณ 2563  คณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาองค์กรและ
ระบบบริหาร  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์) เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะด้านการบริหารแก่ผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีผู้บริหารได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรมและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

    1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 1 
Individual Report (IR) ในวันที่  17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้          
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา           
พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุม 

    1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 2 
การประเมินหน่วยงานตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย     
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม 

 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 3 
มาตรฐานและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor Calibration) ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563     
ณ โรงแรมเซนจูรีปาร์ค กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม 

2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 3 ครั้ง และมีการประชุมคณะท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
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ที่เป็นเลิศ (EdPEx) จ านวน 10 คร้ัง นอกจากนี้คณะยังได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้  

2.1 หลักสูตร ภม.สาขาเภสัชกรรมคลินิก วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 2.46 คะแนน 
2.2  หลักสูตร ปร.ด.สาขาเภสัชศาสตร์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 3.63 คะแนน 

3) โครงการอบรมฝึกทักษะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับอาจารย์และบุคลากร โดยสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563 จ านวน 12 หลักสูตร 
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 64 คน (ไม่นับซ้ า) ดังนี้ 

- การออกแบบสื่อและกิจกรรมการสอนด้วยเทคโนโลยี 21 มกราคม 2563 จ านวน 1 คน 
22 มกราคม 2563 จ านวน 2 คน 
23 มกราคม 2563 จ านวน 1 คน 

- UBU LMS Manager and Cours Creator 29 มกราคม 2563 จ านวน 1 คน 

- สร้างสื่อเพื่อการน าเสนอด้วย Loom และ MS Powerpoint 2019 31 มกราคม 2563 จ านวน 1 คน 

- UBU LMS Chapter 2 : การสร้างข้อสอบและการจัดการ Gradebook 11 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 2 คน 
- Owtoon for Beginner : เริ่มต้นสร้างสื่อ Animation อย่างง่าย 12 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 3 คน 
- การสร้าง Infographic 21 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 2 คน 

2 กันยายน 2563 จ านวน 5 คน 
- การจัดการเรียนการสอนแบบ virtual classroom ผ่านโปรแกรม 
google meet 

20 มีนาคม 25663 จ านวน 28 คน 

- การใช้งาน MiCrosoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 จ านวน 26 คน 
- การใช้งาน MiCrosoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 จ านวน 20 คน 
- การใช้ Microsoft Office เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน     29 สิงหาคม 2563 จ านวน 1 คน 
- การสร้าง e-book อย่างงง่าย 1 กันยายน 2563 จ านวน 3 คน 
- Digital Transformation@UBU   10 กันยายน 2563 จ านวน 3 คน 

4) โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน        
คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ว่าด้วยยุทธศาสตร์การ
ท างานบุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ส ถาบันต่าง ๆ และ
บุคลากรมีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในงานบริหารส านักงาน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  5-7 มีนาคม 2563 ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงแรมเอสตะวัน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในหัวข้อ “พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างสรร
นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลงานร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ดังกล่าว จ านวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย  

4.1 การน าเสนอแบบ Oral Presentation  จ านวน 1 ผลงาน ดังนี้   
1. ระบบบริหารจัดการโครงการประชุมวิชาการ (ระยะที่ 1) นางสาวิตรี สอนพงษ์ 

4.2 การน าเสนอแบบ Poster Presentation  จ านวน 4 ผลงาน ดังนี้   
1. ระบบบริหารจัดการคงคลังสารเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เรียนการสอนภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นางวิรัตน์ จันทร์ตร ี

2. การสร้างสุขในองค์กร คนส าราญ งานส าเร็จ นางนิธินันท์ สุยะลา 
3. ระบบสรา้งและติดตาม QR Code คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
นายนรเศรษฐ์ ทองค า 
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง 

4. การติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

นางสาวสุขุมา พวงมะลิ 
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ 
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5) โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความสมัพันธ์ในองค์กร (การเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพนัธ์
อันดีระหว่างบุคลากร) ประจ าปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจัดในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 99 คน         
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.65 คะแนน 

6) โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (การตรวจสุขภาพประจ าปี) วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากรได้รับการสืบค้น หรือค้นหาความบกพร่อง และความผิดปกติ
ของร่างกาย หากพบความผิดปกติจะสามารถรักษาได้ทันท่วงที ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการดูแล
รักษาสุขภาพตนเองและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่         
15 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีบุคลากรเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 65 คน จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 111 คน คิดเป็นร้อยละ 58.55 ทั้งนี้มีบุคลากรบางส่วนได้มีการใช้
สิทธิค่ารักษาพยาบาลซึ่งได้มีการตรวจสุขภาพไปก่อนที่จะจัดโครงการแล้ว  

7) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (การรับรองแขกผู้มาเยี่ยมชม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้) เพื่อรับรองผู้มาเยี่ยมชมคณะซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาการและ
วิชาชีพที่ได้เดินทางมาให้ค าแนะน าปรึกษาแก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตามภารกิจหลักของคณะฯ โดยในปีงบประมาณ 2563       
มีผู้มาเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานและผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาคณะฯ จ านวน 3 คร้ัง ดังนี้ 

7.1 รับรองคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 31  คน 
7.2 ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี กับ        
คณะแพทย์แผนไทยและแพทยท์างเลือก 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จ านวน 10 คน 

7.3 ประชุมหารือการจัดท าโครงการเพื่อบรรจุ
แผนปฏบิัติการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ
ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตร เขตที่ 4 

วันที่ 18 กันยายน 2563  จ านวน 10 คน 

8) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความส าเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ส่งเสริมให้บุคลากรสายต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน อันเป็นการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร  
รวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ที่มีอยู่ในองค์กร หรือมีความจ าเป็นต่อองค์กร ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
เผยแพร่ รวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้บุคคลภายในและภายนอกคณะได้ใช้ศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
โครงการรวมทั้งสิ้น 60 คน (ไม่นับซ้ า) และมีการถอดบทเรียน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม        
ทุกกิจกรรมตามแผน เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้แก ่ 

8.1 แลกเปลี่ ยน เรียนรู้ผลงานวิจัย เรื่อง Application of yeast 
model in drug discovery 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

8.2 แลกเปลี่ ยน เรียนรู้ผลงานวิจั ย เรื่อง CDB T Cell immunity 
during tuberculosis 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 

8.3 การใช้งานระบบ PharPAB Version 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 
8.4 การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
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8.5 การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 
8.6 การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารบรรณ วันที่ 14 กันยายน 2563 
8.7 การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา วันที่ 15 กันยายน 2563 

9) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การส่งเสริมการก ากับและ
ติดตามการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุมในการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
บริหารงานตามภารกิจและพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จ านวนผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม    
คิดเป็นร้อยละ 84.58 และมีการประชุมจ านวน 15 คร้ัง 

10) โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจ าปีและการติดตามประเมินผล) ปีงบประมาณ 2563 มีวัตุประสงค์เพื่อ
จัดท าแผนการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจ าปีและการติดตามประเมินผล ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ด าเนินการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 มีการจัดการประชุมเพื่อวางแผนและก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานตามแผน จ านวน 5 ครั้ง มีผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามดัชนีวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 ครบถ้วนทั้ง 5 ภารกิจหลัก มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุมเป็น
รายไตรมาสครบถ้วนทุกไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 100 มีแผนค าขอรับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2563 มีการจัดสรร
งบประมาณลงสู่โครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  

11) โครงการสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอน
ส าหรับกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ได้รับทราบทิศทาง นโยบายของ
คณะและน าไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563 ได้จัดการประชุมจ านวน 12 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม มากกว่าร้อยละ 70 ผลการด าเนินงาน
โครงการสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ คือ คณาจารย์ได้รับทราบทิศทาง นโยบายและกิจกรรมต่าง  ๆ ของคณะเพื่อน าไป
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มวิชาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการ
สอนคณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

12) โครงการสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอน
ส าหรับกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี
เภสัชกรรมได้รับทราบทิศทางนโยบายของคณะ และน าไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมจ านวน 12 ครั้ง 
เพื่อให้มีการประชุม หารือ กระจายนโยบายผู้บริหารลงมายังผู้ปฏิบัติ  อภิปรายตกลงกันในเรื่องที่หาข้อสรุปไม่ได้ 
ตอบสนองตัวชี้วัดของผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที 

13) โครงการสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอน
ส าหรับกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติได้รับทราบทิศทาง 
นโยบายของคณะและน าไปพิจารณาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งด าเนินการระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมจ านวน 12 ครั้ง เพื่อให้มีการประชุม หารือ 
กระจายนโยบายผู้บริหารลงมายังผู้ปฏิบัติ อภิปรายตกลงกันในเรื่องที่หาข้อสรุปไม่ได้ ตอบสนองตัวชี้วัดของผู้บริหาร
คณะและมหาวิทยาลัย แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที 

14) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การบริหารความเสี่ยงและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน) วัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
เพื่อให้มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้มีการประเมินการควบคุม
ภายในตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 โดยมีการ
จัดการประชุมเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงการด าเนินงาน 
จ านวน 3 คร้ัง เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคณะเภสัชศาสตร์ และน าผลการประเมินมาก าหนดเป็นแผนบริหาร
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ความเสี่ยงและปรับปรุงการควบคุมภายใน คณะเภสัชศาสตร์ และมีการประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง  

15) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 มีแผนพัฒนาบุคลากร
คณะเภสัชศาสตร์ และมีข้อตกลงการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุพันธกิจครบถ้วนทุกสายงาน 
โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 

16) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การบริหารจัดการพัสดุและ
การเงิน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุครบถ้วนและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 

17) โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (การเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น) เพื่อเป็นการ
เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2563 มีผู้ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย  

17.1 ประเภทวิชาการ 
 - กลุ่มข้าราชการ  รศ.ธรีาพร สุภาพันธ์ 
 - กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย   ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง 
17.2 ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป 
 - กลุ่มข้าราชการ  นางกรชนก แก่นค า 
 - กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย   นางนิธินันท์ สุยะลา 
17.3 ประเภทลูกจ้างประจ า   นายสมัย กิ่งค า 
17.4 บุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ 
 - ด้านการสอนดีเด่น   รศ.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 
 - ด้านการวิจัยดีเด่น    ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 
 - ด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมดีเด่น  ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ 
 - ด้านพัฒนางานดีเด่น  นางสาวสุขุมา พวงมะลิ 
 - ด้านบริการดีเด่น  นางสาวปนิดา มุขมณี 

18) โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการท างานของคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และคณะท างานด้านงานปฏิบัติการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและ
กลไกส่งเสริมงานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และติดตามระดมความคิดเห็นคณะท างานต่าง ๆ และงานที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ได้แก่ งานปฏิบัติการในการวางแผน ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหา และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็นและทัศนคติ โดยประกอบด้วยการประชุมคณะกรรมการงานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 6 ครั้ง 

19) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวิจัย 
ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 มีการจัดประชุมจ านวน 4 ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมมากกว่าร้อยละ 80 

20) โครงการสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งใน

https://apps.phar.ubu.ac.th/pab_v2/?p=25&edit=2232&annual=50
https://apps.phar.ubu.ac.th/pab_v2/?p=25&edit=2232&annual=50
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การปฏิบัติงาน น าไปสู่การพัฒนางานส านักงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างเจตคติที่ดีในการท างาน เช่น ฝึกการท างานเป็นทีม 
ฝึกการค้นหาปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน และบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ทุกฝ่ายงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
การท างาน  ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563 โดยมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นและทัศนคติ จ านวน 13 คร้ัง และจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 82.88 

21) โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยมีการประชุม
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา การประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ จ านวน 6 ครั้งต่อปีการศึกษา และการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

- หลักสูตร วท.ม.สาขาบริหารบริการสุขภาพ จ านวน 2 คร้ัง 
- หลักสูตร วท.ม.สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ จ านวน 5  คร้ัง 
- หลักสูตร วท.ม.สาขาศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑส์ุขภาพ จ านวน 3 คร้ัง 
- หลักสูตร ภม.สาขาเภสัชกรรมคลินิก จ านวน 7 คร้ัง 
- หลักสูตร ปร.ด.สาขาเภสัชศาสตร์ จ านวน  8 คร้ัง 

23) โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนทุนพัฒนา
อาจารย์ โดยมีอาจารย์ได้รับทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
คณะเภสัชศาสตรไ์ด้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่ก าหน จ านวน 1 คน คือ ผศ.จิรีสุดา ค าสีเขียว กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

24) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการท างานเป็นทีมส าหรับคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและ
คณะกรรมการทุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้ร่วมแสดงความคิดเห็น          
น าปัญหาข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประชุมหารือพิจารณา กลั่นกรอง ก าหนด
แนวทาง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา ประชุมหารือและก าหนดแผนงานประจ าปี โครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ติดตามประเมินผลโครงการตามภารกิจคณะเภสัชศาสตร์  ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับ
ทุนการศึกษาและเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการที่จะให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับ
ทราบข้อมูลผลการด าเนินงานงานกิจการนักศึกษาและนโยบายของคณะ ซึ่งมีประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
และรายงานการประชุม จ านวน 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมฯ จ านวน 2 ครั้ง 
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การบริหารความเสี่ยงภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีการประเมินการควบคุมภายในส าหรับปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

จากผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับปีงบประมาณ 2563 
ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  

โดยได้มีการจัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการประเมินตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา ระบุสาเหตุของความเสี่ยง งวดเวลาที่พบ
จุดอ่อน ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ ผลการของควบคุมที่มีอยู่ และได้รายงานการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี 2563 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนดังนี้ 
 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเภสัชศาสตร์ 
 

การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน สาเหตุทีท่ าให้ไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับ   

ทีย่อมรับความเสี่ยงได้ 
1. ด้านการด าเนินงาน: ด้าน

การผลิตบัณฑิต  
- วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก 

: เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญ ญ าตรี แล ะระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ตอบสนอง
ต่ อค วามต้ อ งก ารขอ ง
ชุมชนและสังคม 

 
 

1. เพิ่ มการประชาสัมพั นธ์   
เชิงรุกมากยิ่งขึ้น 

2. เตรียมเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ เรียนจากประเทศเพื่อน
บ้ าน  นั กศึ กษ าต่ างชาติ 
ศิษย์เก่า 

3. เตรียมปรับปรุ งเวบ ไซต์
คณะให้รองรับเป็นภาษา 
อังกฤษ เพื่ อให้ข้อมูลแก่
ผู้ เรียนชาวต่างประเทศที่
สนใจมาศึกษาท่ีคณะ 

4. ห า ทุ น จ า ก แ ห ล่ ง ทุ น
ภายนอกมาสนับสนุนผู้เรยีน  

5. ปรับปรุงหลักสูตรหรือสร้าง
ห ลั ก สู ต ร ให ม่ ที่ เ ป็ น ที่
ต้องการของผู้ เรียนในยุค
ปั จจุบั น (เตรียมปรับให้ มี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะหลักสูตรบูรณาการ)   

  
 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
1. ประเด็นเพิ่มการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก : ด าเนินการประชาสัมพันธ์
หลั กสู ตรผ่ านคณาจารย์  ศิ ษย์
ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของแต่ละ
หลักสูตร และงานประชุมวิชาการที่
จัดโดยคณะ 

2. ประเด็นเตรียมเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
จ า ก ป ร ะ เท ศ เพื่ อ น บ้ า น : 
ด า เนิ น ก า ร เส น อ โค ร งก า ร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
ปริญ ญ าเอก ณ  ต่ างประเทศ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2563 แ ต่
เนื่องจากเกิดภาวะการระบาด
ของเช้ือ COVID-19 ส่งผลให้ต้อง
ยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าว 

3. ประเด็นการปรับปรุงเวบไซต์เป็น
ภาษาอังกฤษ : งานสารสนเทศอยู่

 
 

- 
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การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน สาเหตุทีท่ าให้ไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับ   

ทีย่อมรับความเสี่ยงได้ 
ระหว่างด าเนินการปรับปรุงเวบ
ไซต์ของคณะ 

4. ประเด็นหาแหล่งทุนภายนอกมา
สนั บ ส นุ น ผู้ เรี ย น  : ป ระธาน
หลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หาแหล่ง
ทุนสนับสนุนจากภายนอก เพื่อ
รองรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5. ประเด็นปรับปรุงหลักสูตรหรือ
พั ฒ น าห ลั กสู ต ร ให ม่ ที่ เป็ น ที่
ต้ อ ง ก า ร ใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น : 
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ . 2563 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อยู่
ร ะ ห ว่ า งด า เนิ น ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรระดับปริญญาโทจ านวน 
1 หลักสูตรที่บูรณาการจากความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ในคณะทั้ง 
3 กลุ่มวิชา ขณะนี้อยู่ ระหว่าง
ด าเนินการส ารวจความต้องการ
ศึกษาต่อในหลักสูตร เพื่อใช้เป็น
ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า รพั ฒ น า
หลักสูตรให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและสอดคล้อง
กับความเช่ียวชาญของคณาจารย"์ 
ผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 
1. ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษ าภ าค ต้ น          

ปีการศึกษา 2563 รับนักศึกษา
ได้  4 คน  จากแผน การรั บ      
15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 
ประกอบด้วย 
1.1) หลักสูตรปร.ด.เภสัชศาสตร์ 

- แผนการรับ 5 คน  
      - ผล : ไม่มีผู้สมัคร 
1.2) หลักสูตรภม.เภสัชกรรมคลินิก      

- แผนรับ 10 คน  
      - ผลรับได้ 4 คน  
        คิดเป็นร้อยละ 40 

2. การรับนักศึกษาภาคปลาย  
   ปีการศึกษา 2563 รับนักศึกษาได้ 
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การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน สาเหตุทีท่ าให้ไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับ   

ทีย่อมรับความเสี่ยงได้ 
3 คน จากแผนการรับ 11 คน    
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  27.27 
ประกอบด้วย 
2.1) หลักสูตรปร.ด.เภสัชศาสตร์ 

- แผนรับ 5 คน  
     - ผลรับได้ 2 คน  
       คิดเป็นร้อยละ 40 
2.2) หลักสูตรภม.เภสัชกรรมคลินิก  

- แผนรับ 6 คน  
- ผลรับได้ 1 คน  
  คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ผลการด าเนินงาน  
สรุ ป ผลการด า เนิ น งาน รั บ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 แผนการรับ 15 คน 
รับได้  7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67      
ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ด้านการด าเนินงาน : ด้าน
การบริหารจัดการ 
- วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : 
เพื่อบริหารจัดการเชิงรุกด้วย
หลักธรรมาภิบาล  พัฒนา
อ ง ค์ ก ร ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
ม า ต ร ฐ า น  เ พื่ อ ก า ร
ด า เนิ น ง า น ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  
ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข 

 
 
1. เตรียมด าเนินการจ้างเหมา

ผู้ เช่ียวชาญด้านไฟฟ้ามา
ป ระ เมิ น แ ล ะป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในปี 
2563 

2. เตรียมจัดกิ จกรรมซ้อม
อพยพกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 
ค วบ คู่ ไป กั บ ก ารอบ รม
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ห้องปฏิบัติการ 

3 . เต รี ย ม ต รวจ ส อบ แล ะ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย  

4. เตรียมส ารวจจุดที่มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดความช ารุด 
และมีแผนการปรับปรุ ง
ซ่ อ ม แ ซ ม อ าค ารอ ย่ า ง
ต่อเนื่องในปี 2563 

  
 
1. งานไฟฟ้า ส านักงานบริหารกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาตรวจสอบ
อาคารและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
คณะเภสั ชศาสตร์  เทื่ อวันที่  10 
กรกฎาคม 2563 และส่ งผลการ
ต ร ว จ ส อ บ ม า ยั ง ค ณ ะ ฯ          
ตามหนังสือที่  อว 0604.2.6/1969    
ลงวันท่ี14 กรกฎาคม 2563 

2. มีการยกเลิกเตรียมจัดกิจกรรม
ซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 
ควบคู่ ไปกั บการอบรมความ
ป ล อ ด ภั ย ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  
เนื่องจากเป็นช่วงเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

3. งานปฏิบัติการได้ด าเนินการท า
ค ว า ม ส ะ อ าด ร ะ บ บ  smoke 
detector ของคณะฯ แล้วและใน
วันอาทิตย์ที่  26 กรกฎาคม 2563 
เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ได้ท า
การทดสอบกริ่งสัญญาณเตือนภัย
ทั้ งหมด ซึ่ งการด า เนินการ  มี    
นายธนพัต วิสาพล เป็นผู้ก ากับดูแล 

 
 

- 
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การบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน สาเหตุทีท่ าให้ไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับ   

ทีย่อมรับความเสี่ยงได้ 
4. รอผลการตรวจสอบจุดที่มีความ

เสี่ยงที่จะเกิดความช ารุดเพิ่มเติม 
จากงานอาคาร ส านักงานกายภาพ
แล ะสิ่ งแ วด ล้ อ ม เพื่ อ เต รี ย ม
วางแผนซ่อมแซม/ปรับปรุงในปี 
2564 ต่อไป 

ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน ไม่มีรายงานการ
เกิดปัญหาด้านอันตรายจากอาคาร
ช ารุดและปัญหาอัคคีภัย ซึ่งบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ควรต้อง
มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในปี
ต่อไปเนื่องจากอาคารคณะเภสัชศาสตร์
มีสภาพการใช้งานมายาวนาน มีความ
เสี่ยงเรื่องระบบสายไฟ อุปกรณ์ ที่
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  

 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
แผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
ผลการด าเนินงาน สาเหตุทีท่ าให้ไม่สามารถจัดการ

ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับ   
ทีย่อมรับความเสี่ยงได้ 

1. ด้านการด าเนินงาน : ด้าน
การผลิตบัณฑิต 

- วัตถุประสงค์การควบคุม : 
เพื่อผลิตบัณฑติในระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน
และสังคม 

-  การประเมินการควบคุม : 
พบว่าปัญหาสุขภาพจิตของ
นักศึกษา เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนท าให้นักศึกษาไม่
สามารถส าเร็จการ ศึกษาได้
ตามเวลาที่ก าหนดใน
หลักสตูร อาจจะมีผลการ
เรียนต่ า 

งานกิจการนักศึกษา ภายใต้
คณะกรรมการให้ค าปรึกษา
และดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา 
เต รี ย ม ก า ห น ด แ ผ น แ ล ะ
กระบวนการด าเนินการในการ
ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าที่ มี ปั ญ ห า
สุขภาพจิต แบ่งเป็น    
1) แผนการดูแลแบบเร่งด่วน 

(มี ห มาย เลข โทรศัพท์ ที่
ส าม ารถติ ด ต่ อ ได้ ก รณี
ฉุ ก เ ฉิ น เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือได้ทันที/มีระบบ
การส่งต่อที่ทันท่วงที)  

2) แผนการดู แลระยะยาว 
รองรับการด าเนินงานใน
ภาพรวม 

งานกิจการนักศึกษา ได้เริ่มประเมิน
ภาวะความเครียดของนักศึกษาแล้ว  
อยู่ในระหว่างการติดตามให้นักศึกษา
เข้าตอบแบบประเมินให้ครบถ้วนและ
เตรียมแปลผลการประเมิน มีการ
แผนการด าเนินงาน แบ่งเป็น    
1) แ ผ น ก า รดู แ ล แ บ บ เร่ งด่ ว น        

(มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้กรณีฉุกเฉินเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือได้ทันที/มีระบบการส่ง
ต่ อ ที่ ทั น ท่ ว งที )  ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี
นักศึกษามาขอรับบรกิารในปี 2563 

2) แผนการดูแลระยะยาวมีกรรมการ
ให้ค าปรึกษาและวางแผนการดูแล
สุขภาพจิต ความเครียดและภาวะ
ซึมเศร้าของนักศึกษา ซึ่งช่วยดูแล
แผนการเรียนและสุขภาพจิตของ
นักศึกษา นอกจากนี้ มีคู่มือการให้
อาจารย์ที่ปรึกษาถือปฏิบัติเมื่อเกิด
กรณีนักศึกษามีปัญหาความเครียด 

ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่มี
ความซับซ้อนที่ อาจเกิดจาก
หลายปัจจัย ทั้ งในระดับตั ว
บุ ค คล  สภ าวะค รอบ ครั ว 
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์และ
การเรียน ซึ่งคณะได้ด าเนินการ
คัดกรองภาวะสุขภาพจิตและ
ภาวะซึมเศร้า รวมถึงจัดให้มี
ระบบช่ วยเหลื อและส่ งต่ อ       
จึงยั งต้องมีการเฝ้าระวังเพื่ อ
คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
ในระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

ผลการด าเนินงาน สาเหตุทีท่ าให้ไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับ   

ทีย่อมรับความเสี่ยงได้ 
ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2563 มีนักศึกษาที่มีปัญหา
ด้านการเรียนลาออก จ านวน 2 คน 
ซึ่งไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(เตรียมวางแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
ในปี 2564) 

2. ด้านการด าเนินงาน : ด้าน
การผลิตบัณฑิต 
- วัตถุประสงค์การควบคุม : 

เพื่อผลิตบัณฑติในระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน
และสังคม 

-  การประเมินการควบคุม : 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่สามารถส าเร็จการศึกษา
ถึงร้อยละ 90 ของนักศึกษา
คงอยู ่

1. จัดให้ มี ระบบการติดตาม
นักศึกษาที่มีปัญหาด้านผลการ
เรี ยนร่ วมกั นระหว่ างงาน
วิ ชาการและงาน กิ จการ
นักศึกษา เพื่อแจ้งอาจารย์ที่
ป รึ กษ าและประสานกั บ
ผู้ ปกครอง ในกรณี พบว่ า
นักศึกษามีปัญหาด้านการเรยีน  

2. เตรียมน าเรื่องเภสัชศาสตร์
ศึกษามาใช้ในการจัดการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ให้แก่คณาจารย์ 

1 . ได้ แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ ให้
ค าปรึกษาและวางแผนการดูแล 
สุขภาพจิต ความเครียดและ
ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา 

- ได้ จัดท าร่ างการจัดท าแนว
ทางการดูแลสุขภาพจิต การให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตและ
การวางแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน  

   - ได้มีการแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม
เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงมาก 
โดยได้มีการเรียกพบนักศึกษาที่
มีความเสี่ยงสูงบางส่วนแล้ว 
และมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ
สุขภาวะ ได้มีอาจารย์ 10 ท่าน
และคณะท างานด้ านการให้
ค าปรึกษาเข้าร่วมและเตรียม
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน   
6 ปี (รหัส 57) ส าเร็จการศึกษา 91 คน 
จากนักศึกษาท้ังสิ้น 110 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 82.72 ซึ่ งไม่ บรรลุ ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด (เตรียมวางแผน
บริหารความเสี่ยงต่อในปี 2564) 

การส า เร็ จการศึ กษ าต าม
แผนการศึ กษานั้ น  ขึ้ น กั บ
หลายปัจจัย อาทิ ตัวผู้เรียน 
คณะวิชา/การจัดการเรียนการ
สอน สภาวะแวดล้อมต่างๆ 
รวมถึงปัญหาของผู้ เรียนใน
ด้านอื่นๆ  ทั้งนี้ ในส่วนคณะ
ได้จัดให้มีระบบการติดตาม
นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านผลการ
เรี ยน ร่ วม กั น ระห ว่ า งงาน
วิ ช าก า รแ ล ะ งาน กิ จ ก า ร
นักศึกษา เพื่อแจ้งอาจารย์ที่
ป รึ ก ษ าแ ล ะ ป ระ ส าน กั บ
ผู้ ป กค รอ ง ใน กรณี พ บ ว่ า
นักศึกษามีปัญหาด้ านการ
เรียนยังมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษาในระหว่างเรียน 
และคณะฯ ได้ เริ่ มวิ เคราะห์
แนวทางหรือเกณฑ์และวิธีการ
รับเข้าที่มีความเหมาะสม เพื่อให้
ได้ นั ก ศึ ก ษ าที่ มี คุ ณ ภ าพ
เหมาะสมหรับการเรียนสาขา
เภสัชศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

3. ด้านการด าเนินงาน : ด้าน
การวิจัย 
- วัตถุประสงค์การควบคุม 

: เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย
และนวัตกรรม  เพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่  เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล   
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

-  การประเมินการควบคุม 

 - เตรียมประชุมหารือแนว
ทางการก าหนดเกณ ฑ์ การ
ป ระ เมิ น ผล งาน ให้ ชั ด เจน
ร่วมกัน  
 - กรรมการบริหารงานวิจัย
และผู้บริหารเตรียมปรับเกณฑ์
และระบบประเมินการปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับภาระ
งานและสร้างแรงจูงใจในการ
สร้างผลงานเพื่อสนับสนุนการ

ในปี 2563 ยังพบว่าจ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  
 - โดยผลงานเผยแพร่ระดับชาติ
ตั้งเป้าหมาย 30 เรื่อง : มีผลงาน
การด าเนินงาน 13 เรื่อง    
 - ส่วนจ านวนผลงานเผยแพร่ระดับ
นานาชาติ   ตั้ งเป้ าหมาย 25 เรื่อง :  
จ านวนผลงานที่เผยแพร่ 10 เรื่อง (คิด
เป็นร้อยละ 41.81 ยังต่ ากว่าเป้าหมาย) 

สาเหตุ จากหลายประการ      
จึ งเตรียมประชุมหารือแนว
ทางการก าหนดเกณ ฑ์ การ
ประ เมิ นผลงาน ให้ ชั ด เจน
ร่ วมกั น   กรรมการบริ ห าร
งานวิจัยและผู้บริหารเตรียม
ปรับเกณฑ์และระบบประเมิน
การปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง
กับภาระงาน และสร้างแรงจูงใจ
ใน ก า ร ส ร้ า ง ผ ล ง า น เพื่ อ



 

101 

 

  

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

ผลการด าเนินงาน สาเหตุทีท่ าให้ไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับ   

ทีย่อมรับความเสี่ยงได้ 
: ผลงานวจิัย/วิชาการที่
เผยแพรไ่มเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

ตีพิ มพ์ /เผยแพร่ผลงาน ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(เตรียมวางแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อในปี 2564) 

สนับสนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
นอกจากนี้ คณะยังมีแนวทางใน
การสร้างแรงจูงใจในการสร้าง
ผลงาน เช่น มีการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน 

4. ด้านการด าเนินงาน : ด้าน
การวิจัย 
- วัตถุประสงค์การควบคุม 

: เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย
และนวัตกรรม  เพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล   
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

-  การประเมินการควบคุม 
: ความเสี่ยงเรื่องรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ์ไมเ่สร็จ
ตามเป้าหมาย 

 งานวิจัยและคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยเตรียมปรับเพิ่ม
แผนการก ากับติดตามเพื่อให้
ผลงานวิจัยส าเร็จตามแผนที่
ก าหนด 

งานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์มีแนวทาง
ในการพิจารณาการให้ทุนวิจัยโดย
จะต้องไม่ติดค้างส่งรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์จึงจะสามารถขอทุนในปี
นั้ นๆ ได้  เพื่ อเป็ นการกระตุ้ น ให้
นักวิจัยที่ขอทุนเร่งส่งรายงานการวิจัย
ฉบับสมบู รณ์  นอกจากนี้  คณะมี
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยเตรียม
ปรับเพิ่มแผนการก ากับติดตามเพื่อให้
ผลงานวิจัยส าเร็จตามแผนทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2563 การจัดท ารายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ยังไม่แล้วเสร็จตาม
เป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด  ผ ล ก า ร
ด าเนินงานในปี 2563 มีการสนุนทุน
วิจัยโดยใช้เงินรายได้ จ านวน 6 ทุน 
ณ ปัจจุบันยังไม่ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ซึ่งไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด (เตรียมวางแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่อในปี 2564)    

เนื่องจากอาจารย์ผู้ท าวิจัยมี
ภาระงานหลายด้าน และช่วง
ปีที่ผ่านมามีการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 จึงท าให้ ไม่
สามารถด าเนินงานวิจัยได้
อย่ างต่ อ เนื่ อง มี ผล ให้ การ
รายงานผลล่าช้า ไม่สามารถ
ด าเนินงานวิจัยได้ตามแผน
แ ล ะ เป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด      
จึ งเตรียมให้มีการวางแผน
ติดตามการด าเนินงานในปี
ต่อไป 

5. ด้านการด าเนินงาน : ด้าน
การบริการวิชาการ 
- วัตถุประสงค์การควบคุม 

: เพื่อพัฒนาหน่วยบริการ
วิชาการที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นให้มี
ความเข้มแข็ง 

- การประเมินการควบคุม :  
งบประมาณของหน่วย
บริการวิชาการ ท่ีอาจจะมี
งบประมาณไม่เพียงพอ  
เนื่องจากปัจจุบันมี
รายจ่ายสูงกว่ารายรับ 

1. เตรียมหาแหล่งทุนภายนอก
เพิ่มเติม 

2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์
เ ชิ งรุ ก ไป ยั งห น่ วย งาน
ภายนอก 

 ผลการด าเนินงาน 
- ข้อที่ 1 ได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุน

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน
เงิน 2,500,000 บาท โดยมีระยะ
การด าเนินการโครงการ 12 เดือน
นับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  

 - ข้อที่ 2 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ไปยังหน่ วยงานภาย นอก ได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งการ
ให้บริการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าพร้อมอัตราค่ าบริการและ
ประกาศนโยบายความเป็นกลาง
ของหน่วยทดสอบคุณภาพและ

 - 
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การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

ผลการด าเนินงาน สาเหตุทีท่ าให้ไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับ   

ทีย่อมรับความเสี่ยงได้ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไปยัง
หน่วยงานราชการ อบต.และ
เทศบาล เดือนมกราคม 2563   
ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  
อ านาจเจริญ ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  
สุรินทร์ ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสที่ 4 
สูงกว่าเป้าหมาย และมีรายรับคุ้ม
ทุนกับรายจ่ายในปี 2563 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ เป้ าหมาย โดยในปี  2563      
ผลการด าเนินงานของหน่วยทดสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่ขาดทุน  

6. ด้านการด าเนินงาน : ด้าน
การบริหารจัดการ 

 - วัตถุประสงค์การควบคุม : 
เพื่อให้บริหารจดัการเชิงรุก
ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ  
ประชาคมมคีุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข 

- การประเมินการควบคุม :  
ยังมีความเสี่ยงด้าน
งบประมาณไม่เพียงพอใน
อนาคต 

การจัดการศึกษา 
1. เตรียมจัดอบรมระยะสั้น
เพิ่มเติม  
2. เตรียมปรับให้มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะ
หลักสูตรบูรณาการ 
การวิจัย 
เตรียมพิจารณาแนวทางเชิงรุก
ในการสนับสนุนให้อาจารย์หา
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เพิ่มขึ้น 
การบริการวิชาการ 
เตรียมวางแผนการจัดอบรมที่มี
ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร จั ด เก็ บ
ค่ าลงทะเบี ยน และเตรี ยม
พิจารณากลุ่มเป้าหมายจากกลุ่ม
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากกลุ่มเภสัช
กรและบุคลากรทางการแพทย์ 
เช่น โรงเรียน อปท. (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยเตรียม
ด าเนินการเชิงรุกมากขึ้น โดย
ประสานกับศูนย์เครื่องมือกลาง 

 การจัดการศึกษา 
1. งานบัณฑิตศึกษา  
  - โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการ

บริบาลทางเภสัชกรรมในปี พ.ศ.
2563 ได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรม 
จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ มะเร็ง 
จิตเวช หลอดเลือดสมอง และ
การตรวจติดตามระดับยาในเลือด 
เนื่ อ งจากผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 มีผล
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน 
มีรายรับค่าลงทะเบียน จ านวน 
425,000 บาท จากแผนที่ตั้ งไว้ 
1,000,000 บาท  

การวิจัย 
  -  ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

เพิ่ ม จ า ก ปี  2562 จ า น ว น 
5,422,900 บาท และในปี  2563  
จ านวน 3,122,240 บาท  ซึ่ งต่ า
กว่าปีท่ีผ่านมา 

งานบริการวิชาการ  
- งานบริการวิชาการได้ด าเนินการ

ส ารวจโครงการบริการวิชาการที่มีการ
เก็บเงินค่าลงทะเบียนในปีงบประมาณ 
2562 และมี การเบิ กจ่ าย จ านวน 
808,114.60 บาท ส่วนปีงบประมาณ 
2563 มี ก า ร เบิ ก จ่ า ย จ า น ว น 
237,900 บาท ซึ่งต่ ากว่าปีที่ผานมา  

จากการประเมินความเสี่ยงงวด
สิ้ นสุ ดปี งบประมาณ  2563 
พบว่าประเด็นความเสี่ยงด้าน
งบประมาณ ไม่ เพี ยงพอใน
อนาคตยังคงมีอยู่ จึงจ าเป็นต้อง
ยก ป ระ เด็ น นี้ ม าวางแ ผ น
ปรับปรุ งการควบคุมภายใน
ต่อเนื่องในปี 2564 เพื่อป้องกัน
ปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ ใน
อนาคต 
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การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

ผลการด าเนินงาน สาเหตุทีท่ าให้ไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับ   

ทีย่อมรับความเสี่ยงได้ 
ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องจากการระบาด
ของไวรัส COVID-19 มีผลให้ต้อง
ยกเลิกการจัดโครงการบริการ
วิชาการหลายโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าปีที่ผ่านม
แต่ ยั งมี งบประมาณ รองรับการ
ด าเนินงานทีเพียงพอ เนื่องจากมี
การยกเลิกการจัดโครงการในบาง
โครงการในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผลให้ไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   
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ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของคณะ      
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)       
โดยมีการด าเนินการในระดับหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย  

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์       
จากสภาเภสัชกรรม เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2557-2561) ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่  39/2556          
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 และได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ เป็นระยะเวลา 5 ปี  (ปีการศึกษา 2562-2566) 
ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 18/2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 

ทั้งนี้คณะได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้
ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงาน
ภายนอก ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ประเมินโดยใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพ  
2) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

ประเมิน 11 ตัวบ่งช้ี 
2.46 คะแนน ระดับปานกลาง 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ผ่านองค์ประกอบที่ 1 
ประเมิน 13 ตัวบ่งช้ี 

3.69 คะแนน ระดับดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ข้อมูล ณ เดือนกนัยายน 2563 
 

แผนภูมิที่ 12 แสดงข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร 
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จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ได้สรุปข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวม ดังนี้ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเภสชักรรมคลินิก 
- หลักสูตรควรรักษาฐานลูกค้า (นักศึกษา) โดยใช้นักศึกษาปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของ

หลักสูตร โดยการด าเนินงานดังกล่าว อาจช่วยให้หลักสูตรคงจ านวนรับนักศึกษาได้เป็นไปตามแผนในระยะยาว 
- หลักสูตรควรก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาให้เข้าศึกษาในหลักสูตร พร้อมทั้งวิเคราะห์กลุ่มของนักศึกษา

ที่ผ่านการคัดเลือกว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใด การด าเนินงานดังกล่าวอาจช่วยให้หลักสูตรสามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของ
หลักสูตรได้ 

- หลักสูตรควรมีระบบการเก็บข้อมูลนักศึกษาแรกเข้า เช่น พื้นฐานทางวิชาการของนักศึกษา ความพร้อมทาง
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา 

- หลักสูตรควรก ากับติดตามผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และส่งเสริมให้
สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

- หลักสูตรควรมีแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี เพื่อให้สามารถก ากับติดตาม
ผลจากการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามแผนที่ก าหนด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การปรับปรุง
หลักสูตร/สาระรายวิชาให้ทันสมัย และและการเรียนการสอน 

- หลักสูตรควรขยายฐานผู้เรียน เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 
- หลักสูตรควรก าหนดเกณฑ์การประเมินหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ โดยอิงตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

เพื่อให้การก ากับและติดตามเป็นไปอย่างมีระบบ และหลักสูตรสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กระบวนการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรได้ 

- หลักสูตรควรมีระบบในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่ออาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีสารสนเทศเชิงตัวเลขมาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในปีถัดไป 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 
- หลักสูตรควรส ารวจกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนให้ชัดเจนเพื่อจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้เรียน 
- หลักสูตรควรพัฒนาระบบและกลไกในการรับเข้านักศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาที่สามารถเรียนเต็มเวลา เช่น 

ทุนการศึกษา ทุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาของ
หลักสูตรที่ก าหนด 

- หลักสูตรควรพัฒนาจุดเด่นทางด้านวิจัยเพื่อจัดท าเป็น Cluster วิจัยเฉพาะทาง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
รับเข้านักศึกษา และเป็นช่องทางในการหาทุนวิจัย 
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ตารางที่ 32 การเปรียบเทียบผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560-2562 ระดบัหลักสูตร  
 

หลักสตูร ภบ. 

สาขาเภสัชศาสตร์ 1 
หลักสตูร วท.ม. 

สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 
หลักสตูร วท.ม. 

สาขาศาสตรแ์ห่งเครือ่งส าอาง 3 
หลักสตูร ภม. 

สาขาเภสัชกรรมคลินกิ 4 
หลักสตูร ปร.ด. 

สาขาเภสัชศาสตร์ 5 
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2.46 3.20 3.54 3.69 

 
หมายเหต ุ 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2566 ใช้เกณฑ์สภาวิชาชพีเภสัชกรรม  
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไดร้ับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชมุสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560  
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 
 4. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

   ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เร่ิมด าเนินการรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562  
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560-2562 ระดับหลักสูตร 

 
 

เกณฑ์สภาวิชาชีพ 

หน่วยนับ : คะแนน 
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ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2563 
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ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของคณะเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx มา
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2562 คณะได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 200 รุ่นที่ 6 โดยได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) และได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ตาม
เกณฑ์ จ านวน 60 หน้าเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพในองค์การทางการศึกษาพิจารณาให้คะแนนและลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยม       ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินจากส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งคณะได้ผ่านการพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
EdPEx 200    รุ่นที่ 6 โดยมีผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการด าเนินการแก่คณะวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพไปสู่ความ
เป็นเลิศ ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินงานของคณะที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตลอด
ระยะเวลา 4 ปี มีดังนี้ 

1. คณะวิชาต้องจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progess Report) 
ตามเกณฑ์ EdPEx ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ให้กับ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว) 

2. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ      
เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา เพื่อประเมินความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานของคณะวิชาตามแผนการพัฒนาคุณภาพ 

3. ภายใน 4 ปี คณะวิชาจะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งแต่งตั้งโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยต้องมีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

4. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะมีมาตรการส่งเสริมให้กับคณะ
วิชาที่ เข้าร่วมโครงการ เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนิ นงานตามเกณฑ์  EdPEx           
การสนับสนุนให้สมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นต้น 

ทั้งนี้ส าหรับในปีงบประมาณ 2563 คณะได้วางแผนการด าเนินงาน  และจัดกิจกรรมเพื่อรองรับแผนการ
ปรับปรุงในหมวดต่าง ๆ ดังนี้  

 
แผนการด าเนินงาน วันที่จัดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกับที่
ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานที่เปน็เลิศ         
สู่ EdPEx 300 คร้ังที่ 1 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 น าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดท าแผนและการวิเคราะห์สาเหตุของ 
OFI ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ท างานในแต่ละด้าน 

2. ประชุมทบทวนและท าความเข้าใจ
เกณฑ์ EdPEx และการน าไปใชใ้น
หมวดที่ 2 

วันที ่11 มนีาคม 2563 ผู้บริหารระดับคณะได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกณฑ์  EdPEx เพื่ อน าไปสู่ การ
ปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติงาน 

3. ประชุมทบทวนและท าความเข้าใจ
เกณฑ์ EdPEx และการน าใปใชใ้น
หมวดที่ 6 

วันที ่20 มนีาคม 2563 ผู้บริหารระดับคณะได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกณฑ์  EdPEx เพื่ อน าไปสู่ การ
วางแผนด้ านกระบวนการท างานที่
เก่ียวข้อง 

4. ประชุมทบทวนและท าความเข้าใจ
เกณฑ์ EdPEx และการน าไปใชใ้น

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ผู้บริหารระดับคณะได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกณฑ์  EdPEx เพื่ อน าไปสู่ การ
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แผนการด าเนินงาน วันที่จัดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
หมวดที่ 3 วางแผนด้านลูกค้า 

5. ประชุมทบทวนและท าความเข้าใจ
เกณฑ์ EdPEx และการน าไปใชใ้น
หมวดที่ 5 

วันที่ 1 เมษายน 2563 ผู้บริหารระดับคณะได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกณฑ์  EdPEx เพื่ อน าไปสู่ การ
วางแผนด้านบุคลากร 

6. ประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่อกระบวนการท างาน (SIPOC) 
ด้านการวิจัย 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดใน
กระบวนการด้ านการงานวิ จั ย  เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ส่งมอบและ
ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 

7. ประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่อกระบวนการท างาน (SIPOC) 
ด้านการผลิตบณัฑิต 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดใน
กระบวนการด้านการผลิตบัณฑติ ได้แก่ งาน
วิชาการ งานบัณฑิตศึกษา งานกิจการ
นักศึกษา และงานพัฒนาวิชาชีพ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ส่งมอบและ
ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 

8. ประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่อกระบวนการท างาน (SIPOC) 
ด้านการบริหารจัดการ 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดใน
กระบวนการด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 
งานบุคคล งานการเงินและพัสดุ งานวิเทศ
สัมพันธ์ และงานสารสนเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ส่งมอบและลูกค้าที่
เกี่ยวข้อง 

9. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกับที่
ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษา
เพื่อการด าเนินงานที่เปน็เลิศสู ่

    EdPEx 300 คร้ังที่ 2 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 น าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการท างาน
ในหมวด 6 ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริหารจัดการ รวมถึงแนวทาง SWOT 
มาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน 

10. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกับที่
ปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศสู่ 
EdPEx 300 ครั้งที่ 3 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 น าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ และ
โครงร่างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดในแต่ละหมวด 
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งบประมาณ   
 
1) งบประมาณแผ่นดิน 2563 
งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รบัจัดสรรจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

  งบด าเนินการ   

1 งบบุคลากร 44,799,723.76  
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,423,300.00 
3 ค่าสาธารณูปโภค -    

4 เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 5,591,600.00 
  งบลงทุน  

1 ครุภณัฑ ์ 4,512,000.00 
2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 53,339,300.00 
  รวมท้ังสิ้น 111,665,923.76 

 
งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รบัจัดสรรจ าแนกตามแผนงาน 

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
1 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 111,665,923.76 
  (งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

2 แผนงานวิจัย - 
3 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 1,801,600.00 

4 แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 100,000.00 

  รวมท้ังสิ้น 113,567,523.76 
 
2) งบประมาณเงินรายได้ทีไ่ด้รบัจัดสรร 
ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

1 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร ์ 21,249,785.00 
2 เงินรายได้บัณฑิตศึกษา 1,964,300.00 
3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑติ 20,874,800.00 

     
  รวมท้ังสิ้น 44,088,885.00 
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รายจ่าย 
1) งบประมาณแผ่นดิน 2563 

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
  งบด าเนินการ  
1 งบบุคลากร 44,799,723.76 
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,423,300.00 
3 ค่าสาธารณูปโภค - 
4 เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 5,591,600.00 
  งบลงทุน  
1 ครุภณัฑ ์ 4,490,000.00 
2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 49,259,400.00 
  รวมท้ังสิ้น 107,564,023.76 

 
2) รายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2563 

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
  งบด าเนินการ   
1 งบบุคลากร 4,580,012.00 
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 5,106,249.54 
3 ค่าสาธารณูปโภค 2,042,173.50 
  งบลงทุน  
4 ครุภณัฑ ์ 1,031,556.60 
5 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 198,000.00 
  รวมท้ังสิ้น 12,957,991.64 

 
3) รายจ่ายเงินรายได้บัณฑิตศกึษา 2563 

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
  งบด าเนินการ   
1 งบบุคลากร 289,080.00 
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 577,659.00 
3 ค่าสาธารณูปโภค - 
  งบลงทุน  
4 ครุภณัฑ ์ - 
  รวมท้ังสิ้น 866,739.00 
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4) รายจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 2563 

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
  งบด าเนินการ   
1 งบบุคลากร - 
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 445,650.00 
3 ค่าสาธารณูปโภค - 
  งบลงทุน  
4 ครุภณัฑ ์ - 
5 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,384,400.00 
  รวมท้ังสิ้น 2,830,050.00 

 
ค่าใช้จ่ายส าหรับใชใ้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2563 

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดิน   
  -งบบุคลากร 44,799,723.76 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,423,300.00 
  -ค่าสาธารณูปโภค -    
  -เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 5,591,600.00 
  -ค่าเสื่อมราคาครุภณัฑ ์ 4,077,263.77 
  -ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง 7,045,176.62 
  รวมรายจ่ายงบประมาณ 64,937,064.15 
2 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์  
  -งบบุคลากร 4,580,012.00 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 5,106,249.54 
  -ค่าสาธารณูปโภค 2,042,173.50 
  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 11,728,435.04 
3 เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ  
  -งบบุคลากร - 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 445,650.00 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ 445,650.00 
  รวมงบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งสิ้น 77,111,149.19 
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เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
1 รายรับ   

  1) งบประมาณแผ่นดิน  
  -งบบุคลากร 44,799,723.76 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,423,300.00 
  -ค่าสาธารณูปโภค -   
  -เงินอุดหนุน (ฝึกปฏิบัติงานฯ นศ.) 5,591,600.00 

  -ครุภัณฑ ์ 4,512,000.00 
  -สิ่งก่อสร้าง 53,339,300.00 

  รวมรายรับงบประมาณ 111,665,923.76 
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 21,249,785.00 
  3) เงินรายได้บณัฑิตศึกษา 1,964,300.00 

  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบณัฑิตฯ 20,874,800.00 
  รวมรายรับเงินรายได้ 44,088,885.00 

  รวมรายรับทั้งสิ้น 155,754,808.76 
2 รายจ่ายจริง  

  1) งบประมาณแผ่นดิน  
  -งบบุคลากร 44,799,723.76 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 3,423,300.00 

  -ค่าสาธารณูปโภค - 
  -เงินอุดหนุน 5,591,600.00 

 -ค่าเสื่อมราคาครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 8,918,690.75 
  รวมรายจ่ายงบประมาณ 62,733,314.51 
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์  

  -งบบุคลากร 4,580,012.00 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 5,106,249.54 

  -ค่าสาธารณูปโภค 2,042,173.50 
 -ค่าเสื่อมราคาครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง 2,203,749.64 

  รวมรายจ่ายเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 11,728,435.04 
  3) เงินรายได้บัณฑิตศึกษา  
  -งบบุคลากร 289,080.00 

  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 577,659.00 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 

  รวมรายจ่ายเงินรายได้บัณฑิตศึกษา 866,739.00 
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ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ  

  -งบบุคลากร - 
  -ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 445,650.00 
  -ค่าสาธารณูปโภค - 

  รวมจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ 445,650.00 
  รวมงบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งสิ้น 75,774,138.55 

3 เงินเหลือจ่าย  
  1) งบประมาณแผ่นดิน 48,932,609.25 
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 9,521,349.96 

  3) เงินรายได้บณัฑิตศึกษา 1,097,561.00 
  4) เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบณัฑิตฯ 20,429,150.00 

  รวมเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น 79,980,670.21 
4 งบด าเนินการในปีงบประมาณ 2563  

  1) งบประมาณแผ่นดิน 62,733,314.51 
  2) เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 13,040,824.04 
  3) ค่าเสื่อมราคาครภุัณฑ์และสิ่งกอ่สร้าง 8,918,690.75 

  รวมงบด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 84,692,829.30 
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 
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ตารางที่ 33 แสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ข้อมูล 
แหล่งเงิน ผลรวมเงินรายได้

ทุกประเภท ผลรวมท้ังหมด งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้  
ป.ตรี/อื่นๆ 

เงินรายได้
บัณฑิตศึกษา 

เงินกองทุนส่งเสริม
การผลิตบัณฑิต 

แหล่งทุน
ภายนอก 

ตามแผน 
19,195,400.00 

(28.04%) 
21,373,700.00 

(31.22% 
1,963,500.00 

(2.87% 
20,874,800.00 

(30.49%) 
6,800,000.00 

(9.93%) 
49,262,300.00 

(71.96%) 
81,147,700.00 

(37.97%) 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 14 แสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2563 
 
ตารางที่ 34 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 - 2563 
 

ปีงบประมาณ 

แหล่งเงิน 
ผลรวมรายได้ 
ทุกประเภท 

ผลรวม
ทั้งหมด 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
ป.ตรี/อื่นๆ 

เงินรายได้
บัณฑิตศึกษา 

เงินกองทุน
ส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิต 

แหล่งเงิน
ภายนอก 

2561 7,023,800 15,037,600 1,456,600  4,039,600 750,000 23,622,100  37,287,200  
2562 40,159,700 18,434,400 623,500 16,362,400 3,700,000 40,702,500 90,522,200 
2563 19,195,400  21,373,700  1,963,500  20,874,800  6,800,000  49,262,300  81,147,700  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภมูิที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561-2563 

หน่วยนับ : บาท 

หน่วยนับ : บาท 

     ขอ้มูล ณ เดอืนกนัยายน 2563 

 

     ขอ้มูล ณ เดอืนกนัยายน 2563 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนคณะสู่ความเป็นเลิศ 
 
เป้าประสงคที่ 1 :  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ท างานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อน  
                      สู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ท างานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ 

1.2 สร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร 
 
การพัฒนาบุคลากร 
1. อบรม/ประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

บุคลากรสายวิชาการ 
 

ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
1 ผศ.กุสุมา จิตแสง ประชุมวิชาการประจ าปีการแพทย์

แผนไทย การแพทยพ์ื้นบ้าน 
4-5 กันยายน 2563 อิมแพคเมืองทองธานี 

จ.นนทบุรี 
งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

2. นายเกียรติศักดิ ์ภาด ี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

3 ผศ.จารุวรรณ ธนวิรุฬห ์ ประชุมวิชาการเรื่อง Materia 
medica and cases for 
homeopathic treatment 

24-25 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยรังสิต 
จ.ปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยรังสิต 

อบรมเรื่อง แนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 2562 

27-28 มกราคม 2563 วิทยาลยัพยาบาล 
ราชชนนีนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

- 

อบรมเร่ือง  outcome based 
education: Backward curriculum 
design และ AUN-QA 
implementation 

19 มิถุนายน 2563 ออนไลน ์ งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

อบรมเร่ือง ความรู้เบื้องต้นการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดและการอ่าน
ใบรับรองผลเพื่อการน าไปใช้ 

10 กันยายน 2563 บริษัท 
ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

4 นางจุฑามาศ หงษ์ทอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

5 นางสาวจินตนา นภาพร ประชุมวิชาการเร่ือง  In-Cosmetics 
Asia 2019 

4-8 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

18 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลันราชภัฏ
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
6 นางสาวฑิภาดา สามสีทอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 
15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

7 นายณรงค์ชัย จักษพุา ประชุมวิชาการเรื่อง The North 
Eastern Neuropsychiatric 
Pharmacy Symposium 2020 
“Pharmacotherapy in 
neuropsychiatry” 

30 – 31 มกราคม 2563 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ 
โฮเทล แอนด์ คอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

8 ผศ.ทวนธน บุญลือ ประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการภาวะ
ฮอร์โมนโพรแลคตินสูงจากยาต้าน  
โรคจิต 

30-31 กรกฎาคม 2563 โรงแรมอมารี  
ดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในร้านยา 

29 กันยายน 2563 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ 
แอนด์คอนเวนชั้น 
เซ็นเตอร์ 
จ.อุบลราชธาน ี

- 

9 ผศ.ทวีศักดิ์  
จึงวัฒนตระกูล 

ประชุมวิชาการเรื่อง การควบคุม
คุณภาพต ารับยาแผนไทย 

25-27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ข้อก าหนดมาตรฐานยาแผนไทย และ
คณะท างานที่เกี่ยวขอ้ง 3 คณะ ครั้งที่ 
6/2563 

10-12 กันยายน 2563 กรมการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสขุ 
จ.นนทบุรี 

ใช้งบประมาณ
จากโครงการวิจัย 

10 ผศ.ธนวดี ปรีเปรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเร่ือง การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ตาม
กรอกมาตรฐานวิชาชีพ professional 
standard framework 

9 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
กิจกรรมพัฒนานกัวิจยัท าอย่างไรให้
ไปสู่นวัตกรรม 

23 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

อบรมเรื่อง แนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษา เพือ่เตรียมยกระดบั
คุณภาพที่สูงขึ้น 

21 สิงหาคม 2563 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

งบพัฒนาอาจารย์ฯ
และงบโครงการ
เภสัชศาสตร์ศึกษา 

11 ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ ประชุมวิชาการเรื่อง The effects of 
epigallocatechin gallate (EGCG) 
ans cissus quadrangularis 
extracts on obesity, and 
browning of human white 
adipocytes 

14 พฤศจิกายน 2562 คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

- 

การประชุมวิชาการเร่ือง สรีรวิทยา
สมาคม ครั้งที่ 47 Research 
Innovation and Precision 
Medicine Challenging Role for 
Physiologists 

19-21 ธันวาคม 2562 โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารยฯ์ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

12 ผศ.นุตติยา วีระวัธนชยั แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

13 ผศ.น้องเล็ก  
คุณวราดิศัย 

ประชุมวิชาการเรื่อง จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ส าหรับบุคลากรทาง
สาธารณสุข 

13-19 มกราคม 2563 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ 
จ.อ านาจเจริญ 

- 

การประชุมวิชาการสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ 2563 

23 กรกฎาคม 2563 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจรญิ 
จ.อ านาจเจริญ 

- 

14 ผศ.ปาจารีย์ ทองงอก การประชุมวิชาการเร่ือง ประสาท
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจ าป ี
2562  

10-11 ธันวาคม 2562 สถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ 
กรุงเทพมหหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
15 นายประสิทธิชัย พูลผล อบรมเร่ือง การเตรียมความพรอ้มเข้า

ร่วมโครงการลดความแออัดใน
โรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน 

19 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ 
จ.ศรีสะเกษ 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

16 ผศ.ปรีชา บุญจูง อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  การ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ HPLC และ GC 

8-11 มกราคม 2563 ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  
จ. สงขลา 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

17 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย อบรมการจัดท าแผนปรับปรุงและการ
เขียน SAR  

11-12 พฤศจิกายน 2562 ห้องพิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจ
ประเมินคุณถภาพองค์กรทาง
การศึกษาดว้ยเกณฑ์ EdPEx 
(กิจกรรมที่ 1 การจัดท า Individual 
Report (IR)) 

17 ธันวาคม 2562 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หมวด 6 
วิเคราะห์งานและกระบวนงานตาม
เกณฑ ์EdPEx 

24-25 ธันวาคม 2562  ห้องพิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

- 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจ
ประเมินคุณถภาพองค์กรทาง
การศึกษาดว้ยเกณฑ์ EdPEx 
(กิจกรรมที่ 2 การประเมินหนว่ยงาน
ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx) 

29-31 มกราคม 2563 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจ
ประเมินคุณถภาพองค์กรทาง
การศึกษาดว้ยเกณฑ์ EdPEx   
(กิจกรรมที ่3 มาตรฐานและแนวทางการ
ประเมนิตามเกณฑ์ EdPEx) 

11-12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 

อบรมเร่ือง Digital 
Transformation@UBU   

10 กันยายน 2563 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

18 นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา ประชุมวิชาการเรื่อง The North 
Eastern Neuropsychiatric 
Pharmacy Symposium 2020 
“Pharmacotherapy in 
neuropsychiatry” 

30 – 31 มกราคม 2563 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ 
โฮเทล แอนด์ คอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง ANTIDOTE 
UPDATE 2020 การพัฒนาศักยภาพ
หน่วยบรกิารเพื่อปรับปรุงแนว
ทางการใช้ยาก าพรา้ 

19-21 สิงหาคม 2563 อบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

- 

การประชุมวิชาการออนไลน์ 
(Webinar) หัวข้อ High alert drug 
in hospital 

31 สิงหาคม - 2 กันยายน 
2563 

ออนไลน์ (Webinar) - 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

19 ผศ.พรทิพย์ ไววุฒ ิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

การประชุมวิชาการประจ าปี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
แห่งชาติ ครั้งที่ 17 ในงานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 

4-8 มีนาคม 2563 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง First Joint 
Symposium: Establishment of 
Scientific Platform of Natural 
Medicine 

30 มีนาคม –  
4 เมษายน 2563 

Institute of 
Natural Medicine, 
University of 
Toyama 

- 

ประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42  

20-22 พฤษภาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

ประชุมวิชาการงานมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ 

3-6 กันยายน 2563 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 

- 

20 นางสาวพัชราภร เพยีงรงาม กิจกรรมพัฒนานกัวิจยั : งานวิจยัท า
อย่างไรให้ไปสู่นวัตกรรม ขึ้นหิ้งก็ได้ 
ส่งห้างก็ดี ส่งออกต่างประเทศก็เจ๋ง 

23 มิถนุายน 2563 ห้องศรีเมืองใหม ่
มหาวทิยาลยั
อุบลราชธาน ี
จ.อบุลราชธาน ี

- 

21 นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

22 นายภูเบศน์ นิลาทะวงศ์  
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
23 นายมานิตย์ แซ่เตียว ประชุมวิชาการเร่ือง the XVIII 

International Symposium on 
Oncology Pharmacy Practice 

10-13 ตลุาคม 2562 Novotel London 
West, London, 
สหราชอาาจักร 

ใช้เงินส่วนตัว
ชมรมเภสัชกร
โรคมะเร็งภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิก 
(ประเทศไทย) 

24 รศ.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ประชุมวิชาการประจ าปีการแพทย์
แผนไทย การแพทยพ์ื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก ครั้งที่17 

4-5 กันยายน 2563 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

25 นางสาวรุจาภัค  
สุทธิวิเศษศักดิ์ 

กิจกรรมพัฒนานกัวิจยั : งานวิจยัท า
อย่างไรให้ไปสู่นวัตกรรม ขึ้นหิ้งก็ได้ 
ส่งห้างก็ดี ส่งออกต่างประเทศก็เจ๋ง 

23 มิถุนายน 2563 ห้องศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง หลักเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ ผศ.รศ. ศ. ฉบับใหม่ 

16 กรกฎาคม 2563 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง Special Topics 
in Microbiology and 
Immunology II 

29 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร 

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง Immunology 
of COVID-19 

23-24 กันยายน 2563 ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

26 รศ.วริษฎา ศิลาออ่น ประชุมวิชาการเรื่อง Practical 
Project Management in Pharma 
and Biopharma Industry 

18-20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

27 รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา ประชุมวิชาการเรื่อง เหลียวหลังแล
หน้า 55 ป ีเภสัชฯ เชียงใหม่ รับใช้
สังคม 

24-26 ตุลาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และ โรงแรม Nimman 
Convention Centre  
จ.เชียงใหม่ 

งบประมาณส่วนตัว 

ประชุมวิชาการเรื่อง In Cosmetic Asia 
2019 

4-8 พฤศจิกายน2562 ศูนย์ประชุมไบเทค 
บางนา  
กรุงเทพมหานคร 

- 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดบั
หลักสูตร มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

9-13 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง  
จ.เชียงราย 

งบคณะเภสัชศาสตร ์

28 นางสาววรนันท ์รังสิมาวงศ์ ประชุมวิชาการเรื่อง in-cosmetics 
Asia 2019 

4-6 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุม ไบเทค
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนาอาจารย์ฯ 

ประชุมวิชาการเรื่อง จุดเปลี่ยน
อนาคตไทย ด้วยงานวิจยัเกษตร 
(Beyond Disruptive Technology) 

7-10 ตุลาคม 2562 โรงแรมเซ็นทรา 
ศูนย์ราชการและ 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง The 6th Current 
Drug Development (CDD) 
International Conference 2020 

8-14 กันยายน 2563 โรงแรมลีการ์เด้น 
พลาซ่า  
จ.สงขลา 

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
29 นายศักดิ์สิทธิ ์ศรีภา อบรมเร่ือง การจัดท าแผนปรับปรุง

และการเขียน SAR  
 

11-12 พฤศจิกายน 2562 
 

ห้องพิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจ
ประเมินคุณถภาพองค์กรทาง
การศึกษาดว้ยเกณฑ์ EdPEx 
(กิจกรรมที่ 1 การจัดท า Individual 
Report (IR)) 

17 ธันวาคม 2562 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx (กิจกรรมที่ 2 การ
ประเมินหน่วยงานตามแนวทางเกณฑ์ 
EdPEx) 

28-31 มกราคม 2563 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจ
ประเมินคุณถภาพองค์กรทาง
การศึกษาดว้ยเกณฑ์ EdPEx   
(กิจกรรมที ่3 มาตรฐานและแนวทางการ
ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx) 

11-12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 

30 ผศ.ศิริมา สุวรรณกูฎ 
จันต๊ะมา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

31 ผศ.สมหวัง จรรยาขันติกุล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

32 ผศ.สุดารัตน์ หอมหวล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

33 ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง อบรมการจัดท าแผนปรับปรุง 
และการเขียน SAR  
 
 

11-12 พฤศจกิายน 2562 ห้องพิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจ
ประเมินคุณถภาพองค์กรทาง
การศึกษาดว้ยเกณฑ์ EdPEx 
(กิจกรรมที่ 1 การจัดท า Individual 
Report (IR))  

17 ธันวาคม 2562 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 



 

122 

 

  

ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
อบรมเชิงปฏิบัติการ หมวด 6 
วิเคราะห์งานและกระบวนงานตาม
เกณฑ ์EdPEx 

23 ธันวาคม 2562 ห้องพิบูลมังสาหาร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเข้ าถึ ง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

35 นายสุรชัย จูมพระบุตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Application 
of yeast model in drug 
discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

36 ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์  ประชุมวิชาการเรื่อง in-cosmetics 
Asia 2019 

5-6 พฤศจกิายน 2562 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

- 

อบรมเรื่อง การพัฒนาที่ปรกึษาด้าน
มาตรฐานสากล" (GMP Codex, ISO, 
HACCP) ภายใต้โครงการการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ให้บริการ SME (Service 
Provider : SP) 

13-1- มกราคม 2563 โรงแรมเนวาด้า 
จ.อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง Powtoon for Beginner : 
เริ่มต้นสร้างสื่อ Animationอย่างง่าย 

12 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง Tips and Tricks การจัด
เอกสารทางวิชาการด้วย MS Word 

13 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง การสร้าง Infographic 
และ Animation ด้วย Animaker 

21 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

กิจกรรมพัฒนานกัวิจยั : งานวิจยั     
ท าอยา่งไรให้ไปสู่นวัตกรรม 

23 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง คุยกับกูรูเกณฑ์ใหม่
ต าแหน่งทางวิชาการจัดโดยค่ายผศ.
รศ.ศ.ร่วมกับโครงการ MMS6 

20 กรกฎาคม 2563 ประชุมออนไลน์ - 

กิจกรรม Roadshow หน่วยงาน ITAP 
เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

20 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“Design Thinking for Research 
and Innovations” 

26-27 สิงหาคม 2563 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง How to 
Publish your Articles/Books in 
Cambridge University Press 

16 กันยายน 2563 ประชุมออนไลน์ - 

37 ผศ.แสวง วัชระธนกิจ ประชุมวิชาการเรื่อง The ISPE's 12th 
Asian Conference on 
Pharmacoepidemiology and 
25th Japanese 
Pharmacoepidemiology Joint 
Meeting 

9-15 ตุลาคม 2562 กรุงเกียวโต 
ประเทศญี่ปุ่น 

งบนอกเหนือจาก
งบพัฒนาอจารย์ 

ประชุมวิชาการเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อ
การปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล จังหวัดอุดรธาน ี

25-28 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุดรธาน ี
จ.อุดรธาน ี

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมบริการการใช้ยาปฏิชวีนะ
อย่างรับผิดขอบในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลคอนสาย 
จังหวัดอุดรธาน ี

25-28 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุดรธาน ี
จ.อุดรธาน ี

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง การให้ค าปรึกษา
งานวิจัยหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบา้นสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

29 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 
จ.อ านาจเจริญ 

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยส าหรับ
แพทย์ประจ าบา้น สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว 

28 กมุภาพันธ ์2563 โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 
จ.อ านาจเจริญ 

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง งานวิจัยเวชศาสตร์
ครอบครัว 

8 กันยายน 2563 โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 
จ.อ านาจเจริญ 

- 

38 นางสาวอัญมณี ลาภมาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

39 ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาโมบาย
แอพพลิเคชันส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์ 
จ.อุบลราชธาน ี

ทุนนักวิจัยหน้า
ใหม่ ปี 2562 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
จ.อุบลราชธาน ี

- 

40 ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิร ิ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจ
ประเมินคุณถภาพองค์กรทาง
การศึกษาดว้ยเกณฑ์ EdPEx 
(กิจกรรมที่ 1 การจัดท า Individual 
Report (IR))  

17 ธันวาคม 2562 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

งบพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง            
"การควบคุมคุณภาพต ารายาแผนไทย” 

26-27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
คอนเว็นชั่น  
กรุงเทพมหานคร 

- 

ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาการ
กักเก็บชวีวัตถุเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์     
ชีวภัณฑ์ทางการเกษตร 

10-11 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
จ.ปทุมธาน ี

- 

 
บุคลากรสายสนับสนุน 
 
ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
1 นางกรชนก  แก่นค า อบรมเรื่อง การสร้าง Infographic 

ตกแต่งด้วยโปรแกรม Befunky 
29 เมษายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น
ในส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

17 สิงหาคม 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภาระงานด้านกฎหมาย และรับฟัง
สภาพปัญหาอปุสรรค ของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ 

28 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง การสร้าง Infographic 
ด้วยโปรแกรม Canva 

2 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง การใช้งานและการ
บ ารุงรักษาเครื่องชั่งให้มีประสิทธิภาพ 

16 กันยายน 2563 ออนไลน ์ - 

2 นางกฤตติญารัตน์  
พิมพ์พงษ ์
 

อบรมเร่ือง ข้อก าหนด ISO/IEC 
17025 : 2020 

13 สิงหาคม 2563 ออนไลน ์ - 

การสร้าง E-book อย่างง่าย 1 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง การอนุรักษพ์ลังงาน และ 
พลังงานทดแทน 

11 กันยายน 2563 ออนไลน ์ - 

3 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

4 นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภาระงานด้านกฎหมาย 

28 เมษายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

หลักสูตรสร้าง Infograhic ตกแต่ง
ภาพดว้ย Befunky 

29 เมษายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน
ระบบ PhaPAB version 2 

16 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

การใช้บริการหอ้งสมุดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

17 สิงหาคม 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

สร้าง infographic ด้วย canva 2 กันยายน 20 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง การใช้งานและการ
บ ารุงรักษาเครื่องชั่งให้มีประสิทธิภาพ 

16 กันยายน 2563 ออนไลน ์ - 

5 นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน
ระบบ PhaPAB version 2 

16 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

6 นางสาวดารุณี นามห่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภาระด้านกฎหมาย ของส านกังาน
กฎหมายและนิติการ 

28 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน
ระบบ PhaPAB version 2 

16 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

7 นายทยากร วริทธานนท ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน
ระบบ PhaPAB version 2 

16 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

8 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา กิจกรรม UBU-KM Fair 2020 17 กันยายน 2563 ห้องศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน
ระบบ PhaPAB Version 2 

16 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

9 นางณัฐภรณ์  
จันทร์จรัสจิตต ์

การสร้าง E-book อย่างง่าย 1 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยลัย
อุบลราชธาน ี

- 

Green technology of 
Refrigerators/ Freezers 

10 กันยายน 2563 ออนไลน ์ - 

การอนุรักษพ์ลังงานและเทคโนโลยี 
การอนุรักษพ์ลังงาน 

11 กันยายน 2563 ศูนย์เครื่องมือกลาง - 

10 นางสาวธัญญลกัษณ์  
ทิวัตถ์กุลภรณ์ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
อบรมการใช้งาน Microsoft Excel 
(ขั้นสูง) 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรม “แนวทางการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” 

20 สิงหาคม 2563 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรม “แนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษาเพื่อเตรียมยกระดับ
คุณภาพที่สูงขึ้น” 

21 สิงหาคม 2563 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืององค์ความรู้
เกี่ยวกบัภารงานด้านกฏหมายของ
ส านักงานกฏหมายและนิตกิาร 

26 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

11 นางธนาพา เชียงแสน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

การแลกเลปี่ยนเรียนรู้เร่ือง การใช้งาน
ระบบ PhaPAB Version 2 

16 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง  

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

12 นายธนพัต วิสาพล อบรมเร่ือง การอนุรักษพ์ลังงาน และ 
พลังงานทดแทน 

11 สิงหาคม 2563 ออนไลน ์ - 

13 นายนเรศน์ ก าลังด ี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

14 นางนารี แก้;วงษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

15 นางนิธินันท์ สุยะลา อบรมหลักสูตรตัดต่อวีดีโอดว้ย 
Openshot Video Editor 

24 เมษายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
ร่วมรับฟังการเสวนาเร่ืองหลักเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ  
ผศ. รศ. ศ. ฉบับใหม่ 

16 กรกฎาคม 2563 ออนไลน ์ - 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเร่ือง คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานบุคคล 

1 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ดีของหนว่ยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

17 กันยายน 2563 ห้องศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

16 นางสาวนุชจรีย ์มณีจักร ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

17 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน
ระบบ PhaPAB version 2 

16 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

18 นางสาวปนิดา มุขมณ ี อบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Certificate in Public Procurement : 
e-CPP หลักสูตร A1 หลักสูตรเตรียม
ความพร้อม (Preparation Course) 

25 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน
ระบบ PhaPAB version 2 

16 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

19 นางสาวปฐมพร ยังมงคล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

เข้าอบรมหลักสูตร “สร้าง 
Infographic ด้วย Canva”  

2 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

20 นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

21 นางสาวพัทธนันท์ ค าผา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

22 นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน
ระบบ PhaPAB Version 2 

16 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภาระด้านกฎหมาย ของส านกังาน
กฎหมายและนิติการ 

28 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
23 นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ

ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

สัมนาออนไลน์การใช้งานและบ ารุง
เครื่องชั่งให้มีประสิทธิภาพ 

16 เมษายน 2563 ออนไลน ์
 

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภาระด้านกฎหมาย ของส านกังาน
กฎหมายและนิติการ 

28 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

24 นางวรรณา พุ่มพฤกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เร่ือง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

กิจกรรม UBU-KM Fair 2020 17 กันยายน 2563 ห้องศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

25 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี อบรมออนไลน์ Tips and Tricks การ
จัดการด้วย MS Word  

21 เมษายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมออนไลน์หลักสูตร “การวิจยั
และพัฒนางานประจ าด้วย
แนวความคิดลีน "ผา่นอิเล็กทรอนกิส์
ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams” 

6 มิถุนายน 2563 ออนไลน ์ - 

ประชุมออนไลน์ “การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัตกิารในยุค COVID-19 ผ่าน
ระบบ Zoom” 

11 กรฎาคม 2563 ออนไลน ์ - 

อบรมออนไลน์หลักสูตร “การพัฒนา
งานประจ าสู่งานวจิัย Routine to 
Research (R2R)” เพื่อเล่ือนระดับที่
สูงขึ้น  

16 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

- 

อบรมออนไลน์หลักสูตร การถ่ายทอด
ประสบณ์การณ์ท างาน “การสร้าง
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
งานวิจัยในหอ้งปฏิบัติการวิเคราะห์” 

18 กรกฎาคม 2563 ออนไลน ์ - 

การจัดท าแผนสภาอาจารย์ประจ าปี
งบประมาณ 2564-2567  

14-16 สิงหาคม 2563 โรงแรมแลโขง 
อ.เขมราฐ 
จ.อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โครงการ
คัดแยกขยะต้นทางและดูแลน้ าเสียใน
สถานประกอบการภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 

26 สิงหาคม 2563 ห้องศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
อบรมออนไลน์ “One-sheet R2R 
proposal : งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”
ผ่านระบบ Zoom 

29 สิงหาคม 2563 ออนไลน ์ - 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมออนไลน์เรื่อง การใช้งานและ
บ ารุงรักษาเครื่องชั่งให้มีประสิทธิภาพ 
จากบริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด)  

16 กันยายน 2563 ออนไลน ์ - 

กิจกรรม UBU-KM Fair 2020 17 กันยายน 2563 ห้องศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

26 นางสาววิศัลย์ศยา  
สุวรรณะ 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เร่ือง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

27 นาบวีระวุท กะชา อบรมเรื่อง การใช้งานและบ ารุงรักษา
เครื่องชั่ง ให้มีประสิทธิภาพ  

16 กันยายน 2563 ออนไลน ์ - 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

28 นายวุฒิพงศ์ จันทรพ์ันธ ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใช้งาน
ฐานข้อมูลงานวิจยัของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

18 พฤษภาคม 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

กิจกรรม UBU-KM Fair 2020 17 กันยายน 2563 ห้องศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน
ระบบ PhaPAB version 2 

16 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

29 นางเย็นฤดี แม่นมั่น อบรมออนไลน์เรื่อง ข้อก าหนด 
ISO/IEC 17025:2017  

24 สิงหาคม - 
22 พฤศจิกายน 2563 

ออนไลน ์ - 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
30 นางแวว ถนอมวงค์ อบรมเรื่อง การควบคุมคุณภาพผล

การวิเคราะห์ทดสอบ 
21 พฤษภาคม - 
19 สิงหาคม 2563 

ออนไลน ์ - 

อบรมเรื่อง ข้อก าหนด ISO/IEC 
17025:2017 

21 พฤษภาคม - 
19 สิงหาคม 2563 

ออนไลน ์ - 

กิจกรรม UBU-KM Fair 2020 17 กันยายน 2563 ห้องศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

31 นางสาวิตรี สอนพงษ ์ การสร้าง E-Book อยา่งง่าย 1 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเร่ือง Digital Transformation 
@ UBU (การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล) 

10 กันยายน 2563 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

32 นางสาวสุดารัตน์ ท าน ุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

33 นางสาวสุขุมา พวงมะล ิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

34 นางสาวสดใส ตะรินันท ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน
ระบบ PhaPAB version 2 

16 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 



 

133 

 

  

ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
อบรมเร่ือง แนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษา เพือ่เตรียมยกระดบั
คุณภาพที่สูงขึ้น 

21 สิงหาคม 2563 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภาระด้านกฎหมาย ของส านกังาน
กฎหมายและนิติการ 

28 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมการสร้าง e – book อยา่งง่าย 1 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเร่ือง Digital Transformation 
@ UBU (การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล) 

10 กันยายน 2563 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

35 นางสาวสมพร นันตะเสน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

36 นายสิทธพิงศ์ ยิ่งยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

กิจกรรม UBU-KM Fair 2020 17 กันยายน 2563 ห้องศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

37 นางสมคิด สุพันทะมาด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง การใช้งานและดูแลรักษา
เครื่องชั่งให้มีประสิทธิภาพ 

16 กันยายน 2563 ออนไลน ์ - 

38 นางสาวสุดารัตน์ ท าน ุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

39 นางสาวสุภาวดี ศรีภกัด ี อบรมเรื่อง การสร้าง Infographic 
ตกแต่งภาพดว้ย befunky 

28 เมษายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน
ระบบ PhaPAB version 2 

16 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 
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ที่ เจ้าของเรื่อง เรื่อง วันที่ไปราชการ สถานที่จัดงาน แหล่งทุน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

การใช้งานห้องสมุดเบื้องต้น ส านัก
วิทยบริการ 

17 สิงหาคม 2563 ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกบัภาระ
ด้านกฎหมาย ของส านกังานกฎหมาย
และนิติการ 

28 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง การสร้าง Infographic 
ด้วย Canva 

2 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

อบรมเรื่อง การใช้งานและการดูแล
รักษาเครื่องชั่งให้มีประสิทธิภาพ 

16 กันยายน 2563 ออนไลน ์ - 

40 นางสาวเสาวลกัษณ์ ภพููล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

41 นางอนุพร กลางค า แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง 

22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

กิจกรรม UBU-KM Fair 2020 17 กันยายน 2563 ห้องศรีเมืองใหม่ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

42 นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น 

15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 

43 นายอิศราวุธ สายมาศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการ
ระบบงานสารบรรณและหนังสือ
ราชการ 

14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

- 
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การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประเภท
บุคลากร 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ระดับ 
การ 

ศึกษาต่อ 
แหล่งทุนการศึกษา 

สถาบันที่ 
ศึกษาต่อ 

ประเทศของ
สถาบันที่ 
ศึกษาต่อ 

1 นางสาวพิชญ์จิรา  
สงวนบุญญพงษ์ 

พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

2 นางสาวรจเรศ เนตรทอง พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ 

University of 
Lincoln 

สหราช
อาณาจักร 

3 นางสาวพนัชกร เตชอังกูร พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

4 นายรชตะ มังกรแก้ว พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

วิทยาลัยเภสัชบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

ไทย 

5 ผศ.ธีระพงษ์   
มนต์มธุรพจน์ 

พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ 

The University of 
Bath 

สหราช
อาณาจักร 

6 นางศิศิรา  ดอนสมัคร พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ 

Cardiff University  สหราช
อาณาจักร 

7 นายดุรงค์กร  พลทม พนักงาน ป.ตรี ป.เอก ทุนกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ไทย 

8 ผศ.จีริสุดา ค าสีเขียว พนักงาน ป.โท ป.เอก ทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.). 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ไทย 
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รางวัลแห่งเกียรติยศ  
 

บุคลากรสายวิชาการ 

ล าดั
บ ชื่อ-สกลุ ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ สถาบัน/ 

หน่วยงานที่มอบ 

1 ผศ.พรทิพย์ ไววุฒ ิ รางวัลชมเชย เรื่อง ฤทธ์ิยับยั้งของเซลล์
เพาะเลี้ยงของสารสกัดจากผักชีใน
หลอดทดลอง 

3 กันยายน 2563 กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุิข 

2 ผศ.พรทิพย์ ไววุฒ ิ รางวัลที่ 3 Academics ประเภท Oral 
Presentation เรือง ฤทธ์ิยับยั้งของสาร 

3 กันยายน 2563 ส านักนายกรัฐมนตร ี

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ล าดั
บ ชื่อ-สกลุ ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ สถาบัน/ 

หน่วยงานที่มอบ 
1 นางกรชนก แก่นค า รางวัลบุคลากรดเีด่น ระดับ

มหาวิทยาลยั 
23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2 นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง 
นายนรเศรษฐ์ ทองค า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน
ระบบบันทึกและติดตามงานผลติ
เอกสาร เวอร์ชั่น 2 

17 กันยายน 2563 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2 นางกรชนก แก่นค า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเรื่อง 
การพัฒนาสูตรอาหารเลีย้งเช้ือราจาก
มันส าปะหลังและมันเทศเพื่อชักน าการ
สร้างเส้นใยของ Penicillium sp. ใน
ห้องปฏิบัติการจลุชีวเภสัชศาสตร์  
คณะเภสัชศาสตร ์

17 กันยายน 2563 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

 

 

นักศึกษาปริญญาตร ี

ล าดั
บ ชื่อ-สกลุ ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ สถาบัน/ 

หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวจิราวรรณ ค ามั่น,
นายฉัตรชัย วราฤทธิ ์

ระดับดีเยี่ยม การน าเสนอประเภท    
Oral Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม เรื่อง ผลของ proteasome, 
gamma secretase และ autophagy 
inhibitors ในการเสริมฤทธิ์ 
temozolomide ต่อเซลล์มะเร็งสมอง
ชนิด glioblastoma multiforme 
(T98G) ที่เลี้ยงในสภาวะกลโูคสความ
เข้มข้นสูง 

15-16 กุมภาพันธ์ 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
 

2 นางสาวมัฐกา จันทร์เมือง,
นายพงศ์ภัค คงโพธิ ์

ระดับดีมาก การน าเสนอประเภท    
Oral Presentation สาขาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม เรื่อง การสกัดและกักเก็บ
สารตา้นอักเสบ (E)-1-
(3’,4’dimethoxyphenyl)butadiene 
จากเหง้าไพลด้วยไซโคลเดกซ์ทรินแบบ
ขั้นตอนเดียวเพื่อใช้ทางเภสัชกรรม 

15-16 กุมภาพันธ์ 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
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ล าดั
บ ชื่อ-สกลุ ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ สถาบัน/ 

หน่วยงานที่มอบ 

3 นางสาวกนกวรรณ 
วัฒนตฤณากุล, 
นางสาวพรรษชล โสดาจันทร์ 

ระดับดี การน าเสนอประเภท         
Oral Presentation สาขาบริบาล   
เภสัชกรรม เรื่อง การปรับปรุงและ
พัฒนาฐานข้อมูลการพสิูจน์เอกลักษณ์
ยาเม็ดและยาแคปซลูที่มีจ าหน่ายใน
ประเทศไทยเพื่อสนับสนุนระบบยาใน
โรงพยาบาล 

15-16 กุมภาพันธ์ 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
 

4 นางสาวจารุเนตร สิงห์เห, 
นางสาวพรปวีณ์ พงษ์ศร ี

ระดับดีเยี่ยม การน าเสนอประเภท    
Poster Presentation สาขา       
เภสัชสังคมและการบริหาร เรื่อง 
เครื่องมือประเมิน และผลการวเิคราะห์
รูปแบบและความน่าเชื่อถือของ
บทความสุขภาพท่ีเผยแพรบ่นเว็บไซต์
ของประเทศไทย 

15-16 กุมภาพันธ์ 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
 

5 นายอภิสิทธ์ิ สลีาพัฒน,์
นางสาวธินัดดา รอดภัย 

ระดับดีเยี่ยม การน าเสนอประเภท    
Poster Presentation สาขา       
เภสัชสังคมและการบริหาร เรื่อง     
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการใช้สื่อ
การ์ตูนแอนิเมชั่นในการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
ส าหรับเด็กวัยเรียน อายุ 5-14 ปี       
ในจังหวัดอุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
 

6 นางสาวณิชกานต์ แสบงบาล, 
นางสาวมธุรดา คุณวงศ์วิวัฒน์ 

ระดับดี การน าเสนอประเภท    
Poster Presentation สาขา
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เรื่อง 
Proteasome and gamma-
secretase inhibitors 
chemosensitizes human 
glioblastoma cell line (U87MG) 
cultured in high glucose medium 
to temozolomide (TMZ) 

15-16 กุมภาพันธ์ 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
 

7 นายศุภกิจ สรีับสี  รางวัลคณุธรรมจริยธรรมดีเด่น 
นักศึกษาท่ีมีจริยธรรมดีเด่น  
ประจาปี 2563 

15-16 กุมภาพันธ์ 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
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นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ล าดั
บ ชื่อ-สกลุ ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ วันเดือนปีที่ได้รับ สถาบัน/ 

หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย ระดับดีมาก การน าเสนอประเภท    
Poster Presentation สาขา
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เรื่อง การพัฒนา
ต ารับและประเมินผลิตภณัฑ์ เจลขัดผิว
กายที่มีส่วนประกอบจากขยุมะพร้าว 

15-16 กุมภาพันธ์ 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

2 นางวรรณพร วัฒนะวงษ ์ 
 

ระดับดีมาก การน าเสนอประเภท    
Poster Presentation สาขา        
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร   
เรื่อง ความตรงของข้อมูลพื้นฐานใน
ฐานข้อมูลทะเบยีนมะเร็งเทียบกับ 
ข้อมูลต้นแบบจากฐานข้อมูล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

15-16 กุมภาพันธ์ 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
 

3 นางสาววรรณธกิจ สระเพชร 
นายด ารงศักดิ์ จินารัตน์ 

ระดับดี การน าเสนอประเภท  Poster 
Presentation สาขาวิทยาศาสตร ์  
เภสัชกรรม เรื่อง การทดสอบฤทธิท์าง
ชีวภาพของผักท่ีบริโภคได้จากภาค
อีสาน  

15-16 กุมภาพันธ์ 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์  
3 สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

 
.
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล   
 
เป้าประสงคที่ 1 :  มีระบบสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ และ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์/มาตรการ 

1.1 จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายที่มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพสูง ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัยและเสถียร เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร เครื่องคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์เพื่อจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเอกสารอ้างอิงและพื้นที่การเรียนรู้อ่ืนๆ ให้มีสภาพที่สามารถสนองตอบต่อการใช้สื่อสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอน 

1.2 พัฒนาหรือจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการ
ตัดสินใจ 

1.3 ก าหนดสมรรถนะด้าน ICT และอบรมฝึกทักษะอาจารย์ บุคลากร ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผลและรู้เท่าทัน 

 
เป้าประสงคที่ 2 :  มีระบบการสื่อสารทางไกล สนับสนุนการเชื่อมต่อทางไกลกับหน่วยงานภายนอก คณะเภสัชศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน และองค์กรระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์/มาตรการ 

2.1 จัดหาระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการสื่อสารทางไกล เพื่อให้การส่งข้อมูลสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงผ่าน
เครือข่ายสื่อสารภายนอกองค์กร ในรูปแบบของดิจิตอลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
การพัฒนาและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะเภสัชศาสตร์ มีการพัฒนาหรือจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ รวมทั้งส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ผล ตลอดจนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
อบรมฝึกทักษะของอาจารย์และบุคลากรของคณะให้สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่คณะ
พัฒนาขึ้น และระบบที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย เข่น ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ UBU LMS รวมถึงโปรแกรม
ส าเร็จรูปอ่ืนๆ ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเปลี่ยนจากผู้ใช้งานระดับต้นเป็นผู้ใช้งานระดับกลางถึงสูง อันจะท าให้การ
สนับสนุนให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในปีงบประมาณ 2563 คณะได้ด าเนินการการจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ที่มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพสูง ทันสมัย ที่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การวิจัยและ    
การบริหารจัดการของคณะ และการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศของคณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 
1. อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ที่ด าเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2563 

 

รายการ จ านวน หน่วยนับ 
1. ไมโครโฟนไร้สาย แบบติดปกเสื้อ 6 ตัว 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 4 ชุด 
3. เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3 ตัว 
4. ระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ 
5. ระบบกล้องวงจรปิดพรอมอุปกรณ์และการติดตั้งส าหรับสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2 ระบบ 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปงีบประมาณ 2563 
อาจารย์ 
 

ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
1 ผศ.กุสมุา จิตแสง การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 

classroom ผ่านโปรแกรม google meet 
20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
2 นางจุฑามาศ หงษ์ทอง การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 

classroom ผ่านโปรแกรม google meet 
20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
3 ผศ.ชลลดัดา พิชญาจิตพงษ ์ Owtoon for Beginner : เริ่มต้นสร้างสื่อ 

Animation อยา่งง่าย 
12 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

4 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

5 ผศ.ทวนธน บุญลือ การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

6 ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนะตระกลู การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

7 ผศ.ธนวดี ปรเีปรม การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

8 รศ.ธีราพร สุภาพันธุ ์ การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

9 ผศ.นุตติยา วีระวัธนชัย การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

10 ผศ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

11 ผศ.พรทิพย์ ไววุฒ ิ การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

12 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย Digital Transformation@UBU   10 กันยายน 2563 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

13 นางสาวเพียงเพ้ญ ธิโสดา การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

14 นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
15 นายภูเบศน์ นิลาทะวงศ์ การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 

classroom ผ่านโปรแกรม google meet 
20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
16 รศ.ริวรรณ แก้วอมตวงศ์ การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 

classroom ผ่านโปรแกรม google meet 
20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
17 รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา การใช้ Microsoft Office เพื่อสนับสนุน

การจดัการเรียนการสอน     
29 สิงหาคม2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
การออกแบบสื่อ และกิจกรรมการสอน
ด้วยเทคโนโลยี 

21 มกราคม 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การออกแบบสื่อ และกจิกรรมการสอน
ด้วยเทคโนโลย ี

22 มกราคม 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

UBU lms manager and cours creter 29 มกราคม 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

UBU LMS Chapter 2 : การสร้างข้อสอบ
และการจัดการ Gradebook 

11 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การสร้าง Infographic 2 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

18 รศ.วิภาวี  เสาหิน การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

19 ผศ.ศิรมิา สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 

สร้างสื่อเพื่อการน าเสนอด้วย Loom 
และ MS Powerpoint 2019 

31 สิงหาคม 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

20 ผศ.สมหวัง จรรยายขันติกุล การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

21 ผศ.สดุารตัน์ หอมหวล การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

22 นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกลุ การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

23 ผศ.สภุารตัน์ จันทร์เหลือง การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผา่นโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

24 นายสุรชัย จมูพระบตุร Owtoon for Beginner : เริ่มต้นสร้างสื่อ 
Animationอย่างง่าย 

12 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การสร้าง Infographic 21 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

25 ผศ.สรุีวัลย์ ดวงจิตต ์ UBU LMS Chapter 2 : การสร้างข้อสอบ
และการจัดการ Gradebook 

11 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

Owtoon for Beginner : เริ่มต้นสร้างสื่อ 
Animation อยา่งง่าย 

12 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การสร้าง Infographic 21 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การจัดการเรยีนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=11&mlv3=4&contactid=399
https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=11&mlv3=4&contactid=58
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ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
26 ผศ.สุวรรณา ภัทรเบญจพล การจัดการเรียนการสอนแบบ virtual 

classroom ผ่านโปรแกรม google meet 
20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
27 ผศ.อรนุช ธนเขตไพศาล การจัดการเรียนการสอนแบบ virtual 

classroom ผ่านโปรแกรม google meet 
20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
28 นางสาวอัญมณี ลาภมาก ออกแบบสื่อ และกิจกรรมการสอนด้วย

เทคโนโลย ี
22 มกราคม 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
ออกแบบสื่อ และกิจกรรมการสอนด้วย
เทคโนโลย ี

23 มกราคม 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การจัดการเรียนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

29 ผศ.อษุณา พัวเพิ่มพลูศิร ิ การจัดการเรียนการสอนแบบ virtual 
classroom ผ่านโปรแกรม google meet 

20 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 
 
 
บุคลากร 
ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
1 นางกรชนก แก่นค า การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การสร้าง Infographic 2 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
2 นางกฤตญิารตัน์ พิมพ์พงษ ์ การสร้าง e-book 1 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
3 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
4 นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแกว้ การสร้าง Infographic 2 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
5 นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
6 นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต ์ การสร้าง e-book 1 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
7 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
8 นางสาวดารณุี นามห่อ การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=11&mlv3=4&contactid=43
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ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
9 นายทยากร วริทธานนท ์ การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
10 นางธนาพา เชียงแสน การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
11 นางสาวธัญญลักษณ์  

ทิวัตถ์กุลภรณ ์
การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
12 นายนรเศรษฐ์ ทองค า การสร้าง Infographic 2 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
13 นายนเรศน์ ก าลังด ี การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
14 นางนารี แก้ววงษา การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
15 นางนิธินันท์ สุยะลา การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
16 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร ์ การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
17 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
18 นางสาวปฐมพร ยังมงคล การสร้าง Infographic 2 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
19 นางสาวปนิดา มุขมณ ี การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
20 นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ ์ การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
21 นางสาวพัทธนันท์ ค าผา การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
22 นางสาวพิชญาพร ขาวเลศิ การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
23 นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
24 นางวรรณา พุ่มพฤกษา การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
25 นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
26 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ ์ การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
27 นางสาวสดใส ตะรินันท ์ Digital Transformation@UBU   10 กันยายน 2563 โรงแรมยูเพลส 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การสร้าง e-book 1 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
28 นางสาวสมพร นันตะเสน การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
29 นางสาวิตรี สอนพงษ ์ Digital Transformation@UBU   10 กันยายน 2563 โรงแรมยูเพลส 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การสร้าง e-book 1 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
30 นางสาวสุขุมา พวงมะล ิ การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
31 นางสาวสุดารัตน์ ท านุ การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
32 นางสาวสุภาวี ศรีภักด ี การสร้าง Infographic 2 กันยายน 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
33 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
34 นางอนุพร กลางค า การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
การใช้งาน Microsoft Exdel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
35 นางสาวอุบลรตัน์ ผิวนวล การใช้งาน Microsoft Exdel เบื้องต้น 15 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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คณาจารย์และบคุลากร  
 

คณาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 
ชื่อ คุณวุฒิ ต าแหน่ง ลาศึกษาต่อ/ลาออก 

1 นางชุตินันท ์ประสิทธิ์ภูริปรีชา ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
2 นางสุภารัตน์ จันทร์เหลือง     ปร.ด.   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
3 นางปาจารยี์  ทองงอก   Ph.D.        ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
4 นางศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา ปร.ด.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
5 นางสาวนุตติยา วีระวัธนชยั วท.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
6 นางนิภาพร เมืองจันทร ์ วท.ม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1     
7 นายสมหวัง จรรยาขันติกุล Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  
8 นางสาวพรทิพย์ ไววุฒิ Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  
9 นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา ปร.ด.  อาจารย ์  
10 นายฐิติเดช ลือตระกูล Ph.D.  อาจารย ์   
11 นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ปร.ด.   อาจารย ์  
12 นายณรงค์ชัย จักษพุา ภ.ม.    อาจารย ์    
13 นางสาวธนวดี ปรีเปรม Ph.D.  อาจารย์1      
14 นางสาวไพจิตร ศรีธนานวุัฒน ์ ปร.ด.  อาจารย์1    
15 นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ ภ.บ. อาจารย์1    
16 นางสาวรุจาภัค สุทธวิิเศษศักดิ์ Ph.D.   อาจารย์1    
17 นายเกียรติศักดิ ์ภาด ี ภ.บ.    อาจารย์1    
หมายเหต ุ1 หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
     

คณาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
ชื่อ คุณวุฒิ ต าแหน่ง ลาศึกษาต่อ/ลาออก 

1 นางสาวพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาต ิ Ph.D. รองศาสตราจารย ์   
2 นางสาววภิาวี เสาหิน Ph.D. รองศาสตราจารย ์  
3 นางวันดี รังสีวิจิตรประภา Dr.rer.nat รองศาสตราจารย ์  
4 นางสาวระววิรรณ แกว้อมตวงศ์ ปร.ด. รองศาสตราจารย ์  
5 นางสาววริษฎา ศิลาอ่อน ปร.ด. รองศาสตราจารย ์  
6 นางจารุวรรณ ธนวิรุฬห์           Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
7 นายปรีชา บุญจูง ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
8 นางสาวเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
9 นางสุดารัตน์  หอมหวล ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
10 นางสาวนิธิมา สุทธพิันธุ ์ Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
11 นางสาวกุสุมา จิตแสง   Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
12 นางสาวอุษณา พวัเพิ่มพูลศิริ Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
13 นางสาวอรนุช  ธนเขตไพศาล Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
14 นายทวีศักดิ ์จึงวัฒนตระกูล Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  
15 นายทรงพร จึงมั่นคง วท.ม. ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  
16 นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ ์ Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  
17 นายบัญชา ยิ่งงาม ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์1    
18 นางสาวสุรีวัลย ์ดวงจิตต ์ ภ.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  
19 นายสุรชัย จูมพระบุตร Ph.D. อาจารย ์   
20 นางสาวจินตนา นภาพร Ph.D. อาจารย ์   
21 นางสาววรนันท์ รังสิมาวงศ์ ภ.ด อาจารย ์   
หมายเหต ุ1 หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัย 
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คณาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  
ชื่อ คุณวุฒิ ต าแหน่ง ลาศึกษาต่อ/ลาออก 

1 นางสาวธีราพร สุภาพันธุ ์ Ph.D.   รองศาสตราจารย ์  
2 นางสาวน้องเล็ก คุณวราดิศัย Ph.D.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
3 นายแสวง วัชระธนกิจ Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
4 นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพล Ph.D. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
5 นางจีริสุดา ค าสีเขียว ภ.ม. ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  ลาศึกษาต่อเมื่อ 11 พ.ย.2562 
6 นายธีระพงษ์  มนต์มธุรพจน ์ ภ.ม. ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  ลาศึกษาต่อเมื่อ 21 กันยายน 2560 
7 นายพีรวัฒน ์จินาทองไทย วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  
8 นายทวนธน บญุลือ วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์1  
9 นายศักดิ์สิทธิ ์ศรีภา Ph.D. อาจารย ์  
10 นายอนวุัฒน์ วัฒนพิชญากูล ปร.ด. อาจารย ์  
11 นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกุล Ph.D. อาจารย ์  
12 นายประสิทธิชัย พูลผล ภ.ม. อาจารย์1  
13 นางศิศิรา ดอนสมัคร ภ.ม. อาจารย์1 ลาศึกษาต่อเมื่อ 2 มกราคม 2560 
14 นางสาวรจเรศ เนตรทอง บธ.ม. อาจารย์1 ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 สิงหาคม 2561  
15 นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย ์ วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1    
16 นางสาววันนิศา ดงใต้ วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย ์1   
17 นายมานิตย์  แซ่เตียว วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1  
18 นางสาวฑิภาดา สามสีทอง วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1    
19 นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ ์ ภ.บ. อาจารย์1    
20 นางสาวอัญมณี ลาภมาก วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1   
21 นางสาวกมลชนก จิตอาร ี วุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) อาจารย์1  
22 นางสาวพิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ ภ.บ. อาจารย์1 อาจารย์1 ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2559 
23 นางสาวพนัชกร เตชอังกูร ภ.บ. อาจารย์1 อาจารย์1 ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2561 
24 นายรชตะ มังกรแก้ว ภ.บ. อาจารย์1 อาจารย์1 ลาศึกษาต่อเมื่อ 1 มิถุนายน 2561 
25 นายดุรงค์กร พลทม ภ.บ.  อาจารย์1    ลาศึกษาต่อเมื่อ 15 กรกฎาคม2562 
26 นางสาวสุวิดา มุ่งกลาง ภ.บ. อาจารย์1   ลาออก 3 เมษายน 2563 
27 นายปิติภัทร ภุถกูเงิน ภ.บ. อาจารย์1   ลาออก 15 มีนาคม 2563 
28 นายพัชรากร  เพยีงงาม ภ.บ. อาจารย์1    
หมายเหต ุ1 หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะเภสัชศาสตร์ 

ชื่อ คุณวุฒิ ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน 
1. ภก.ทวีสิทธิ วีระวธันชัย ภบ. (เภสัชศาสตร์) 1 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน 
2. ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม  บธ.ม. (การจัดการ)  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2563 
3. Mr. Michael Smyth Bachelor of Arts Information Systems 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2563 
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ตารางที่ 35  แสดงจ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อและปฏบิัติงานจริงจ าแนกตามกลุ่มวิชา ประจ าปี 2563 

กลุ่มชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มเภสัชเคมีฯ กลุ่มเภสัชกรรมปฏับัติ รวม 
ปฏ

ิบัต
ิงา

นจ
ริง

 

ลา
ศึก

ษา
ต่อ

 

ปฏ
ิบัต

ิงา
นจ

ริง
 

ลา
ศึก

ษา
ต่อ

 

ปฏ
ิบัต

ิงา
นจ

ริง
 

ลา
ศึก

ษา
ต่อ

 

ปฏ
ิบัต

ิงา
นจ

ริง
 

ลา
ศึก

ษา
ต่อ

 

17 0 21 0 21 7 59 7 
 
 

หมายเหตุ  ลาออก 2 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 16 แสดงจ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อและปฏิบัติงานจริงจ าแนกตามกลุ่มวชิา 

 
 

ตารางที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อและปฏิบัติงานจริงจ าแนกตามกลุ่มวิชา ประจ าปี 2559 - 2563  
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติ'านจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

58 9 56 9 54 12 57 8 59 7 
 

หมายเหตุ  ลาออก 2 คน 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวชิาการประจ าปี 2559-2563 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2563 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2563 

หน่วยนับ : คน 
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ตารางที่ 37  แสดงจ านวนอาจารย์บรรจุใหม่และลาออก ประจ าปี 2563 

กลุ่มชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มเภสัชเคมีฯ กลุ่มเภสัชกรรมปฏับัติ รวม 
บรรจุใหม่ ลาออก/ย้าย บรรจุใหม่ ลาออก/ย้าย บรรจุใหม่ ลาออก/ย้าย บรรจุใหม่ ลาออก/ย้าย 

0 0 0 0 1 2 1 2 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 18 แสดงจ านวนอาจารย์บรรจุใหม่และลาออก ประจ าปี 2563 

 

ตารางที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนอาจารย์รับเข้าและลาออก ประจ าปี 2561-2563 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บรรจุใหม่ ลาออก บรรจุใหม่ ลาออก บรรจุใหม่ ลาออก 

1 0 4 4 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนอาจารย์รับเข้าและลาออก ประจ าปี 2561-2563 
 
 
 

หน่วยนับ : คน 

หน่วยนับ : คน 

ขอ้มูล ณ เดอืนกนัยายน 2563 

ขอ้มูล ณ เดอืนกนัยายน 2563 
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ตารางที่ 39 แสดงจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจ าปี 2563 
 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  ระดับปริญญาเอก 
10 คน ร้อยละ 15.15 8 คน ร้อยละ 12.12 48 คน ร้อยละ 72.73 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ 20 แสดงจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามคณุวุฒิการศึกษา ประจ าปี 2563 

  
ตารางที่ 40 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามคุณวฒุิการศึกษา ประจ าปี 2561-2563 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

10 8 48 10 8 47 10 8 48 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามคุณวฒุิการศึกษา ปี 2561-2563 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2563 

หน่วยนับ : คน 

หน่วยนับ : คน 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2563 
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ตารางที่ 41 แสดงจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ ประจ าปี 2563 
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
32 คน ร้อยละ 48.48 28 คน ร้อยละ 42.42 6 คน ร้อยละ 9.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 22 แสดงจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ ประจ าปี 2563 
 
ตารางที่ 42 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามคุณวฒุิการศึกษา ประจ าปี 2561-2563 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ 

32 28 7 30 29 6 33 28 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวชิาการจ าแนกตามคุณวฒุิการศึกษา ประจ าปี 2561-2563 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2563 

หน่วยนับ : คน 

หน่วยนับ : คน 

ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2563 
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บุคลากรกลุ่มงานปฏิบัติการ  
 

ชื่อ          คุณวุฒิ                        ต าแหน่ง 
ข้าราชการ 
1. นางวิรัตน์ จันทร์ตรี       วท.บ. (เคมี)                นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ  
2. นางกรชนก แก่นค า       วท.ม. (ความหลากหลายทางชีวภาพ)       นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
3.   นายธนพัต วิสาพล       ปวท. (ไฟฟ้า)                ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ช านาญงาน 
  
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นายวีระวุท กะชา  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)            นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการ  

2. นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต ์     วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)           นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการ 
3. นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ ่   วท.บ. (จุลชีววิทยา)             นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ (ลาออก 1 สิงหาคม 2563) 
4. นางแวว ถนอมวงค์        วท.บ. (เกษตรศาสตร์)            นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 
5. นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ ์    วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)     นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 
6. นางสาวสุภาวดี ศรีภกัด ี      วท.บ. (เกษตรศาสตร์)            นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 
 
ลูกจ้างประจ า   
1. นางสมคิด สุพันทะมาด    ค.บ. (การศึกษาประถม)            พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3   

 
ลูกจ้างชั่วคราว 
1. นางเย็นฤดี แม่นมั่น       ปวส. (บริหารการตลาด)            ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เขาแกว้    วท.บ. (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม)          ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
 
จ้างเหมาบริการ 
1. นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด      วท.บ. (จุลชีววิทยา)             ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
 
บุคลากรส านักงานเลขานุการ 
 

ชื่อ          คุณวุฒิ                       ต าแหน่ง 
ข้าราชการ 
1. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวญั      บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง        บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)             นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 
3. นางวิไล วรรณค า*        ค.บ. (บริหารการศึกษา)            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 

(ช่วยราชการส านักงานอธกิารบดี  
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2553) 

4. นางชื่นจิต  ภู่ทอง        ศศ.บ. (การจัดการ)              นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
5. นายทยากร  วริทธานนท ์     รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)          นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
 

 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นางนิธินันท์ สุยะลา       บธ.บ .(การจัดการธุรกิจบรกิาร)          บุคลากร ช านาญการ 
2. นายนรเศรษฐ์ ทองค า       วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)         นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการ 
3. นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ     บธ.บ. (การบัญชี)              นักวิชาการเงินและบัญชี  ช านาญการ 
4. นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง    ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
5. นางสาวสดใส ตะรินันท ์      วท.บ.(พืชศาสตร์), วท.บ. (คอมพวิเตอร)์,      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
6. นางสาวสุขุมา พวงมะล ิ      วท.บ. (เคมี)                นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
7. นางสาวิตรี สอนพงษ ์       วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)         นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติการ 
8. นางวรรณา พุ่มพฤกษา        ศศ.บ. (บัญชี)                นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
9. นางสาวนุชจรีย ์มณีจักร ์     วท.บ. (เคมี)                นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
10. นางสาวปนิดา มขุมณี      บธ.บ. (การบัญชี)              นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัตกิาร  
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11. นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง       บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)         ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน     
12. นางธนาพา เชียงแสน      บธ.บ. (บัญชี)                ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน      
13. นางอนุพร กลางค า       บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 
14. นางสาวดารุณี นามหอ่      ศศ.บ. (การจัดการท่องเท่ียว)          ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 
15. นางสาวสุดารัตน์ ท าน ุ      บธ.บ. (การจัดการทัว่ไป)            ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 
16. นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ ์     ปวส.  (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)            ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน       
17. นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ ์   ปวส. (คหกรรม)               ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน        
18. นางสาวธัญญลกัษณ์ ทิวัตกุลภรณ์  อนุปริญญา (คอมพิวเตอร์)           ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน   
19. นายนเรศน์ ก าลังดี       ปวส. (เครื่องยนต์)              ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 
 
ลูกจ้างประจ า 
1. นายสมัย กิ่งค า         ปวท. (เกษตร)               พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 
2. นายจิรัฏฐ ์ภูมิสวาสดิ์          ปวส. (บัญชี)                พนักงานสถานที ่ระดับ 1  
3. นางนารี แกว้วงษา วท.บ. (การบญัชี)              พนักงานประจ าห้องทดลอง ระดับ 1  
 
ลูกจ้างชั่วคราว 
1. นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา     ปวส. (การออกแบบพาณิชยศิลป์)        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
2. นางสาวพัทธนันท์ ค าผา      วท.บ. (เกษตรศาสตร์)            ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
3. นายอิศราวุธ สายมาศ       ปวส. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ)           ช่างเทคนิค 
 
จ้างเหมาบริการ 
1. นางสาวสมพร นันตะเสน     ปวส. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ)           ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
2. นางสาวปฐมพร ยังมงคล     รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์).          ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
3. นางสาวเสาวลกัษณ์ ภพููล     บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)         ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
4. นางสาววิศัลย์ศยา สวุรรณะ    วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)           ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
ตารางที่ 43  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการประจ าปี 2559-2563 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
กลุ่มงาน

ปฏิบตัิการ 
ส านักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบตัิการ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบตัิการ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบตัิการ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มงาน
ปฏิบตัิการ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

11 32 11 35 11 32 11 31 13 34 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
ข้อมูล ณ เดอืนกนัยายน 2563 

 

แผนภูมิที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ปี 2559-2563 

หน่วยนับ : คน 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
กลุ่มงานปฏ ิบตักิาร 11 11 11 11 13

ส าน ักงานเลขานกุาร 32 35 32 31 34

(ค
น)
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นักศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ สิ้นปีการศึกษา 2562 
ชั้นป ี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 

1 (รหัส 62) 108 30 138 
2 (รหัส 61) 91 30 121 
3 (รหัส 60) 89 24 113 
4 (รหัส 59) 81 30 111 
5 (รหัส 58)  90 26 116 
6 (รหัส 57)  87 23 110 
นศ.ตกคา้ง  

(รหัสก่อน 56) (ถ้ามี) 
12 5 17 

รวม 558 168 726 

 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student) ประจ าปีการศึกษา 2562 

รายละเอียด 
ระดับปรญิญาตร ี ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาเอก 

FTES รวม 1/2562 2/2562 1/2562 2/2562 1/2562 2/2562 

FTES (ปีการศึกษา 2562) 637.39 704.33 10.58 9.83 0.08 0.17 681.19 
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ภาพกิจกรรมเด่นในรอบปี 2563 
 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 

1. การประชุมทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดประชุมระดม

สมองเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ในส่วนของการทบทวนวิสัยทัศน์ และวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อเตรียมปรับแผนให้สอดคล้องกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 

2. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระด้านกฎหมายของส านักงานกฎหมายและนิตการ 
 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ส านักงานกฎหมายและนิติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระงานด้านกฎหมายของส านักงานกฎหมายและนิติการ ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับภาระงานด้านกฎหมายแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบตามภาระงานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรส านักงานกฎหมาย  
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3. กิจกรรม UBU–KM Fair 2020 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม UBU-KM Fair 2020 ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ Show & Share  ผลงานการพัฒนางาน /แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ วิทยาลัย ส านัก โดยจัดให้มีการ
น าเสนอผลการพัฒนางาน /แนวปฏิบัติที่ดี และการมอบรางวัลให้กับผลงานที่มีความโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการน าไปพัฒนางานได้  โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้ส่งผลงานบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมน าเสนอจ านวน 4 ผลงาน 
จากจ านวนผลงานที่เข้าร่วมน าเสนอทั้งสิ้น 18 ผลงาน ได้แก่ 

1. ความส าเร็จของการพัฒนางานด้านเทคนิควิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี 
ส าหรับทดสอบน้ าดื่ม น้ าแข็ง ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  

นางแวว ถนอมวงศ์ 

2. ระบบการแจ้งซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์โดยสแกนคิวอาร์โค้ด นายสมยั กิ่งค า  
นายอิสราวธุ สายมาศ 

3. ระบบบันทึกและติดตามงานผลิตเอกสาร เวอร์ชั่น 2 นายสทิธิงพศ์ ยิ่งยง  
นายนรเศรษฐ์ ทองค า 

4. การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราจากมันส าปะหลังและมันเทศเพื่อชักน า
การสร้างเส้นใยของ Penicillium sp. ในห้องปฏิบัติการจุลชีวเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์  

นางกรชนก แก่นค า 

 

ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวลัการน าเสนอจ านวน 2 ผลงาน ได้แก่ 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1  

เร่ือง ระบบบันทึกและติดตามงานผลิตเอกสาร เวอร์ชั่น 2 
นายสทิธิงพศ์ ยิ่งยง  
นายนรเศรษฐ์ ทองค า 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 
เร่ือง การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราจากมันส าปะหลังและมนัเทศเพื่อ
ชักน าการสร้างเส้นใยของ Penicillium sp. ในห้องปฏิบตัิการจลุชีวเภสัชศาสตร ์
คณะเภสัชศาสตร์  

นางกรชนก แก่นค า 
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กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 
 

1. พิธีกล่าวค าสตัย์ปฏญิาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 253 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพิธี

กล่าวค าสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มี
ทักษะและประสบการณ์ทางสังคม ปลูกฝังให้นักศึกษามีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของวิชาชีพ
ต่อประชาชน และให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาและคณาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม (โครงการย่อยที่ 3) 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ

เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพภัสชกรรม ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 21 จะส าเร็จการศึกษาออกไป
ปฏิบัติงานในหน้าที่เภสัชกร ภายในโรงพยาบาล ร้านยา โรงงานผลิตยาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและเจตคติที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อให้บัณฑิตใหม่สามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน นอกจากนี้กิจกรรมใน
โครงการจะช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันต่อสถาบัน ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือของศิษย์เก่าในการพัฒนาคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยในภายภาคหน้า  
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3. โครงการเสริมทักษะวิชาการ 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเสริมทักษะทางวิชาการ

ให้แก่นักศึกษา น าโดย ผศ.ทวนธน บุญลือ ผศ.สมหวัง จรรยาขันติกุล ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และนายประสิทธิชัย พูลผล     
ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมด้านทักษะการเรียนแบบเชิงรุก 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารและ
น าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมบริการวิชาการ 
 

1. The North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 “Pharmacotherapy in 
neuropsychiatry (วันที่ 30-31 มกราคม 2563) 

 

 
 

2. โครงการประชุมวิชาการคณะเภสชัศาสตร์ 3 สถาบัน (วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563) 
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3.  โครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ (วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
4. กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในประชากรวัยท างาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองศรีไค   
   (วันที่ 23 สิงหาคม 2563) 
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5. โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในประชากรวัยท างาน (คร้ังที่ 2)  (วันที่ 9-10 กันยายน 2563) 
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