


รายงานประจำป 2549 คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร 1



รายงานประจำป 2549 คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร2

• ตรา ตนไม และสปีระจำคณะเภสชัศาสตร.......................................3
• ผบูรหิารคณะเภสชัศาสตร..............................................................4
• สาสนจากคณบด.ี..........................................................................5
• ประวตัคิณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร.................................6
• คณะกรรมการประจำคณะเภสชัศาสตร...........................................7
• ปรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน พนัธกจิ  เปาประสงค

และนโยบายคณะเภสชัศาสตร........................................................8
• การบรหิารจดัการ.........................................................................13
• การเรยีนการสอน.........................................................................26
• กจิกรรมการพฒันานสิติ...............................................................64
• การวจิยั.......................................................................................69
• การบรกิารทางวชิาการแกสงัคม....................................................98
• การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม......................................................110
• การเงนิและงบประมาณ.............................................................113
• การประกนัคณุภาพการศกึษา.....................................................117
• ภาคผนวก.................................................................................125

สารบญั
content

รายงานประจำป 2549 คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร2



รายงานประจำป 2549 คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร 3

ตราสญัลกัษณ มหาวทิยาลยันเรศวร
เปนพระบรมรปูสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชในทานัง่  พระหตัถขวาทรงสวุรรณภงิคารหลัง่ทกัษโิณทก

ประกาศอสิรภาพ ตอนลางพระแทนมอีกัษรชือ่มหาวทิยาลยันเรศวร อยภูายในปายชายธง

ตราสญัลกัษณ มหาวทิยาลยันเรศวร
เปนรปูชางศกึ อยใูนโลหกลมแบบโบราณ

ตอนลางรปูชางศกึมอีกัษรชือ่มหาวทิยาลยันเรศวร อยภูายในปายชายธง

สญัลกัษณประจำคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
รปูชางศกึของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชอยบูนเฉลว

สปีระจำคณะ
สเีขยีวมะกอก

 ตนไมประจำคณะ
ตนมะตาด (Dillenia indica Linn.)

รายงานประจำป 2549 คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร 3



รายงานประจำป 2549 คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร4

ผบูรหิารคณะเภสชัศาสตร

รศ.ดร.นวุตัร  วศิวรงุโรจน
คณบดี

ผศ.ดร.รตัติมา  จนีาพงษา
รองคณบดีฝายบริหาร

ผศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท
รองคณบดีฝายวิชาการ

ผศ.ดร.นนัททีพิ  ลิม้เพยีรชอบ
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.เฉลิม  ทรายอินทร
รองคณบดฝีายนโยบายและแผน

ผศ.ดร.จารภุา  วโิยชน
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.อนนัต อนุอรณุ
ผูชวยคณบดี

อ.ดร.ขวญัชยั  รตันมณี
ผูชวยคณบดี

อ.ภก.อรรถการ นาคำ
ผูจัดการสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน

น.ส.พชัร ี รอดมณี
เลขานุการคณะ

อ.ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ
หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล
หัวหนาภาควิชาเภสัชเคมี

และเภสัชเวท

ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
ผูชวยคณบดี

รายงานประจำป 2549 คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร4



รายงานประจำป 2549 คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร 5

(รองศาสตราจารย ดร.นวุตัร  วศิวรงุโรจน)
คณบดคีณะเภสชัศาสตร

รายงานประจำป 2549 (1 ตลุาคม 2548 - 30 กนัยายน 2549) คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยั
นเรศวร นี ้  เปนการรายงานสรปุผลการดำเนนิภารกจิในรอบปงบประมาณ 2549 เพือ่รายงานผลการ
ดำเนนิงานในรอบปทีผ่านมา ประกอบดวยขอมลูดานการบรหิารจดัการ  การเรยีนการสอน  กจิกรรม
การพฒันานสิติ  การวจิยั  การบรกิารทางวชิาการแกสงัคม  การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม  การเงนิ
งบประมาณ  และการประกนัคณุภาพการศกึษา

สำหรบัในรอบปทีผ่านมานี ้คณะเภสชัศาสตร ไดมกีารพฒันาการดำเนนิงานหลายดาน อาทิ
จดัทำแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกัษา ระยะที ่10 คณะเภสชัศาสตร (พ.ศ.2550 - 2554) มกีาร
ปรับโครงสรางการบริหารงาน โดยเพิ่มหนวยงานใหม 1 หนวยงาน คือ  ศูนยวิจัยเครื่องสำอางและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ ซึ่งเปนหนวยวิจัยพัฒนา และใหบริการแกสังคมดานสมุนไพรและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ และเปดหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน  4 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
บรบิาลเภสชักรรม หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชัวทิยาและวทิยาศาสตรชวีโมเลกลุ
(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ -
ธรรมชาต ิ(หลกัสตูรนานาชาต)ิ โดยเริม่รบันสิติรนุแรกในปการศกึษา 2550

นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร ไดดำเนินงานตามพันธกิจหลักอยางครบถวน ทั้งในดาน
การสอน  การวจิยั  การบรกิารทางวชิาการแกสงัคม และการทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม  ภายใตแนว
ทางการพฒันาคณะฯ ตามเกณฑการประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั และสำนกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.)

คณะเภสชัศาสตร ขอขอบคณุผบูรหิาร และบคุลากรทกุทานทีใ่หความรวมมอืและสนบัสนนุ
ภารกิจของคณะฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเจริญกาวหนาตลอดมา และหวังเปนอยางยิ่งวา
รายงานประจำปฉบับนี้จะเปนประโยชนในการคนควาอางอิงขอมูลที่เกี่ยวของตอไป

สาสนจากคณบดี
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คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร เปนคณะวชิาหนึง่ในสาขาวทิยาศาสตรสขุภาพ  ของมหาวทิยาลยันเรศวร กอตัง้ขึน้ในป
พ.ศ.2535   และเริ่มดำเนินการรับนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนมา
คณะเภสชัศาสตรไดทำการปรบัปรงุหลกัสตูรในป พ.ศ. 2538 และ 2539 เพือ่ใหมคีวามเหมาะสมกบัความตองการของวชิาชพี ตอมาในปการ
ศกึษา 2540 เริม่จดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม ใชระยะเวลาการศกึษา 6 ป เปนหลกัสตูร
ทีถ่อืกำเนดิจากปรชัญาบรบิาลเภสชักรรม (pharmaceutical care) ซึง่เปนการใหบรกิารทางเภสชักรรมทีย่ดึผปูวยเปนจดุศนูยกลาง นบัเปน
หลกัสตูรแรกในประเทศไทย ในระยะแรกเริม่ดำเนนิการในระบบเทยีบโอนเพือ่ปรญิญาที ่2 กอน โดยเปดรบันสิติทีเ่ปนเภสชักรประจำแหลง
ฝกปฏบิตักิารวชิาชพีเภสชักรรมใชเวลาการศกึษา 2 ป ตอมาในปการศกึษา 2542 ไดเริม่จดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม หลกัสตูร 6 ป โดยรบันสิติทีส่ำเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายเขาศกึษา จำนวน 100 คน ควบคไูปกบัระบบ
เทยีบโอนเพือ่ปรญิญาที ่2 ทีเ่ปดรบัเภสชักรประจำแหลงฝกปฏบิตักิารวชิาชพี ในปการศกึษา 2543 คณะเภสชัศาสตรไดเปดหลกัสตูรระดบั
บัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร (Master of Pharmacy in Pharmaceutical
Sciences) หลกัสตูรนานาชาต ิและหลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมชมุชน (Master of Pharmacy in Community
Pharmacy) และในปการศึกษา 2544 ไดเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ  (Doctor of
Philosophy in Pharmaceutical Sciences) ในปการศกึษา 2545 คณะเภสชัศาสตร ไดเปดหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาเพิม่ขึน้อกี 2 หลกั
สตูร คอื หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร (Master of Science in Pharmaceutical Sciences) และหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเครือ่งสำอาง (Master of Science in Cosmetic Sciences) ในปการศกึษา 2548 ไดเปดหลกั
สตูรระดบัปรญิญาบณัฑติ อกี 1 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเครือ่งสำอาง (Bachelor of Science in
Cosmetic Sciences)  นอกจากนัน้ คณะเภสชัศาสตรยงัเปนสถาบนัหลกัรวมมอืกบัสภาเภสชักรรม ในการอบรมเภสชักรผเูชีย่วชาญเฉพาะ
ทาง (วฒุบิตัร) โดยเริม่เปดรบัผเูขาอบรมรนุแรกเมือ่ปการศกึษา 2547  และในแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาระยะที ่10 (พ.ศ.2550
- 2554) คณะเภสชัศาสตร ไดเปดหลกัสตูรใหมในระดบับณัฑติศกึษา อกี 4 หลกัสตูร ประกอบดวย หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
วชิาเภสชักรรม (Master of Pharmacy Program in Pharmaceutics) หลกัสตูรนานาชาต ิหลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรบิาล
เภสัชกรรม (Master of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและ
วิทยาศาสตรชีวโมเลกุล (Master of Science Program in Pharmacology and Biomolicular Sciences) หลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ (Master of Science Program in Pharmaceutical
Chemistry and Natural Products) หลกัสตูรนานาชาติ

ประวตัคิณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
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ปรชัญา

คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร มอีดุมการณมงุมัน่ทีจ่ะเจรญิรอยตามเบือ้งพระยคุลบาท
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผูพระราชทานความเปนไท และความผาสุกแกปวงชนชาวไทยในอดีต
ดังนั้นคณะเภสัชศาสตรจึงมุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรู มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญในงาน
เภสชักรรม มงุพฒันางานวจิยัเพือ่สรางองคความรใูหมและประยกุตใชองคความรทูีม่อียใูหเกดิประโยชน
ตอการพฒันาประเทศ เพิม่ศกัยภาพการพึง่พาตนเองและการแขงขนัระดบันานาชาต ิอกีทัง้เปนทีพ่ึง่ทาง
วิชาการของสังคม ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติใหธำรงอยูสืบไป

ปณธิาน

ยดึมัน่คณุธรรม  ผนูำวชิาการ  ชำนาญวชิาชพี

วสิยัทศัน

เปนสถาบนัการศกึษาทีส่มบรูณแบบ ดวยระบบการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามเปนผนูำและ
ความเปนเลิศทางวิชาการ การวิจัยทางเภสัชศาสตร และวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง ภายใตบริบท
สังคมไทยที่มีคุณภาพในระดับสากล



รายงานประจำป 2549 คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร 9

พันธกิจ

1.  มงุมัน่ในการผลติบณัฑติทกุระดบัทีม่คีณุภาพ มคีวามเปนไท โดยครอบคลมุองคความร ูทกัษะ คณุธรรม
และจรยิธรรม มวีสิยัทศัน สอดคลองตอความตองการของสงัคม และประเทศ

2.  มุงมั่นที่จะเปนองคกรที่เปนเลิศทางวิชาการและการวิจัย เนนการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานทางดานวิทยา
การ ดานวชิาชพี ดานสงัคม ไปสกูารวจิยัประยกุตทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถแขงขนั และรองรบัการพฒันา
ทัง้ในระดบัภมูภิาค ประเทศ และนานาชาติ

3. มงุมัน่ทีจ่ะเปนองคกรทีม่ศีกัยภาพในการบรหิารจดัการทีเ่ปนแบบอยาง และมปีระสทิธภิาพในการจดัการ
ทรพัยากร เปนองคกรแหงการเรยีนรสูอดคลองกบับรบิทของความเปนไทย ภายใตมาตรฐานสากล

4. มงุมัน่และรวมมอืในการใหบรกิารวชิาการ วชิาชพีและสามารถเปนทีพ่ึง่แกองคกร ชมุชน สงัคม  ประเทศ
บนพื้นฐานของการนำภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ผนวกกับองคความรูสากลเกิดเปนความรูใหม
ภายใตวงจรการพัฒนาอยางตอเนื่อง

5. ใชระบบการประกนัคณุภาพในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และตดิตามผลในทกุพนัธกจิ
6. สรางเสรมิและสนบัสนนุใหเกดิการอนรุกัษ สงเสรมิ และเผยแพรศลิปวฒันธรรม ภมูปิญญาทองถิน่และ

คานยิมไทยทีด่งีาม รวมถงึการอนรุกัษสิง่แวดลอม

เปาประสงค

1. เปนองคกรแหงการเรยีนร ูและพฒันาอยางตอเนือ่ง บนบรบิทของสงัคมและประเทศ
2. บณัฑติทกุระดบัเปนผทูีม่คีวามร ูทกัษะ และมคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามใฝรอูยางตอเนือ่งและเปนทีย่อม

รบัของสงัคม ประเทศ
3. ผลงานวจิยัเปนทีย่อมรบัระดบัประเทศ และสากล มปีระโยชนและสอดคลองกบัความตองการของสงัคม

และประเทศ
4. การบรหิารมปีระสทิธภิาพ โปรงใส ภายใตการจดัการทรพัยากรใหเกดิประโยชนสงูสดุ เปนองคกรการเรยีน

รูที่มีคุณภาพ
5. การใหบรกิารวชิาการเปนทีย่อมรบัทัง้ในระดบัชมุชน ภมูภิาค และประเทศ และมผีลงานทีเ่กีย่วของกบัการ

ประยุกตความรูสากลเขากับภูมิปญญาไทยอยางตอเนื่อง
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นโยบาย

1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร มีนโยบายการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร (สาขาวิชา

บรบิาลเภสชักรรม) และวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเครือ่งสำอาง รวมทัง้ในระดบับณัฑติ
ศึกษาทุกสาขาวิชา ตั้งอยูบนปรัชญาที่เปนไทตออวิชชา และใหถึงพรอมดวยคุณลักษณะที่เปนไปตาม
ปณธิานของคณะฯ โดยจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผเูรยีนเปนศนูยกลาง

2.  นโยบายดานกจิการนสิติ
คณะเภสชัศาสตร  มนีโยบาย สงเสรมิการดำเนนิงานของกจิกรรมนสิติใหเปนไปในทางสรางสรรค

เปนประโยชนตอสังคม ครอบคลุมกิจกรรมสงเสริมวิชาการ  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมสงเสริม
คณุธรรม จรยิธรรม และบคุลกิภาพ  กจิกรรมสงเสรมิศลิปวฒันธรรม  และสงเสรมิและสนบัสนนุการพฒันา
ระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเขมแข็ง

3.  นโยบายดานการวจิยั
คณะเภสชัศาสตร มนีโยบายทีจ่ะสงเสรมิใหเกดิบรรยากาศการวจิยั มกีารวจิยัทีท่นัตอการเปลีย่น

แปลงความร ูสงัคม ประชาโลก ประสานภมูปิญญาไทยใหเกดิเปนองคความรใูหม และพฒันาสสูากล เพือ่
ตอบสนองความตองการในระดับองคกรและระดับประเทศ

4. นโยบายดานทรัพยากรบุคคล
คณะเภสัชศาสตรมีนโยบายดานการบริหารงานบุคคลครอบคลุมดานการบริหารและการพัฒนา

เนนกลวธิกีารมสีวนรวมในทกุระดบั ผานการจดัการ และชองทางการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ
4.1 นโยบายดานการบรหิารทรพัยากรบคุคล
คณะเภสัชศาสตร มีความมุงหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ทำงาน โดยมุงเนนใหเกิดความเปนเอกภาพ บนความรวมมือทุกหนวยงาน บุคลากรมีความสามารถ
มกีารกำหนดหนาทีแ่ละขอบขายทีช่ดัเจน มคีวามรกัองคกร และมคีวามสขุในการปฏบิตังิาน
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4.2 นโยบายดานการพฒันาทรพัยากรบคุคล
                       คณะฯ ใหความสำคญักบับคุลากรทัง้สองกลมุ คอืสายวชิาการและสายสนบัสนนุ

   4.2.1 บุคลากรสายวิชาการ
 - สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทุกคนไดรับการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

ทัง้ในและตางประเทศ เพิม่พนูประสบการณการวจิยัในระดบัหลงัปรญิญาเอกทัง้ในและตางประเทศ และ
เขารวมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

   4.2.2 ดานบุคลากรฝายสนับสนุน
- สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีความรู ทักษะ

ประสบการณ และมโีอกาสเขารวมประชมุและดงูานนอกสถานทีท่ีส่อดคลองกบัหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

5. นโยบายดานการจดัระบบขอมลูและสารสนเทศ
คณะเภสชัศาสตร  มนีโยบายในการจดัทำฐานขอมลูตาง ๆ  เพือ่เปนขอมลูใหผบูรหิารสามารถ

นำไปใชในการวางแผนบรหิาร  การตดัสนิใจ ครอบคลมุขอมลูดานบคุลากร นสิติและศษิยเกา ดานการ
เงนิ ครภุณัฑวทิยาศาสตร งานประกนัคณุภาพการศกึษา เนนความสามารถในการเขาถงึแตละระดบัและ
การนำไปใช

6. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ
คณะเภสชัศาสตร  มนีโยบายทีช่ดัเจนในการสรางความเขมแขง็และประสทิธภิาพดานการเงนิและ

งบประมาณ สามารถพึง่พาตนเอง บนความโปรงใส เนนการดำเนนิการตามแผนยทุธศาสตร และแผนการ
เงนิทีก่ำหนด  สอดคลองกบัพนัธกจิ และเปาประสงค

7. นโยบายดานการประกนัคณุภาพการศกึษา
คณะเภสชัศาสตร มนีโยบายทีจ่ะสงเสรมิและสนบัสนนุการดำเนนิงานในทกุภาคสวนบนพืน้ฐาน

ของแนวคิดการประกันคุณภาพ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพของการ
จัดการศึกษา
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8. นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคม
คณะเภสัชศาสตร  มีนโยบายที่จะเปนองคกรหลักในการใหบริการทางสาธารณสุขและบริการ

วิชาการดานเภสัชศาสตร  สมุนไพร  การวิจัย  และการบริบาลเภสัชกรรม  อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  รวมทั้งการฝกอบรมและการศึกษาตอเนื่องแกเภสัชกร บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ และ
ประชาชนทัว่ไป  โดยสนองตอบความตองการของสงัคม

9. นโยบายดานทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม
คณะเภสชัศาสตร  มนีโยบายในการสงเสรมิและเผยแพรศลิปวฒันธรรม ภมูปิญญาทองถิน่  และ

คานยิมไทยทีด่งีามแกนสิติและบคุลากรของคณะเภสชัศาสตร มงุเนนใหตระหนกัถงึภมูปิญญาทองถิน่และ
คณุคาความเปนไทย จนเกดิความซาบซึง้หวงแหนในมรดกทางวฒันธรรมทองถิน่และประเทศ  รวมถงึการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม

10.นโยบายดานการจัดการองคความรูในองคกร
คณะเภสชัศาสตร มนีโยบายในการจดัการองคความรใูนองคกร (Knowledge Management) เพือ่

เปนองคกรทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ี โดยมงุเนนใหเกดิพฒันาการเรยีนร ูและแลกเปลีย่นองคความร ูขอมลู
ขาวสารทีเ่ปนประโยชนซึง่กนัและกนั  เพือ่ประยกุตใชในการปฏบิตัริาชการไดอยางถกูตอง รวดเรว็ เหมาะ
สมตอสถานการณ
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การบรหิารจดัการ
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การบริหารจัดการ

คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร กอตัง้ขึน้เมือ่ป พ.ศ. 2535  และไดรบัการสถาปนา  ตามประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เลมที ่111 ตอนที ่5 ก. ลงวนัที ่18 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2537 นบัเปนสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ทีผ่ลติบณัฑติสาขาวชิาเภสชัศาสตร
แหงที ่ 7 ของประเทศไทย ถดัจาก จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม  มหาวทิยาลยัมหดิล  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามลำดับ เริ่มจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2536 ทั้งนี้ การดำเนินงานของ
คณะเภสชัศาสตร มคีวามเจรญิกาวหนาตามลำดบั โดยมภีารกจิหลกั 4 ประการ ดงันี้

1. การสอน
2. การวจิยั
3. การบรกิารทางวชิาการแกสงัคม
4. การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม

การแบงหนวยงานของคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร แบงหนวยงาน

หลกัออกเปน 3  ภาควชิา และ 1  สำนกังานเลขานกุารคณะฯ ตอมา
ในป พ.ศ.2547  ไดมกีารปรบัโครงสรางการบรหิารงานโดยเพิม่หนวย
งานรอง อกี 2 หนวยงาน และในป พ.ศ.2549 ไดเพิม่หนวยงานรอง
อกี 1  หนวยงาน ปจจบุนัคณะเภสชัศาสตร มภีาควชิาและหนวยงาน
ตาง ๆ ประกอบดวย

1. ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
เปนภาควชิาทีร่บัผดิชอบการสอน และการวจิยัเกีย่วกบัโครงสราง กลไกการทำงานของระบบตาง ๆ   และชวีเคมขีองการทำงาน

ของรางกายทัง้ในสภาพปกตแิละไมปกต ิการทีผ่ปูวยนำยาไปใช ปญหาทีเ่กดิจากการใชยาและแนวทางแกไขนอกจากนีย้งัรวมถงึการศกึษา
การกระจายยาไปสผูใูชในสวนตาง ๆ ของสงัคม ระบบสาธารณสขุ และการคมุครองผบูรโิภคดานอาหารและยา

2. ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
รบัผดิชอบการเรยีนการสอนและการวจิยัเกีย่วกบัสารเคมอีนิทรยีทีส่ามารถ นำมาประกอบเปนยาหรอืเภสชัภณัฑ โดยกลาว

ถึงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารนั้น ๆ การวิเคราะหยา การออกแบบสูตรโครงสรางการ
ควบคมุคณุภาพและมาตรฐานของยา  อนึง่ ภาควชิาเภสชัเคมแีละเภสชัเวท ยงัรบัผดิชอบการเรยีนการสอนและการวจิยัเกีย่วกบัสมนุไพร
ซึ่งมีแหลงกำเนิดตามธรรมชาติ ทั้งที่เปนพืช สัตว และแรธาตุ โดยเนนการศึกษาองคประกอบทางเคมี วิถีชีวสังเคราะหฤทธิ์และความเปน
พิษของสารจากธรรมชาติ รวมทั้งศึกษาการพิสูจนเอกลักษณของสารจากธรรมชาติดวย
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3. ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม
เปนภาควิชาที่รับผิดชอบการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร

ของเภสัชภัณฑ โดยกลาวถึงคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ เทคนิคการ
เตรียมเภสัชภัณฑ ในรูปของแข็ง ยาน้ำใส ครีม ขี้ผึ้ง ยาประเภทกระจายตัว ยา
เหนบ็ และเภสชัภณัฑอืน่ ๆ

4. สำนกังานเลขานกุารคณะเภสชัศาสตร
เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจหลัก และสนับสนุนการบริหารจัดการ

ของคณะเภสชัศาสตร ใหเปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ โดยเปน
หนวยใหบรกิารทรพัยากรและปจจยัเกือ้หนนุดานตาง ๆ  อาท ิการบรกิารการศกึษา
การบรกิารดานหองปฏบิตักิาร งบประมาณ วสัดคุรภุณัฑ  โสตทศันปูกรณ และ
ขอมลูสารสนเทศ  ประกอบดวย 5 งาน คอื

4.1 งานธรุการ
4.2 งานนโยบายและแผน
4.3 งานการเงนิและพสัดุ
4.4 งานบรกิารการศกึษา
4.5 งานหองปฏบิตักิาร
5. ศนูยทดสอบชวีสมมลูของยาสามญั
เปนหนวยงานใหบรกิารเกีย่วกบัการศกึษาชวีสมมลูของยาทีผ่ลติในประเทศเทยีบกบัยาตนแบบซึง่เปนการสรางความรวมมอืในการ

ดำเนนิการศกึษาชวีสมมลูของยากบับรษิทัผผูลติยาภายในประเทศและเสรมิสรางความแขง็แกรงในการทำวจิยัของอาจารย นสิติระดบับณัฑติ
ศกึษา นสิติปรญิญาตร ีและผชูวยวจิยัโดยเฉพาะในดานเภสชัจลนศาสตร เภสชักรรมคลนิกิ และเภสชัเคมี

6. สถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชมุชน
เปนหนวยงานใหบรกิารแกประชาชนในการจำหนายและใหคำปรกึษาดานยาและเวชภณัฑ รวมทัง้เปนหนวยเชือ่มโยงขอมลูในดาน

ตาง ๆ ระหวางรานยากบัหนวยบรกิารสาธารณสขุ เพือ่เปนแหลงฝกงานเชงิวชิาชพีดานเภสชักรรมชมุชน นอกจากนัน้ ยงัเปนสถานทีบ่รกิาร
วิชาการแกสังคมในดานการฝกอบรมเกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรมใหกับเภสัชกรทั่วไป

7. ศนูยวจิยัเครือ่งสำอางและผลติภณัฑธรรมชาติ
เปนหนวยวจิยัพฒันา และใหบรกิารแกสงัคมดานสมนุไพรและผลติภณัฑธรรมชาติ
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คณะเภสชัศาสตร

หนวยตรวจสอบภายใน

ภาควิชาเภสัชเคมี
และเภสัชเวท

ภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ สำนักงานเลขานุการคณะ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ศูนยทดสอบชีวสมมูลฯ

งานธรุการ

หนวยสารบรรณ

หนวยบุคคล

หนวยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

หนวยประชาสัมพันธ

งานนโยบายและแผน

หนวยนโยบายและแผน

หนวยประกนัคณุภาพ

งานการเงินและพัสดุ

หนวยการเงนิ

หนวยพัสดุ

งานบรกิารการศกึษา

หนวยวิชาการศึกษา

หนวยกิจการนิสิต

หนวยระบบงาน
คอมพิวเตอร

หนวยโสตทศันปูกรณ

หนวยประสานการฝกปฏิบัติงาน
และเสรมิประสบการณวชิาชพี

หนวยหองอานหนังสือ

งานหองปฏิบัติการ

หนวยหองปฏิบัติการกลาง

หนวยประสานงานวิจัย

ศูนยวิจัยเครื่องสำอางและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

โครงสรางองคกร คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร

○

○

○

○
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คณบดคีณะเภสชัศาสตร

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการประจำคณะฯ

หัวหนาภาควิชา
เภสัชเคมีและเภสัชเวท

หัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม

หัวหนาภาควิชา
เภสัชกรรมปฏิบัติ

เลขานุการคณะ    ผจูดัการสถานปฏบิตักิาร
เภสัชกรรมชุมชน

หัวหนาศูนย
ทดสอบชีวสมมูลฯ

หัวหนาศูนยวิจัยเครื่อง
สำอางฯ

หัวหนางานธุรการ หัวหนางาน
นโยบายและแผน

หัวหนางาน
การเงนิและพสัดุ

หัวหนางาน
บริการการศกึษา

หัวหนางาน
หองปฏิบัติการ

โครงสรางการบรหิาร คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
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จำนวนบคุลากรในปจจบุนั จำแนกตามสงักดั

หนวยงาน พนักงาน
มหาวิทยาลัยขาราชการ พนักงาน

ราชการ
ลูกจาง
ประจำ

ลูกจาง
ชั่วคราว รวม

1. ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2. ภาควิชาเภสัชเคมีและ
เภสัชเวท

3. ภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม

4. สำนักงานเลขานุการ
5. ศูนยทดสอบชีวสมมูล
ของยาสามัญ

6. ศูนยวิจัยเครื่องสำอางและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ

7. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน

รวม

29
12

12

11
-

-

-

64

12
2

2

12
1

2

-

31

-
-

-

1
-

1

-

2

-
-

-

2
-

-

-

2

-
-

-

15
6

-

3

24

41
14

14

41
7

3

3

123

จำนวนอาจารยจำแนกตามวุฒิการศึกษา

ภาควิชา วุฒิการศึกษา รวม

1. เภสชักรรมปฏบิตัิ
2. เภสชัเคมแีละเภสชัเวท
3. เทคโนโลยเีภสชักรรม

รวม

18
8

11
37

13
6
3

22

41
14
14
69

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี

10
-
-

10
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จำนวนอาจารยจำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ

ภาควิชา ตำแหนงทางวิชาการ รวม

1. เภสชักรรมปฏบิตัิ
2. เภสชัเคมแีละเภสชัเวท
3. เทคโนโลยเีภสชักรรม

รวม

2
2
2
6

10
10
10
30

41
14
14
69

รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารยศาสตราจารย

-
-
-
-

29
2
2

33

จำนวนบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะเภสชัศาสตร จำแนกตามวฒุกิารศกึษา

ตำแหนง/วุฒิ ลูกจางชั่วคราว รวม

สำนักงาน
เลขานุการคณะ
เภสัชศาสตร

รวม

54

54

ต่ำกวา
ป.ตรี

6

6

หนวยงาน ป.ตรี ป.โท
ต่ำกวา
ป.ตรี ป.ตรี ป.โท

16

16

-

-

2

2

-

-

-

-

ต่ำกวา
ป.ตรี ป.ตรี ป.โท

2

2

15

15

13

13

ลูกจางประจำ ขาราชการ/พนักงาน/พนักงานราชการ

สรุปผลการดำเนินงาน
1. คณะเภสชัศาสตรไดดำเนนิการบรหิารทรพัยากรบคุคลเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการทำงาน โดยมงุเนนความเปนเอกภาพ

อาศยัความรวมมอืของทกุหนวยงาน บคุลากรทกุระดบัสามารถแสดงความคดิเหน็และมสีวนรวมในการดำเนนิงานในดานตาง ๆ
2. คณะเภสัชศาสตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดความรักและความสามัคคีในหมูเพื่อนรวมงาน
3. คณะเภสชัศาสตรใหความสำคญัในการพฒันาบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนนุ โดยสงเสรมิและสนบัสนนุใหไดรบัการ

ศกึษาและอบรมเพือ่เพิม่พนูความรแูละประสบการณ รวมทัง้ทกัษะในการปฏบิตังิาน

แผนการดำเนินงานในอนาคต
1. จดัใหมกีารวเิคราะหและจดัหาอตัรากำลงัอยางเหมาะสม
2. สงเสรมิและสนบัสนนุใหบคุลากรสายบรกิารมกีารพฒันาทกัษะเฉพาะดาน เพือ่เพิม่พนูประสทิธภิาพในการทำงาน

หมายเหตุ : รวมบคุลากรจากสถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชมุชน และศนูยวจิยัเครือ่งสำอางฯ
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การพฒันาบคุลากรคณะเภสชัศาสตร ปงบประมาณ 2549
1). การพฒันาศกัยภาพและคณุวฒุขิองอาจารย

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ แหลงทุน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

นางสาวกุลธิดา ไชยจินดา

นางสาวชื่นจิตร กองแกว

นายมนุพัศ โลหิตนาวี

นางสาวอรรัตน โลหิตนาวี

นางสาว นลิวรรณ อยูภักดี

นายดำรงศักดิ์ เปกทอง

นางสาวดารณี  เชีย่วชาญธนกจิ

นางสาวภัควดี เสริมสรรพสุข

นางสาวนฤมล บำรุงสวัสดิ์

นายธีรพล ทิพยพยอม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

The University  of   Manchester
ประเทศอังกฤษ
Colorado State University
สหรัฐอเมริกา
Colorado State University
สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

University of Besancon
ประเทศฝรั่งเศส
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Martin-Luther University
สหพันสาธารณรัฐเยอรมัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Cardiff University
ประเทศอังกฤษ

โครงการพัฒนาอาจารย
สาขาขาดแคลน ป 2545
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ฟุลไบรท/พัฒนาบุคลากร/
ทุนสวนตัว
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข
ทุนรัฐบาลไทย-ฝรั่งเศส

โครงการพัฒนาอาจารย
สาขาขาดแคลน ป 2548
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
โครงการพัฒนาอาจารย
สาขาขาดแคลน ป 2547
สำนักงานคณะกรรมการ
 การอดุมศกึษา
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ แหลงทุน

นางสาวชวนชม ธนานิธิศักดิ์

 นางสาววรรณา ตั้งภักดีรัตน

นางสาวอัลจนา เฟองจันทร

นางสาวพชัราภรณ   สดุชาฎา

นางสาวนันทวรรณ  กติกิรรณากรณ

นางสุทธาทิพย มากมี

นางสาวนัตศวดี อภิชาติวัฒนะ

 นายสรวฒุิ  รจุวิพิฒัน

นายอรรถวิทย สมศิริ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

College of  Pharmacy,Freie
University Berlin
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
Freie  University  Berlin
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการพัฒนาอาจารย
สาขาขาดแคลน ป 2547
โครงการพัฒนาอาจารย
สาขาขาดแคลน ป 2548
โครงการพัฒนาอาจารย
สาขาขาดแคลน ป 2547
โครงการพัฒนาอาจารย
สาขาขาดแคลน ป 2546
โครงการพัฒนาอาจารย
สาขาขาดแคลน ป 2547
โครงการพัฒนาอาจารย
สาขาขาดแคลน ป 2546
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
โครงการพัฒนาอาจารย
สาขาขาดแคลน

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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2). การพฒันาและเพิม่พนูประสบการณของบคุลากรสายสนบัสนนุ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หนวยงานที่จัดอบรม

1

2

3

4

5

6

นางสาวปภัสชญา ศรีพยัฆ

นางสาวปภัสชญา ศรีพยัฆ

นางสาวพัชรี รอดมณี
นายปริญญา ทองคำ
นางสาวณิชกุล คงชู
นางสาวพิไลวรรณ จันทรเจริญ
นางสาวมานชยิน กิจลิขิต
นางสาวโชษิตา ตอทรัพย
นางสาวรุงนภา กี่อยางรุงเรือง
นางรวิวรรณ สุขสบาย
นางสาวรุงนภา กี่อยางรุงเรือง

นางสาวจิตตียพร ตันติกูล

นางสาวจิตตียพร ตันติกูล

Developing Microsoft ASP.NET
Web Applications
Using Visual Studio.Net

Total Campus Network
Management. (Seminar :
Workshop)

สัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติ
การดานการเงินและพัสดุ

แนวทางการจัดทำบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีและบัญชีภาษีอากร
ฝกอบรมคุณอำนวยและ
วิทยากรกระบวนการจัดการความรู
อบรมคุณอำนวยและวิทยากร
กระบวนการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนยฝกอบรมและ
ควบคุมระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนยฝกอบรมและควบคุม
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองคลงั สำนกังาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บริษัทมิลเลนเนียม
เทรนนิง่ เซน็เตอร จำกดั
หนวยประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หนวยประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

20-22 ก.ย. 2549

25-26 ก.ย. 2549

19  ส.ค.2549

29 ก.ค.2549

18-20 ส.ค.2549

1 ส.ค.2549

โครงการอบรม วันที่



รายงานประจำป 2549 คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร 23

2). การพฒันาและเพิม่พนูประสบการณของบคุลากรสายสนบัสนนุ (ตอ)
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โครงการอบรม หนวยงานที่จัดอบรม

7

8

9

10

11

12

13

14

15

นางสาวจติตยีพร  ตนัตกิลู

นางสาวจติตยีพร  ตนัตกิลู

นางสาวจติตยีพร  ตนัตกิลู

นางสาวมหทัธนา  คลงัสมบตัิ

นางกมลณชิา   ฉมิแยม

นางสาวบศุรา     โมลา

นายกติต ิ   ปานมณี

นางสาวพชัร ี     รอดมณี
นางกมลณชิา  ฉมิแยม
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร

การจัดการเรียนรูของเครือขายพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคเหนือ
สัมมนาเครือขายนักประเมินผลดาน
การสรางเสริมสุขภาพ
เสวนาคนเขยีน blog

ศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตรดาน
บรหิารจดัการ งานวจิยั วชิาการ และ
งานนโยบายและแผน
การขอผลงานทางวิชาการ/การครอง
ตำแหนง ช.2 และสวสัดกิารพนกังาน
การอบรมฐานขอมูลออนไลน

การปองกันอันตรายจากรังสีระดับ
2 รนุที ่33

อบรมความรดูานกฎหมาย เรือ่ง
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
ศกึษาดงูานนอกสถานที ่ณ หาด
บานกรดู อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

หนวยประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หนวยประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
สนง.ปรมณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
หนวยกฎหมาย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

7-8 ส.ค.2549

10-ส.ค.-2549

24-ก.ค.-2549

30 พ.ค.1 -ม.ิย.2549

19 ก.ค. 2549

6-7 ก.ค.2549

16-29 กค.2549

16 ก.พ.2549

24-26 เม.ย.2549

วันที่
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2). การพฒันาและเพิม่พนูประสบการณของบคุลากรสายสนบัสนนุ (ตอ)
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โครงการอบรม หนวยงานที่จัดอบรม

16

17

18

19

20

21

22

23

นางสาวมหทัธนา  คลงัสมบตัิ

นางรววิรรณ  สขุสบาย

นายพพิฒัน สนัน่นาม

นางสาวรงุนภา  กีอ่ยางรงุเรอืง

นางสาวมหทัธนา  คลงัสมบตัิ

นายปรญิญา  ทองคำ
นายกติต ิ  ปานมณี

นางสาวพไิลวรรณ  จนัทรเจรญิ
นางสาวมานชยนิ   กจิลขิติ
นางสาวโชษติา     ตอทรพัย
นางสาวพชัร ี       รอดมณี
นางรววิรรณ    สขุสบาย
นางสาวพชัร ี รอดมณี

ประชมุแกนนำเครอืขายบคุลากร สสส.
: อบรมระเบยีบวธิวีจิยั
อบรมเชิงปฏิบัติการ
"e-Auction"กับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัซือ้จดัจางภาครฐั รนุที ่5
อบรม การผลติซดีจีากมวนวดีโีอเทป

อบรมการควบคุมคุณภาพและการ
ตรวจสอบภายใน

สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการพฒันา
แกนนำสรางเสริมสุขภาพ
กลุมสายสนับสนุน
โครงการออกคายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สมัมนาวชิาการ เรือ่ง ทศิทางการ
บรหิารพสัด ุในป 2548

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การ
จดัการความร ูKM

คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยสารสนเทศ
ภาคเหนอื สถาบนัไอทมิ
ฝายสงเสริมและการ
ศึกษาตอเนื่อง
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เครือขายสรางเสริม
สขุภาพ คณะเภสชัศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาคมนักบริหารพัสดุ
แหงประเทศไทย

หนวยประกันคุณภาพ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

4-5 เม.ย.2549

14-16 ต.ค.2548

26-27 พ.ย. 2548

18-19 ม.ค.2549

4 ม.ค.2549

26-27 พ.ย.2548

4 - 5 พ.ย. 2548

6-7 ก.พ.2549

วันที่
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2). การพฒันาและเพิม่พนูประสบการณของบคุลากรสายสนบัสนนุ (ตอ)
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โครงการอบรม หนวยงานที่จัดอบรม

24

25

26

27

28

29

30

นางสาวจริภรณ  สงิหกวาง

นายปรญิญา  ทองคำ
นางสาวณชิกลุ    คงชู
นางสาวพไิลวรรณ  จนัทรเจรญิ
นางสาวรงุนภา     กีอ่ยางรงุเรอืง
นายบญุเจดิ บญุวงัแร

นางจริภรณ  สงิหกวาง

นางสาวกมลชนก  กนัแตง

นางสาวพชัร ี รอดมณี
นางสาวมหทัธนา  คลงัสมบตัิ

นายออมสนิ  ชางทอง
นายพพิฒัน  สนัน่นาม

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การ
จดัการความร ูKM

อบรมมาตรฐานการบัญชีใหม

อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หลกัสตูรที ่8,9
การพัฒนาระบบความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการในคณะเภสัชศาสตร
ในประเทศไทย
การอบรมพัฒนาหลักสูตรเวปไซดดวย
โปรแกรมดรีม
ระดมสมองโครงการวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการการสรางเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
ระดมความเปนหนึง่ สามคัค ีรจูกัเครอื
ขายนักประชาสัมพันธ

หนวยประกันคุณภาพ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะกรรมการกำกับดูแล
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
แผนงานการพัฒนาการ
สรางเสริมสุขภาพของ
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

9 ก.พ.2549

18 ก.พ.2549

26 ม.ีค.-30 ม.ีค.
2549

28 ม.ีค.2549

27-31 ม.ีค.2549

19-20 พ.ค.2549

23-25 พ.ย.2549

วันที่
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การเรยีนการสอน
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สรปุผลการดำเนนิงาน
คณะเภสชัศาสตรไดมงุเนนการกระจายโอกาสทางการศกึษาใหกบั

นกัเรยีนในเขตพืน้ทีส่งเสรมิการศกึษาตามพระราชบญัญตั ิมหาวทิยาลยั
นเรศวร พทุธศกัราช 2533 ซึง่กำหนดใหมหาวทิยาลยันเรศวร มเีขตสง
เสรมิการศกึษาในเขต 9 จงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง โดยเฉพาะอยางยิง่ใน
ระดบัปรญิญาตรเีภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม โดย
ประเภทรับตรง (Quota) เพื่อเปนการตอบสนองความตองการทางดาน
การศกึษาทีเ่พิม่ขึน้ของประชากร  โดยใหโอกาสนกัเรยีนในพืน้ที ่รอยละ
70 ของจำนวนรบัและรอยละ 30 เปดโอกาสใหนกัเรยีนจากพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ทัว่
ประเทศที่ผานการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  นอกจากนีไ้ดมโีครงการรบัพเิศษ
สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตรที่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศส
(สนบัสนนุโครงการความรวมมอื Franco-Thai) รอยละ 5 และผสูำเรจ็
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (เทคนิค
เภสชักรรม) จากวทิยาลยัการสาธารณสขุ รอยละ 5 สำหรบัในปการศกึษา
2548 คณะเภสชัศาสตรมหีลกัสตูรทีจ่ดัการเรยีนวชิาการสอนจำนวนทัง้
สิน้ 7 หลกัสตูร ดงันี้

1. หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่อง

สำอาง
3. หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร  (หลกั

สตูรนานาชาต)ิ
4. หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมชมุชน
5. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร (หลกั

สตูรนานาชาต)ิ
6. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเครือ่ง

สำอาง(หลกัสตูรนานาชาต)ิ
7. หลกัสตูรวทิยาศาสตรดษุฏบีณัฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร (หลกั

สตูรนานาชาต)ิ
ในการบรหิารจดัการหลกัสตูรนัน้ แตละหลกัสตูรจะประกอบดวย

คณะกรรมการประจำหลักสูตร และมีการดูแลทางดานคุณภาพโดย
คณะกรรมการวชิาการของคณะฯ ในการดำเนนิงานดานการจดัการเรยีน
การสอนปการศกึษา 2548 - 2549 คณะเภสชัศาสตรได

การเรียนการสอน
1. พฒันาหลกัสตูรใหตอบสนองความตองการของประเทศและมี

มาตรฐานระดบันานาชาติ
- จดัใหมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรเดมิ (ภบ.) โดยมกีารระดมความคดิ

เหน็จากผทูรงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยั บณัฑติ และนสิติชัน้ปสดุทาย
มาใหความคดิเหน็

- มีการจัดทำหลักสูตรใหม (วทบ.เครื่องสำอาง) เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประเทศ

- มีการสงนิสิตไปแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติงาน
ณ ตางประเทศเปนระยะเวลา 4 เดอืน (ภบ.) และ 1 ป (ปรญิญาเอก)

2. การใหโอกาสทางการศกึษา
- สนบัสนนุการศกึษากบับคุลากรของกระทรวงสาธารณสขุ โดยมี

โควตาพิเศษในการรับเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรบิาลเภสชักรรม โดยลดคาธรรมเนยีมการศกึษาเปนพเิศษ (ระดบับณัฑติ
ศกึษา)

- สนบัสนนุการศกึษากบับคุลากรมหาวทิยาลยั
- ใหโอกาสกบันกัเรยีนทีเ่รยีนในโรงเรยีนขนาดเลก็หรอืทีอ่ยหูางไกล

ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางเทาเทียมโดยกำหนดสัดสวนการรับตาม
ขนาดของโรงเรยีน

3. พฒันาระบบการจดัการเรยีนการสอนใหบณัฑติมคีณุภาพทีพ่งึ
ประสงค

-  จดัใหมกีารอบรมอาจารยเพือ่พฒันาการสอนอยางนอยปละ 1 ครัง้
-  พฒันาระบบการจดัการเรยีนการสอนใหเปนลกัษณะกรณศีกึษา

และกจิกรรมทีใ่หนสิติไดแสดงออกทางความคดิทางวชิาการใหมากขึน้ รวม
ถงึการศกึษาดงูานนอกสถานที่

- จดัใหมกีารเรยีนรนูอกสถานทีเ่ปนระยะเวลาผลดัละ 2-6 สปัดาห
ซึง่นำไปสกูารใหนสิติใฝรใูฝเรยีน คดิสรางสรรค ดแูลตนเองและเอือ้อาทรตอ
สังคม
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จำนวนนิสิตและเปาหมายการผลิตบัณฑิต

จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2
ป 3
ป 4
ป 5
ป 6

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

115
81
85
99
95
79
554
79

100
115
81
85
99
95
575
95

100
100
115
81
85
99
580
99

100
100
100
115
81
85
581
85

100
100
100
100
115
81
596
81

100
100
100
100
100
115
615
115

1) หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม หลกัสตูร 6 ป

จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

-
1
1
1

10
-
-
-

10
10
20
10

10
10
20
10

10
10
20
10

10
10
20
10

2)  หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม หลกัสตูรตอยอด 2 ป

3) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเครือ่งสำอาง หลกัสตูร 4 ป
จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2
ป 3
ป 4

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

44
26
-
-

70
-

60
44
26
-

130
-

60
60
44
26
190
26

60
60
60
44
224
44

60
60
60
60
240
60

60
60
60
60
240
60
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จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

57
33
90
33

50
57
83
57

50
50
100
50

20
20
40
20

50
50
100
50

50
50
100
50

4)  หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมชมุชน

จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

2
2
4
2

-
2
2
2

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

5) นสิติหลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

0
3
3
3

-
3
3
3

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

6) จำนวนนสิติหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

หมายเหต ุ: ปดหลกัสตูรโดยหยดุรบันสิติตัง้แตปการศกึษา 2550 เปนตนไป

หมายเหต ุ: ปดหลกัสตูรโดยหยดุรบันสิติตัง้แตปการศกึษา 2550 เปนตนไป
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จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

4
2
6
2

10
4
14
4

10
10
20
10

10
10
20
10

10
10
20
10

10
10
20
10

7) จำนวนนสิติหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรเครือ่งสำอาง (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

8) จำนวนนสิติหลกัสตูรวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ
8.1 แบบ 1(1)
จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2
ป 3
ป 4

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

0
1
3
2
6
2

5
0
1
3
10
3

5
5
0
1
11
1

5
5
5
0
15
0

5
5
5
5
20
5

5
5
5
5
20
5

8.2 แบบ 1(2)

จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2
ป 3
ป 4

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

1
1
2
1
5
1

5
1
1
2
9
2

5
5
1
1
12
1

5
5
5
1
16
1

5
5
5
5
20
5

5
5
5
5
20
5



รายงานประจำป 2549 คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร 31

จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

-
-
-
-

5
-
5
-

5
5
10
5

5
5
10
5

5
5
10
5

5
5
10
5

9) จำนวนนสิติหลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

-
-
-
-

5
-
5
-

5
5
10
5

5
5
10
5

5
5
10
5

5
5
10
5

10) จำนวนนสิติหลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม

จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

-
-
-
-

5
5
5
-

5
5
10
5

5
5
10
5

5
5
10
5

5
5
10
5

11) จำนวนนสิติหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชัวทิยา และวทิยาศาสตร
ชวีโมเลกลุ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ
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จำนวน

ชั้นป
นิสิตปจจุบัน เปาหมาย/ปการศึกษา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
ป 1
ป 2

จำนวนนิสิต
จบการศึกษา

-
-
-
-

5
-
5
-

5
5
10
5

5
5
10
5

5
5
10
5

5
5
10
5

12) จำนวนนสิติหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชัเคม ีและผลติภณัฑ
ธรรมชาต ิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ
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รายนามนสิติรบัเขา ระดบัปรญิญาตร ี ปการศกึษา 2549
คณะเภสชัศาสตร   มหาวทิยาลยันเรศวร

หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม หลกัสตูร 6 ป

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นางสาวกมลเนตร
นางสาวกรกนก
นายกฤษณะพล
นายกิตติคุณ
นางสาวขวัญสุนิตย
นายคมกฤษณ
นางสาวจตุพร
นางสาวจริญญา
นางสาวจินดานุช
นางสาวจิรวดี
นางสาวจุฑามาศ
นายชลาธิป
นางสาวฌัฌณีญา
นางสาวฐิฏิการ
นางสาวณัฐธิดา
นางสาวณิชา
นางสาวณิชา
นางสาวดวงดาว
นางสาวดวงฤทัย
นายธนวัฒน
นายธรรมนูญ
นางสาวธันยชนก
นางสาวธารารัตน

จังหวัดพะเยา
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดแพร
จังหวัดพะเยา
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุทัยธานี
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดพะเยา
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดนครสวรรค

รัตนศยานนท
เนตรทิพย
วงศใหญ
พรพิชญา
พิพัฒนานันท
ทำดี
สุวรรณกิจ
กอนโพชน
อิ่มสุขศรี
เวชมะโน
สุวรรณเลิศ
ตั้งภักดีรัตน
เดชรักษา
พันตารักษ
กาญจนชุม
ตันติไวทยพันธุ
บุณยาภรณ
หานสัมฤทธิ์
เตชะแกว
ฉัตรทวีลาภ
อยามีภัย
ลือชา
ออนสุวรรณากุล
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

นางสาวธิดารัตน
นายนัฐติวิช
นางสาวนิภาพร
นางสาวนิภาวรรณ
นายบุญญฤทธิ์
นางสาวประภาวดี
นางสาวปรียาภรณ
นางสาวปยรัตน
นางสาวพรทิพา
นางสาวพิมพรรณ
นายภญิโญ
นายภูกฤตา
นายมนตรี
นางสาวมัญชรี
นางสาวยุวรีย
นายรวิ
นางสาวรัตนนรี
นางสาววรีรัตน
นางสาววาสินี
นายวิทวัส
นายศรชัย
นายศราวุธ
นางสาวศศิพร
นายศักดิ์ศิพงษ
นายศักรินทร
นางสาวศิโรรัตน

จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเลย
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดพะเยา
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดพิษณุโลก

เหมือนประสาท
เกิดพันธุ
ยอดยศ
ยศพิมพ
พิทักษพงษ
แซลิ่ม
กาวินแกว
สีสังข
อุดมบุญดี
เขื่อนขันธ
รุททองจันทร
ปาคุต
 เงนิชมุ
หงสยาภรณ
ไชยลังกา
จิระปาน
ทองนพคุณ
คำภิระยศ
ทองเพ็ง
เอื้ออริยกุล
ขันมาสมย
ใจซื่อ
โยศรีธา
เกษมุติ
ตันสกุล
เหียงแกว
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

นายศิวพงษ
นางสาวศิวะพร
นางสาวสมใจ
นางสาวสมาพร
นายสิทธิโรจน
นางสาวสุกุณตนา
นางสาวสุจิตรา
นางสาวสุดาภรณ
นางสาวสุทัสสา
นางสาวสุธามาศ
นางสาวสุพัฒนา
นางสาวสุภาภรณ
นายสุรชัย
นางสาวสุรัตวดี
นางสาวเสาวลักษณ
นางสาวแสงระวี
นายอนุชิต
นางสาวอรณิช
นางสาวอรนิสภ
นางสาวอรรคพร
นายอรรถพล
นางสาวอลิษา
นางสาวอารีรัตน
นายอุกฤษฏ
นางสาวถนอมขวัญ
นายอำนาจ

จังหวัดพิจิตร
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดตาก
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดตาก
จังหวัดพิษณุโลก

ตันศรีวงษ
บุญทอง
สุริยันต
มานิตย
มะโนปา
อนงครักษ
เนียมทรัพย
โสดา
แกวปองปก
ตานะเศรษฐ
ทพิรส
จันทรษา
แกวบางกะพอม
เงินทอง
ตงลิ้ม
 บญุมา
เอี่ยมสงคราม
ทิพยสุวรรณ
รุงศรี
ศรขำพันธ
พวงสมบัติ
คงครบ
จงศิริรักษ
วรางกูร
ทองอนันตสกุล
 กนัสดุ
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101

นางสาวรติพร
นางสาวดารณี
นายพงศพัฒน
นางสาวกิติมา
นางสาวจุฑารัตน
นางสาวณัฐวดี
นางสาวพัสตราภรณ
นางสาวมนชนก
นางสาวรสนรินทร
นายวรรธกร
นางสาวสุฑารัตน
นางสาวสุพัตรา
Mr.Kencho Chophel
Mr.Thinley
นางสาวฉัตรวิไล
นางสาวชญาดา
นางสาวชำมะเลียง
นางสาวณัฐธิดา
นางสาวณัฐสุดา
นางสาวธนพร
นายนัฐพล
นางสาวนิตยอุบล
นายบุญชู
นายปรัชญา
นางสาวพลอยไพลิน
นางสาวพัชราภรณ

จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดตาก
จังหวัดพะเยา
จังหวัดตาก
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดนครสวรรค
ประเทศภูฎาน
ประเทศภูฎาน
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดพะเยา
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดแพร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดลำปาง

จนัทรโท
จันทรอิ่ม
เรืองวิทย
ครามศรี
แลตรง
ยิ้มแฉลม
คำประดิษฐ
พาตา
แสงสุข
มีมะโน
บูรณะทอง
นาประเสริฐ

สังขกลับ
ขมอาวุธ
ปรีชา
จินดาพล
นุชรุงเรือง
นิมมาศุภวงศรัฐ
พรมผล
สุวรรณเนตร
เสนานุช
แสงสิมมา
อิ่มแจง
คุณูปถัมภ
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

นางสาวพิชยานี
นางสาวเพ็ญประภา
นายรัฐพล
นางสาววรพรรณ
นางสาววรรธนพร
นายวศิน
นางสาววิจิตรา
นายวิระศักดิ์
นายศิวดล
นางสาวศุภากร
นายสุทธิพงษ
นางสาวสุทธิรัตน
นางสาวสุมิตา
นางสาวอรนภา
นางสาวอัญชณา
นายปยะ

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดขอนแกน

ธีระศิลป
โคคำมา
คำนุช
พวงเชย
คำพรมมาภิรักษ
บุณยะรัตนสุวิมล
เมืองโคตร
ประกิระสา
วีระวัฒนโสภณ
แกวทิตย
เผาหอม
อินมวง
นอบนอม
ราศรีปลั่ง
อุตอิ่นแกว
ไทยเหนือ
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รายนามนสิติรบัเขา  ระดบัปรญิญาตร ี ปการศกึษา 2549
คณะเภสชัศาสตร   มหาวทิยาลยันเรศวร

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเครือ่งสำอาง

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

 นางสาวกญัญาณฏัฐ คงรวยทรัพย
 นางสาวกลุวลี มะรังษี
 นางสาวณฐัวดี อุทัยธรรม
 นางสาวธญัธดิา นวมทอง
 นางสาวธนัยชนก คำลือ
 นายธรีวฒุิ ปอมเขต
 นางสาวปรญิญาพร ไตรทอง
 นางสาวปวณีา รักษชน
 นางสาวปวณีา อมรนพรัตนกุล
 นายพฤทธิ์ เส็งพานิช
 นางสาวไพลนิ ศรีหิรัญ
 นางสาวโยทกา แปนเมือง
 นางสาวรงุทวิา พิบูลยเลิศ
 นางสาวรงุฤดี วิสุทธิเศรษฐผล
 นางสาวสกุญัญา จินดาประชา
 นางสาวสรุตัวิดี ทั่งมั่งมี
 นางสาวอาทติยา สุริยะ
 นางสาวมาลี สายสิน
 นายจกัรพนัธ วงษหมอ
 นางสาวฉนัทชิา นาคพงษ
 นางสาวฐติญิา แสนพันดร
 นางสาวณวษิฐา ปรีเปรม
 นางสาวณฏัฐญาภคั ปรีชา

จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดพะเยา
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดตาก
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดตาก
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดบุรีรัมย
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

 นางสาวณฐัสรุางค คุณารักษ
 นางสาวธนาภรณ ทวีคำ
 นางสาวธรีาภรณ ภาเจริญ
 นางสาวนฤมล แกวไธสง
 นางสาวนฤมล แสงทอง
 นางสาวนนัทนภสั แพนลา
 นายนติวิฒัน จันทรอดิศร
 นางสาวบษุรารตัน กลสูงเนิน
 นางสาวปรารถนา ชื่นบางบา
 นางสาวปทมา ละลอกแกว
 นางสาวปาฐลี รตัโนธร
 นางสาวปารชิาติ ธัมมรติ
 นางสาวปารชิาติ เพชรพุก
 นางสาวพลอยไพลนิ ศรีมวง
 นางสาววงษนภา นาคใหญ
 นางสาววชิดุา พรมสุน
 นางสาววภิาดา อุดชาชน
 นางสาวศรณัญา พรศิลปกุล
 นางสาวศริพิร สาททอง
 นางสาวสนุดิา จิตใจ
 นางสาวองิดาว รอดเลี้ยง

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดสิงหบุรี
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดเลย
จังหวัดสระแกว
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดสกลนคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดแพร
จังหวัดชลบุรี
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รายนามนสิติรบัเขา  ระดบับณัฑติศกึษา  ปการศกึษา 2549
คณะเภสชัศาสตร   มหาวทิยาลยันเรศวร

1.  หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมชมุชน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นางสาวเกวลิน
นางสาวเกษรา
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวเยาวธิดา
นางสาวกนกนภา
นางสาวกมลชนก
นางสาวกรชนก
นางสาวกัญญารัตน
นางสาวกิตติกร
นางสาวจันทรจรัส
นางสาวจิดาภา
นางสาวจิตติมา
นางสาวจินดาพร
นางสาวชยาวี
นางสาวณัชชา
นางสาวณัฐฐินี
นางสาวณัฐฤมล
นางสาวดลฤดี
นางสาวดวงนภา
นางสาวทิพยวรรณ
นางสาวธนภร
นางสาวธฤษา
นางสาวธิติมา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดอางทอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดสระบุรี
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดนครนายก
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสระบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ครุธาโรจน
วรวุธพุฒิพงศ
อุบลคลี่
ทิพมูล
คำภโิร
สรุยิกลุ ณ อยธุยา
ศุภกิจ
ศักดิ์พิสุทธิพงศ
ชูกร
จงสุขวิโรจน
ฉัฐฆะพรรณรังสี
อารมยดี
ขูนศรีอุเชนทร
แกวบุญ
ผลศรัทธา
ผองศิริ
พึ่งเขื่อนขันธ
รุงเรืองรัตนชัย
ธีรานันตชัย
มาวัฒนพงศ
ลิขิตเทียนทอง
ประยูรหงษ
จงชาญสิทโธ
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รายนามนสิติรบัเขา  ระดบับณัฑติศกึษา  ปการศกึษา 2549
คณะเภสชัศาสตร   มหาวทิยาลยันเรศวร

1.  หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมชมุชน (ตอ)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

นางสาวบุญฑริกา
นางสาวปทิตตาภัทร
นางสาวประไพพักตร
นางสาวผกามาส
นางสาวผานิต
นางสาวพจนาถ
นางสาวพจนีย
นางสาวพรรณทิพย
นางสาวพิชามญช
นางสาวรังสิยา
นางสาววนรัตน
นางสาววันเพ็ญ
นางสาวศรลัดดา
นางสาวศรินทิพย
นางสาวศศิธร
นางสาวศิริรัตน
นางสาวสิริจิต
นางสาวสุชีรา
นางสาวสุดสิริ
นางสาวสุทธิรัก
นางสาวสุพิชชา
นางสาวสุภาพร
นางสาวหทัยกานต

จังหวัดนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนครปฐม
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา

กลิ่นศรีสุข
โฆษะปญญาภูมิ
บุญยง
ผิวเกลี้ยง
เงาวิพัฒนากุล
ปฐมพรวิวัฒน
ปฐมพรวิวัฒน
นิครวัฒน
โปธาวิชัย
ไชยเมือง
ศยามล
อุดมมังคลานนท
สารคม
สาคร
แงเจริญกุล
แตปติกุล
รัตนวัย
โชติบรรจง
ชาญณรงค
ใจเทียมศักดิ์
จันทรประทีป
ยอดโต
ชวยอยู
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รายนามนสิติรบัเขา  ระดบับณัฑติศกึษา  ปการศกึษา 2549
คณะเภสชัศาสตร   มหาวทิยาลยันเรศวร

1.  หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมชมุชน (ตอ)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

นางสาวอภิรดี
นางสาวอมรรัตน
นางสาวอรอนงค
นางสาวอารี
นางสาวอารียา
นางสาวอุษา
นายชัยวัฒน
นายณรงคศักดิ์
นายธวัชชัย
นายปริญญา
นายสุภชัย

จังหวัดราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดสมูทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดระยอง
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนครราชสีมา

จุฬคุปต
ฉัตรฉวีวัฒนา
รัตนบรรณจงกิจ
ประสพอัครกิจ
นิมิตรปญญา
ลภันลาภลอย
ธนกิจสัมพันธ
ชื่อสกุลเจริญ
แซลิ้ม
เปาทอง
พงศวิไลรัตน

2. หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

1
2
3

นางสาวนางสาวนวภา
นางสาวสิริมาส
นางสาวสุกัลญา

จังหวัดสงขลา
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดอุตรดิตถ

ณรงค
ปานแสง
อินทโชติ
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3. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเครือ่งสำอาง  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

1
2
3
4

นางสาวภรภัทร
นางสาวสุจิตรา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวสุภาศิริ

จังหวัดนครสวรรค
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดพิษณุโลก

ออนคลาย
เหลืองนฤมิตชัย
จันทรหวาง
บูรณจารี

4. หลกัสตูรวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

1 นางสาวกรรณิการ จังหวัดยโสธรพุมทอง
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รายนามบณัฑติ หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม
คณะเภสชัศาสตร   มหาวทิยาลยันเรศวร

    รนุที ่ 8   ปการศกึษา 2548

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

นางสาวกตินทอง
นางสาวเกลียวกมล
นางสาวงามพรรณ
นางสาวจันทิวา
นางสาวจิตรลดา
นางสาวชนาพร
นางสาวดรุณี
นางสาวธรางกูร
นางสาวนภเกตน
นางสาวนิสา
นางสาวเนตรศิริ
นางสาวบุศยามาศ
นางสาวปริญา
นางสาวปทมา
นางสาวปยพร

นางสาวปยะวรรณ
นางสาวพรรณนิการ
นางสาวพัชรินทร
นางสาวพิไลวรรณ
นางสาวเพ็ญอมร
นางสาวไพลิน

โรงพยาบาลชางเผอืก  จงัหวดัเชยีงใหม
โรงพยาบาลลานนา  จงัหวดัเชยีงใหม
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณโุลก
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จงัหวดัสพุรรณบรุี
โรงพยาบาลเปาโลโมโมเรยีล กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลเชยีงคำ จงัหวดัพะเยา
โรงพยาบาลไทยอินเตอรเนชั่นแนลกรุงเทพฯ
โรงพยาบาลชยันาท จงัหวดัชยันาท
โรงพยาบาลพญาไท กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลกรงุเทพ-ระยอง จงัหวดัระยอง
โรงพยาบาลมหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร
โรงพยาบาลศรสีวรรค จงัหวดันครสวรรค
โรงพยาบาลลำสนธ ิจงัหวดัลพบรุี
โรงพยาบาลพญาไท  3 กรงุเทพฯ
สถานบริการสุขภาพพิเศษ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จงัหวดัเชยีงใหม
โรงพยาบาลกองบนิ 4 จงัหวดันครสวรรค
โรงพยาบาลพะเยา จงัหวดัพะเยา
โรงพยาบาลแมจงมิ จงัหวดันาน
โรงพยาบาลราชวถิ ีกรงุเทพฯ
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรงุเทพฯ
ประกอบธุรกิจสวนตัว

ผาลาด
บุญยืน
กิจปานนท
บัวจันทร
ศรีเจริญ
สรรพานิช
สิทธิการ
สมทิพย
สิงหคำ
หวังเรืองสถิตย
เนตรบุตร
แกวเกตุรัตนกุล
สอนเจริญ
ใจนาน
เจริญศุภพงศ

เกาไศยนันท
ใจการ
แทตระกูล
สุวรรณชื่น
จันทรเจริญ
เตียวตระกูลศรี
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รายนามบณัฑติ หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม
คณะเภสชัศาสตร   มหาวทิยาลยันเรศวร

    รนุที ่ 8   ปการศกึษา 2548 (ตอ)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42

นางสาวภิวดี
นางสาวมณีรัตน
นางสาวเยาวเรศ
นางสาวรมิดา
นางสาวรัชฎาภรณ
นางสาวรัชนีกร
นางสาววราพร
นางสาววิภาดา
นางสาววิภาวี
นางสาวสมจิตร
นางสาวสมศรี
นางสาวสายฝน

นางสาวสุภาวดี
นางสาวโสมิกา
นางสาวอรชพร
นางสาวอรรถพร
นางสาวอรสา
นางสาวอรุณี
นางสาวอัจฉรารัตน
นางสาวอัจฉรี
นางสาวอัจฉรียา

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรยีล กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลมชิชัน่ กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลราชวถิ ีกรงุเทพฯ
โรงพยาบาลสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ
โรงพยาบาลพญาไท 3 กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรงุเทพฯ
บรษิทัโรชไทยแลนด จำกดั กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลทาเรอื จงัหวดัอยธุยา
บรษิทัเฟรทดรกั จำกดั กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรยีล กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลเขาสมงิ  จงัหวดัตราด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว
จังหวัดสระแกว
โรงพยาบาลบอเกลอื  จงัหวดันาน
โรงพยาบาลคลองหาด  จงัหวดัสระแกว
V.M. nature plus ltd. Bangkok
โรงพยาบาลพษิณเุวช  จงัหวดัพษิณโุลก
โรงพยาบาลทงุโพธิท์ะเล  จงัหวดักำแพงเพชร
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณโุลก
โรงพยาบาลเอราวณั จงัหวดัเลย
โรงพยาบาลพญาไท 3 กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลทาเรอื จงัหวดัอยธุยา

ขุนมธุรส
ยศเขื่อน
พวงพันธ
จิตมณี
สมเครือ
โกฏิแสง
เฟองวาณิชย
วงศนิสากร
อินกรัด
พาเจริญ
กรีพจน
พุดจาด

เล็กสมบูรณไชย
คล่ำเงิน
คำประดิษฐ
อิสริยะพันธุ
พงษเกษตรกรรม
ตั้งจิตบุญสงา
แสงสวาง
ปญญาวรรณรักษ
เพิ่มพิพัฒน
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รายนามบณัฑติ หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม
คณะเภสชัศาสตร   มหาวทิยาลยันเรศวร

    รนุที ่ 8   ปการศกึษา 2548 (ตอ)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

43

44
45
46
47

48
49

50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60

นางสาวอันทิรา

นางสาวอุไรวรรณ
นางสาวอุสุมา
นายกฤษดา
นายเกศแกว

วาที่รอยตรีขจรศักดิ์
นายจตุพร

นายจักรกฤษณ
นายจุลพงศ
นายทรรศนะ
นายนริศ
นายนฤพนธ
นายพงษนรินทร

นายพนัฐพงษ
นายพิษณุ
นายยุทธพงศ
นายโยธิน
นายศุภชัย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
จังหวัดอางทอง
โรงพยาบาลตาพระยา จงัหวดัสระแกว
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรยีล กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอยุธยา
โรงพยาบาลพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัพจิติร จงัหวดัพจิติร
รานยา P&F ตลาดโลตสัทอ็ปแลนด จงัหวดัพษิณโุลก
โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา จงัหวดัอยธุยา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โรงพยาบาลเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล
เมอืงลำพนู จงัหวดัลำพนู
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณโุลก
โรงพยาบาลปางมะผา จงัหวดัแมฮองสอน
โรงพยาบาลพญาไท กรงุเทพฯ
ศนูยมะเรง็ลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

บังวรรณ

คำภาพิลา
ฤๅชา
อินหาดกรวด
แกวตระกูล

จันมา
มหานิล

สุทธิธนกูล
กันพรม
ธรรมรส
ชัยยูรวัฒน
นวลเจริญ
จินดา

พีระพัฒนพงษ
เจนใจ
สุวรรณพงศ
ไชยวุฒิ
อนิสขุ
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รายนามบณัฑติ หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม
คณะเภสชัศาสตร   มหาวทิยาลยันเรศวร

    รนุที ่ 8   ปการศกึษา 2548 (ตอ)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา

61
62

63
64
65
66
67
68

นายสุชิน
นายสุรเชษฐ

นายอนุชา
นายอภิชาติ
นายอภินันท
นายเอกพงษ
นายเอกวิทย
นางสาวแวน

ประกอบธุรกิจสวนตัว
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร (พะเยา)
จังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา
ประกอบธุรกิจสวนตัว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรยีล กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลกยุบรุ ี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ
โรงพยาบาลบางไทร  จงัหวดัพงังา

วงศวิรยชาติ
นรินัตราภรณ

เอี่ยมแพร
จันทนิสร
วนัโน
กาชัย
นิตยา
อินตา
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รายนามมหาบณัฑติ และดษุฎบีณัฑติ คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
ปการศกึษา 2548

1. หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมชมุชน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นางสาวกัญญาลักษณ
รอยตำรวจโทหญิงกาญจนีย
นางสาวกุลธิดา
นางสาวขวัญธนศ
นางสาวชลิดา
นางสาวชลิดา
นางสาววรรณรวี
นางสาวธัญนาถ
นางสาวนภาวรรณ
นางสาวนวรัตน
นางสาวปณรสี
นางสาวปยพร
นางสาวพนิตา
นางสาวพรจิตร
นางสาวพรรณกร
นางสาวเพชรกุณฑล
นางสาวยุพิน
นางสาวรัตนาภรณ
นางสาววนิดา
นางสาววรพร
นางสาววราภรณ

โรงพยาบาลศริริาช กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลตำรวจ  กรงุเทพฯ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
รานยา MT Drug สาขา 2 กรงุเทพฯ
สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลศริริาช  กรงุเทพฯ
ทรงเจรญิฟารมาซ ีจงัหวดัตราด
โรงพยาบาลปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธานี
สถาบนัมะเรง็แหงชาต ิ กรงุเทพฯ
ประกอบธุรกิจสวนตัว
ศนูยบรกิารสาธารณสขุ 47 คลองขวาง กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลมชิชนั กรงุเทพฯ
รานยาคลองถม กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลบำรงุราษฎร  กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลรามาธบิด ี กรงุเทพฯ
บรษิทัเมดคิ กรปุ จำกดั กรงุเทพฯ
ศนูยบรกิารสาธารณสขุ 22 วดัปากปอ
 โรงพยาบาลเดชา กรงุเทพฯ
รานคาปลกี 1 องคการเภสชักรรม
โรงพยาบาลกระทมุแบน  จงัหวดัสมทุรสาคร
ประกอบธุรกิจสวนตัว

พอคา
ลาภวโรภาส
สุขนิวัฒนชัย
นาบุญ
เจริญผล
ตั้งจิตภักดีสกุล
ฉันทพันธุ
เกิดอินทร
ลออิสระตระกูล
ศักดิ์ดามพนุสนธิ์
วีระกำแหง
เงินทองเนียม
นนทลีรักษ
เอียมอุไร
บุตรศรี
เตียวตระกูล
ศรวณีย
บัดติยา
พรพินเพชร
นาคบรรพต
ศักดิ์ดามพนุสนธิ์
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รายนามมหาบณัฑติ และดษุฎบีณัฑติ คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
ปการศกึษา 2548

1. หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมชมุชน  (ตอ)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน

22
23
24

25
26

27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40

นางสาววัชราพรรณ
นางสาววิชชุนันท
นางสาวศศิสุดา

นางสาวศิริรัตน
นางสาวศีลจิต

นางสาวศุภลักษณ
นางสาวสวรส
นางสาวสินีนาฏ
นางสาวสุจิตรา
นางสาวสุธีตา
นางสาวสุนทรียา

นางสาวสุนันทา
นางสาวเสาวนีย
นางสาวอิสรีย
นางสาวอุมากร
นางสาวอุมากร
นายคำนึง
นายพิสิฐพล
นายรักศักดิ์

ประกอบธุรกิจสวนตัว
โรงพยาบาลพระมงกฎุวฒันะ  กรงุเทพฯ
บรษิทัโอลคิ (ประเทศไทย) จำกดั
กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลบอพลอย จงัหวดักาญจนบรุี
โรงพยาบาลพระอาจารยฝนอาจาโร
จังหวัดสกลนคร
 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลธนบรุ-ีอทูอง กรงุเทพฯ
สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลรามคำแหง กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลรามาธบิด ี กรงุเทพฯ
กองควบคมุยา สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลอางทอง  จงัหวดัอางทอง
ประกอบธุรกิจสวนตัว
ประกอบธุรกิจสวนตัว
ประกอบธุรกิจสวนตัว
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลกรงุเทพ  กรงุเทพฯ
องคการเภสชักรรม กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลนาหวา จงัหวดัเพชรบรุี

พลอยเทศ
ชมภูนุช
เศรษฐวงศสิน

กสิณเวทย
อินทรพงษ

นันทมงคล
ศิริไชยบูลยวัฒน
อวมสำอาง
มาลัยเจริญ
ดานอุดมชาญ
ทิพยมณี

คาทวี
รัตนะเมธากูล
โพนอนิทร
คงแจว
โฮสกุล
วรกานนท
เกรียงศักดิ์พงศ
จิรวัฒนานุกูล
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รายนามมหาบณัฑติ และดษุฎบีณัฑติ คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
ปการศกึษา 2548

1. หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมชมุชน (ตอ)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ทีท่ำงาน

41
42
43

นายวรพจน
นายวีรภัทร
นายสสิพงศ

โรงพยาบาลบำรงุราษฎร  กรงุเทพฯ
รานเจรญิฟารมาซ ีจงัหวดัสงิหบรุี
โรงพยาบาลบำรงุราษฎร กรงุเทพฯ

เพียรพิจารณ
สิมะโรจนกุล
กลางเมือง

รายนามมหาบณัฑติ คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
ปการศกึษา 2548

2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเครือ่งสำอาง  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ทีท่ำงาน

1
2

นางสาววัชราภรณ
นางสาวปยาพร

บรษิทั อนิโนวา กรงุเทพฯ
บรษิทั Borntras (Thailand)  กรงุเทพฯ

ตั้งประดิษฐ
ดอนสิงห

รายนามดษุฎบีณัฑติ คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
ปการศกึษา 2548

3. หลกัสตูรวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ทีท่ำงาน

1
2

นางสริน
นายชัยณรงค

คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร
คณะวทิยาศาสตรการแพทย  มหาวทิยาลยันเรศวร

ศรีปรางค
โตจรัส
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นสิติดีเดน ระดบัปรญิญาตร ีประจำปการศกึษา 2548

1. นิสิตดีเดนดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- นางสาวภารดี วงศประเสริฐ นสิติชัน้ปที ่2
- นางสาวชมพูพรรณ บุตรทิพยสกุล นสิติชัน้ปที ่3
- นายนิติพล ศรีมงคลพิทักษ นสิติชัน้ปที ่3
- นายพิชญสิทธิ์ อุดมนุชัยทรัพย นสิติชัน้ปที ่3

2. นิสิตดีเดนดานความประพฤติ
- นางสาวปวรรณรัตน อัจฉราวรลักษณ นสิติชัน้ปที ่1
- นายจตุพล จันทรทิพย นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวนุชรินทร ปญญานะ นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวธารารัตน ยอดติ่ง นสิติชัน้ปที ่2
- นายวรรธกร ชวยเพ็ญ นสิติชัน้ปที ่3
- นายวิจารณ มัตยะสุวรรณ นสิติชัน้ปที ่3
- นางสาวศิริญญา บุญมา นสิติชัน้ปที ่3
- นางสาวชมพูพรรณ บุตรทิพยสกุล นสิติชัน้ปที ่3
- นายพัฒนศักดิ์ ถนัดคา นสิติชัน้ปที ่3
- นางสาวทักษิณา กัมติ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวนงลักษณ จงเจริญพร นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวดรุณี มูลศรี นสิติชัน้ปที ่5

3. นิสิตที่มีผลการเรียนดีเดน
เปนนสิติทีม่ผีลการเรยีนระดบัขัน้ดมีาก  หรอื เกรด เอ  ตัง้แต 10 รายวชิาขึน้ไป
- นางสาวดรุณี มูลศรี นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวทักษิณา กัมติ นสิติชัน้ปที ่5
- นายสมศักดิ์ สุธีชัย นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวสุรียพร สุริยะ นสิติชัน้ปที ่5
- นายสงบ สายสุตา นสิติชัน้ปที ่4
- นางสาวอรวรรณ ทรัพยปราโมทย นสิติชัน้ปที ่4
- นายณัฐ นาเอก นสิติชัน้ปที ่4
- นางสาวนุชรินทร ปญญานะ นสิติชัน้ปที ่1
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4. นสิติทีม่ผีลการเรยีนดเีดน มคีาเฉลีย่ตัง้แต  3.50  ขึน้ไป ประจำปการศกึษา 2548
ไดรบัเกยีรตบิตัรจากคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
หลกัสตูรเภสชัศาสตร สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม หลกัสตูร 6 ป

- นางสาวนุชรินทร ปญญานะ นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวศุภลักษณ เตียเอี่ยมดี นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวปรีชญา ปรีดาสันติ์ นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวสุภัทรา บางปา นสิติชัน้ปที ่1
- นายวีรศักดิ์ แผนเงิน นสิติชัน้ปที ่1
- นายทศพล สรรหาธรรม นสิติชัน้ปที ่2
- นางสาวณิชากร พิริยะชนานุสรณ นสิติชัน้ปที ่2
- นางสาววนัสนันท ศรีสุข นสิติชัน้ปที ่2
- นางสาวสุธีรา ประจง นสิติชัน้ปที ่2
- นางสาวจันธิมา สมศรี นสิติชัน้ปที ่2
- นางสาวปรียานุช ฉายแสง นสิติชัน้ปที ่2
- นางสาวภัคนุช ฟุมเฟอย นสิติชัน้ปที ่2
- นายปยะวัฒน รัตนพันธ นสิติชัน้ปที ่2
- นางสาวชนิดา พงษพานิช นสิติชัน้ปที ่2
- นายวรวุฒิ เกรียงไกร นสิติชัน้ปที ่2
- นายณัฐ นาเอก นสิติชัน้ปที ่3
- นางสาวสุวภรณ สงเสริมลอสกุล นสิติชัน้ปที ่3
- นางสาวจิรายุ บัวทอง นสิติชัน้ปที ่3
- นางสาวพัทยา พรมรัตน นสิติชัน้ปที ่3
- นายศุภวิทย ศุทธกิจไพบูลย นสิติชัน้ปที ่3
- นางสาวจิรายุ บัวทอง นสิติชัน้ปที ่3
- นายนิติพล ศรีมงคลพิทักษ นสิติชัน้ปที ่3
- นางสาวสุภิญญา ฉันทะกุล นสิติชัน้ปที ่4
- นางสาวอรวรรณ ทรัพยปราโมทย นสิติชัน้ปที ่4
- นายปยะเมธ ดิลกธรสกุล นสิติชัน้ปที ่4
- นายสงบ สายสุตา นสิติชัน้ปที ่4
- นายวิชาญ โฮรา นสิติชัน้ปที ่4
- นางสาวหทัยรัตน วงษเงิน นสิติชัน้ปที ่4
- นายพศกร ผองเนตรพานิช นสิติชัน้ปที ่4
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4. นสิติทีม่ผีลการเรยีนดเีดน มคีาเฉลีย่ตัง้แต  3.50  ขึน้ไป ประจำปการศกึษา 2548
ไดรบัเกยีรตบิตัรจากคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
หลกัสตูรเภสชัศาสตร สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม หลกัสตูร 6 ป (ตอ)

- นายณัฐดนัย จันทัน นสิติชัน้ปที ่4
- นายนิคม อุตมงค นสิติชัน้ปที ่4
- นายวุฒินันท สองเสนา นสิติชัน้ปที ่4
- นางสาวนลินอร คูอาริยะกุล นสิติชัน้ปที ่4
- นายสมศักดิ์ สุธีชัย นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวสุรียพร สุริยะ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวจันทรพร กองวัชรพงศ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวดรุณี มูลศรี นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวทักษิณา กัมติ นสิติชัน้ปที ่5
- นายภาคภูมิ อินตายวง นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวสุพัตรา นาอุดม นสิติชัน้ปที ่5
- นายวัชรพงศ พริกสี นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาววรัญญา พิลึก นสิติชัน้ปที ่5
- นายชาญวิทย ถิ่นจอม นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวพิมฤทัย ประราชะ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาววรพรรณ ฉิมพาลี นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวโสภิดา ที่พึ่ง นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวลิลิตภัทร รุงนอย นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาววีณารัตน เสนาวิน นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวอิศราวรรณ ศกุนรักษ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวจิตราภรณ พันธุเพชร นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวยุพา ปดตาไชโย นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวพิชญาภัค เอื้อประเสริฐ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวกาญจนา เศวตเสรีธรรม นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวนงลักษณ จงเจริญพร นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวกัลชิญา สันปาแกว นสิติชัน้ปที ่5
- นายประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ นสิติชัน้ปที ่5
- นายวิชัย จันเจือ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวีนา ศรีรัตนาภิวัฒน นสิติชัน้ปที ่5
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4. นสิติทีม่ผีลการเรยีนดเีดน มคีาเฉลีย่ตัง้แต  3.50  ขึน้ไป ประจำปการศกึษา 2548
ไดรบัเกยีรตบิตัรจากคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
หลกัสตูรเภสชัศาสตร สาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม หลกัสตูร 6 ป (ตอ)

- นางสาวสุธิดา ศรีฤทธิ์ถา นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวปณฑาภรณ บานชื่น นสิติชัน้ปที ่5
- นายมติชน อ่ำดี นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวดนุลดา ฤทธิ์เทพ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาววราภรณ บุญมั่น นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวปญญาภรณ เกตุคราม นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวบุษยา เดชปน นสิติชัน้ปที ่5
- นายพิมาน ครุฑเมือง นสิติชัน้ปที ่5
- นายกัมพล เกตุสุวรรณ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวนุวัตตา บำรุงไทย นสิติชัน้ปที ่5
- นายภัทรพงศ กาฬภักดี นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวสุปวีณ สิทธิเขตกรณ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวชุติปภา แมนยำ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวชญานิษฐ วรินทร นสิติชัน้ปที ่5
- นายรชานนท หิรัญวงษ นสิติชัน้ปที ่5
- นายสิทธิไกร สนีวล นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวนารีพร ใจการ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวบุญรักษ ฉัตรรัตนกุลชัย นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวจอย ศักดาศิริสถาพร นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวนพรัตน แกวตา นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวพัชยา กลันทปุระ นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวณัฎฐิตา ประวัติ นสิติชัน้ปที ่5
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5. นสิติทีท่ำกจิกรรมเพือ่ประโยชน สวนรวมของมหาวทิยาลยัและคณะเภสชัศาสตร
- นางสาวปวีสา ชวลิตพงศพันธ นายกสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร
- นายปฏิพัทธ ศึกษา อุปนายกฝายใน
- นายปยะเมธ ดิลกธรสกุล อุปนายกฝายนอก
- นางสาวกนกอร ทับแจง เลขานุการ
- นางสาววรารัตน พงษเมษา เหรัญญิก
- นายวรรธกร ชวยเพ็ญ ประธานฝายกีฬา
- นายปฐมพงศ ภักดี ฝายกีฬา
- นายมารุตต ตรีอินทอง ฝายกีฬา
- นายนิวัฒน ศักดิ์สิทธิ์ ประธานฝายพิธีการ
- นางสาวขวัญจิต ดานวิไล ฝายพิธีการ
- นายสุชาติ เปยมปรีชา ฝายพิธีการ
- นางสาววิลาวัณย อัมภารัตน ประธานฝายธุรการ
- นางสาวนัฎพรพรรณ โพธิ์ทอง ฝายธุรการ
- นางสาวภัคนุช ฟุมเฟอย ฝายธุรการ
- นางสาวพิจิตรา หงสประสิทธิ์ ฝายธุรการ
- นายพิเนตร อุยเจริญศักดิ์ ประธานฝายเทคโนโลยี
- นายพัลลภ จิตนาประภาศรี ฝายเทคโนโลยี
- นายณัฐพงษ ริดบวน ฝายเทคโนโลยี
- นายวิชาญ โฮรา ประธานฝายอาคารและสถานที่
- นายชัยวัฒน บูรณชนอาภา ฝายอาคารและสถานที่
- นางสาววิพาภรณ วิจิตรพล ฝายอาคารและสถานที่
- นายวุฒินันท สองเสนา ประธานฝายประชาสัมพันธ
- นายทรงศักดิ์ ทองสนิท ฝายประชาสัมพันธ
- นายวรวุฒิ เกรียงไกร ฝายประชาสัมพันธ
- นางสาวพรทิพย คเชนทร ฝายประชาสัมพันธ
- นางสาวรัชดาภรณ อรรฆเมธี ฝายประชาสัมพันธ
- นายเสริมวุฒิ จันทรนวล ประธานฝายสวัสดิการ
- นางสาวขวัญจิต ดานวิไล ฝายสวัสดิการ
- นางสาวจันธิมา สมศรี ฝายสวัสดิการ
- นางสาวดวงกมล พูลพันธ ฝายสวัสดิการ
- นายอุทัยภัทร เพ็ญโพธิ์ ประธานฝายเชียร
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5.  นสิติทีท่ำกจิกรรมเพือ่ประโยชน สวนรวมของมหาวทิยาลยัและคณะ
- นางสาวจันทรเลขา จำปาหอม ประธานฝายศิลปกรรม
- นางสาวปทมวรรณ โกสุมา ฝายศิลปกรรม
- นางสาวปริยานุช ฉายแสง ฝายศิลปกรรม
- นายนราธร ซองกา ฝายศิลปกรรม
- นายตนุภัทร จำนงคศรี ประธานฝายจัดหารายได
- นางสาวปาณิตา นพทศพร ฝายจัดหารายได
- นางสาวธารารัตน ยอดติ่ง ฝายจัดหารายได
- นางสาวศิริกานต ศรโีสภา ประธานฝายพยาบาล
- นางสาวกรวิภา ฟองคำ ฝายพยาบาล
- นางสาวสุพิชชา นาคสกุล ฝายพยาบาล
- นายโอฬาริก อะสพุล ประธานฝายพัสดุ
- นายสุรกิจ ผงยา ฝายพัสดุ
- นางสาวเสาวรส ฉันทศรัทธาทิพย ฝายพัสดุ
- นางสาวศิปนันท พนาลิกุล ฝายพัสดุ
- นายตวงชัย สมจิตรานุกูล ประธานฝายวิชาชีพ
- นายปญจพร อุปธารปรีชา ฝายวิชาชีพ
- นายธำรง วงษชาง ฝายประสานงาน
- นายฐิติพงศ ศิริลักษณ ฝายประสานงาน
- นางสาวเพชรพิมพ เกตุทัต SLE
- นายวิเชียร สิงหกวาง สนภท.
- นางสาวแสงระวี เทียนสวาง ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร
- นายวิชัย จันเจือ ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร
- นางสาวนงลักษณ จงเจริญพร ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร
- นางสาวจิตราภรณ พันธุเพชร ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร
- นางสาวปญญาภรณ เกตุคราม ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร
- ประธานชัน้ปที ่6 กรรมการ
- ประธานชัน้ปที ่5 กรรมการ
- ประธานชัน้ปที ่5 กรรมากร
- ประธานชัน้ปที ่4 กรรมการ
- ประธานชัน้ปที ่3 กรรมการ
- ประธานชัน้ปที ่2 กรรมการ
- ประธานชัน้ปที ่1 กรรมการ
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6. รางวัลรองชนะเลศิอนัอบั  2   การแขงขนัโตวาท ี งานนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตติามรอย
พระบาทครองราชย   60  ป  ฟนฟปูฐมพไีทย ระดบัอดุมศกึษา  วนัที ่ 23-25  พฤษภาคม
2549 จากกรมพฒันาทีด่นิ
- นายวัชรพร วองนิยมเกษตร นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวกมลชนก มวงเนียม นสิติชัน้ปที ่5

7. เกยีรตบิตัรการเขารวมแขงขนัตอบปญญหาทางวชิาการ  ระดบัอดุมศกึษา  เนือ่งในโอกาส
ครบรอบ 40 ป  แหงการสถาปนาสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร     ในวนัที ่ 1  เมษายน
2549  จาก NIDA สถาบนับณัฑติพฒับรหิารศาสตร
- นายวัชรพร วองนิยมเกษตร นสิติชัน้ปที ่5
- นางสาวเพชรพิมพ เกตุทัต นสิติชัน้ปที ่5

8. นสิติทีไ่ดรบัเกยีรตบิตัรทีเ่ขารวมกจิกรรมในวนัแม (วนัที ่12  สงิหาคม 2549)
ณ  ศาลากลาง จงัหวดัพษิณโุลก
- นางสาวรัตนนรี ทองนพคุณ นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวอลิษา คงครบ นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวปยรัตน สีสังข นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวประภาวดี แซลิ้ม นสิติชัน้ปที ่1
- นายคมฤกษณ ทำดี นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวมัญชรี หงสยาภรณ นสิติชัน้ปที ่1
- นายภูกฤตา ปาคุต นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวพรทิพา อุดมบุญดี นสิติชัน้ปที ่1
- นายวรรธกร มีมะโน นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวจริญญา กอนโพชน นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวจิรวดี เวชมะโน นสิติชัน้ปที ่1
- นางสาวสุภาภรณ จันทรษา นสิติชัน้ปที ่1

9. รางวลัผลการศกึษายอดเยีย่มทางวทิยาศาสตรระดบัมหาวทิยาลยั ชัน้ปที ่1
(มลูนธิศิาสตราจารย ดร.แถบ  นลีะนธิ)ิ
- นางสาวอัจฉรา เสนาะ นสิติชัน้ปที ่1
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ทนุการศกึษาจากหนวยงานภายนอก และทนุการศกึษางบประมาณแผนดนิ

1
2

3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ทุนการศึกษาสนับสนุนผูมีรายไดนอย
ทนุการศกึษาตอนกัเรยีนจากทกุอำเภอและกิง่อำเภอ ในระดบัอมุศกึษา
(ปรญิญาตร)ี ทีศ่กึษาตอในประเทศ
ทนุมลูนธินิายประจกัษและนางสาลี ่ คนตรง
ทุนมูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ
ทุนอาสาสมัครนานาชาติ
ทุนอาสาสมัครนานาชาติ
ทุนอาสาสมัครนานาชาติ
ทุนการศึกษาบริษัทโปลิฟารม
ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ
ทนุมลูนธิโิอสถสภา
ทุนปูนซิเมนตไทย
ทนุบรษิทัแจนเซน-ซแีลก จำกดั
ทุนพระปเตอร
ทนุโรงพยาบาลศรสีงัวร จงัหวดัสโุขทยั
ทุนบริษัทฟาสสิโน
ทนุสามคัคปีระกนัภยั (มหาชน)
ทนุ รศ.ดร.นวุตัร  แล ผศ.อนงค  วศิวรงุโรจน
ทุนพระมนตรีพจนกิจ
ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช
ทนุ ผศ.ดร.นนัทกา  โกรานา
ทุนการศึกษางบประมาณแผนดิน
ทนุ ผศ.ดร.วร ี ตยิะบญุชยั
ทนุการศกึษาแกบตุร-ธดิา  ผทูำประโยชนแกสงัคมและราชการ
ทนุบรษิทัเชริง่ (กรงุเทพฯ) จำกดั
ทุนมูลนิธิชมรมภาคเหนือ
                 รวมทั้งสิ้น

ลำดับที่ ชื่อทุน
16,000
38,000

4,000
18,000
50,000
25,000
20,000
50,000

100,000
30,000
10,000
15,000
10,000
3,000

10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
10,000
24,000
8,000

10,000
10,000
5,000

511,000

รวม
8,000

19,000

4,000
6,000

50,000
25,000
20,000
10,000
20,000
30,000
10,000
15,000
10,000
3,000
5,000

10,000
5,000
5,000

15,000
10,000
4,000
8,000

10,000
2,000
5,000

264,000

ทุนละ
2
2

1
3
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
6
1
1
5
1
49

จำนวน
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กองทนุกยูมืเงนิเพือ่การศกึษา  ประจำปการศกึษา  2548

ลำดับที่ ชั้นป ความจำเปนมาก ความจำเปนปานกลาง ความจำเปนนอย รวม (คน)

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

13
21
15
27
25
20
121

5
1
2
1
1
-

10

4
-
1
1
1

10
17

22
22
18
29
27
30
148รวมทั้งสิ้น
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หนวยประสานการฝกปฏบิตังิานและเสรมิประสบการณวชิาชพีเภสชัศาสตร

หนวยประสานการฝกปฏบิตังิานและเสรมิประสบการณวชิาชพี เปนหนวยงานยอย สงักดั คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
รบัผดิชอบการดำเนนิงานสนบัสนนุกจิกรรมสงเสรมิ การฝกงาน  การศกึษาดงูาน  รวมถงึภาระกจิในการประสานงาน การพฒันาแหลงฝก
ใหมคีวามเหมาะสมตอการเปนแหลงเรยีนร ู เพือ่ใหเปนไปตามปรชัญาของหลกัสตูรคณะเภสชัศาสตร "ยดึมัน่คณุธรรม ผนูำวชิาการ ชำนาญ
วิชาชีพ"

ผลการดำเนนิงาน
ปงบประมาณ 2549  ดำเนินการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนรายวิชาวิชาฝกงาน 18 วิชา  คิดเปน 39 หนวยกิต หนวยกิต

ปฏบิตักิาร 111 หนวยกติ วนัฝกงาน  245  วนั  เวลาฝกงาน 1,964 ชัว่โมง     (วนัละ 8 ชัว่โมง)  โดยมผีลการดำเนนิงานดงันี้
1  สามารถจดัหาแหลงฝกทีม่ศีกัยภาพใหนสิติไดเลอืกอยางเพยีงพอ
2  การมคีมูอืฝกปฏบิตังิานทีช่วยใหการฝกงานเปนไปตามปรชัญา และปณธิานของหลกัสตูร
3  ความพงึพอใจของนสิติทีม่ตีอกจิกรรมการสมัมนาเตรยีมความพรอมใหนสิติกอนฝกงาน อยใูนระดบัด ีถงึดมีาก
4  ความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอการใหบริการของหนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพ อยูในระดับดี

ถึงดีมาก
5  นิสิตสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหขอเสนอแนะ และสื่อสารกับบุคลากรของหนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริม

ประสบการณวชิาชพี ไดอยางเปนกันเอง ตลอดเวลา ชวยใหการฝกงานเปนไปอยางราบรืน่
6  นสิติสามารถฝกงานไดเปนผลสำเรจ็ รอยละ 100 และมผีลการเรยีนอยใูนระดบัด ีถงึ ดมีาก เปนจำนวนมากกวารอยละ 50
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สรุปโครงการหนวยประสานการฝกปฏิบัติงานและเสริมประสบการณวิชาชีพเภสัชศาสตร
ปงบประมาณ 2549

1.  โครงการเตรยีมความพรอมกอนฝกปฏบิตังิาน

รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ/ชื่อวิชา นิสิต

(คน) วัน/เวลา สถานที่ งบประมาณ
(บาท)

160

161

สัมมนาเตรียมความพรอมกอนฝก
ปฏบิตังิานวชิาชพี สำหรบันสิติชัน้ปที ่5

สัมมนาเตรียมความพรอมกอนฝกปฏิบัติการบริบาล
เภสชักรรม  สำหรบันสิติชัน้ปที ่6

83

69

25 ก.พ.49

24 ก.พ.49

หอง ภ 1311
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หองไชยานภุาพ 3
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไมเบิก

ไมเบิก

2. โครงการฝกปฏบิตังิาน
รหัส

โครงการ รหัสวิชา หนวย
กิตชื่อโครงการ/ชื่อวิชา จำนวน

นิสิต
ภ 168
ภ 169,
ภ 170

ภ 171
ภ 174
ภ 175

151511
151611
151613
151615
151618
151612
151614
151619
154611
154613
154619
152612
156611
153611
151512
151431
151411

ปฏิบัติการยาเตรียมปราศจากเชื้อ
ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตรคลินิก
ปฏิบัติการเภสัชกรรมกุมารเวชศาสตร
ปฏิบัติการเภสัชกรรมโรคติดเชื้อ
ปฏิบัติการเภสัชกรรมโภชนศาสตรคลินิก
ปฏิบัติการเภสัชกรรมมะเร็งวิทยา
ปฏิบัติการวิจัยดานเภสัชกรรมปฏิบัต
 (ผปูวยนอกทีไ่ดรบัวาฟารรนิ)
ปฏิบัติการแพทยทางเลือก
ปฏิบัติการดานขอมูลยาในบริษัทยา
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
เภสัชบำบัดประยุกต
เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน

5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)

5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
3(0-9)
5(3-6)
1(0-6)

78
69
69
69
69
69
9
1
4
2
5

30
13
3
83
83
95

จำนวน
แหลงฝก

32
17
18
10
16
6
2
1
3
2
2

4
3
1
70

ระยะเวลา

20 วนั
30 วนั
30 วนั
30 วนั
30 วนั
30 วนั
30 วนั
30 วนั
30 วนั
30 วนั
30 วนั

30 วนั
30 วนั
30 วนั
50 วนั
4 ช.ม.
15 วนั

จำนวน
แหลงฝก
224,423.00

1,533,182.50

414,530.00
00.00

130,171.00
2,393,517.00รวม
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ภ 162

ภ 164

ภ 165

ภ 166

ภ 167

ภ 172

การสัมมนาเตรียมความพรอม
สำหรับแหลงฝกปฏิบัติการบริบาล
เภสัชกรรม
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการ
บริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก
(คาลงทะเบยีน 2,000 บาท ยกเวนแหลง
ฝก)
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา
ทักษะการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน
(คาลงทะเบยีน 1,500 บาท ยกเวน
แหลงฝก)
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา
ทักษะการบริการสารสนเทศทางยา
(คาลงทะเบยีน 2,000 บาท ยกเวน
แหลงฝก)
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา
ทักษะการบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร
และ ผปูวยภาวะวกิฤติ
การพัฒนาคุณภาพแหลงฝก
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม

11-12 ก.พ. 49

8-10 ก.พ. 49
(16.5 หนวยกติ)

18-19 ม.ีค. 49
(12 หนวยกติ)

27-29 ม.ีค. 49
(15.5 หนวยกติ)

31 พค.-2 มยิ.49
(18 หนวยกติ)

1 ม.ีค. 49

7-8 ม.ีค. 49

14-17 ม.ีค. 49

24-28 เม.ย.

เขาคอวัลเลย
จังหวัดเพชรบูรณ

โรงแรมท็อปแลนด
พลาซา
จังหวัดพิษณุโลก

รร.แกวเจาจอม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวน-
สนุนัทา กรงุเทพฯ
คณะเภสัชศาสตร
และโรงแรม
ท็อปแลนดพลาซา
จังหวัดพิษณุโลก
โรงแรมท็อปแลนด
พลาซา จงัหวดัพษิณโุลก
โรงพยาบาล
บำรงุราษฎร กรงุเทพฯ
โรงพยาบาลเลย
จังหวัดเลย
ศูนยหัวใจสิริกิติ์
จังหวัดขอนแกน
โรงพยาบาลชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

91,210.50

79,805.50

38,545.00

39,175.00

77,353.00

12,739.00

338,828.00

51 คน

113  คน

54  คน

54  คน

128  คน

1
ปฏิบัติการ

2
ปฏิบัติการ

1
ปฏิบัติการ

1
 ปฏบิตักิาร

3.  โครงการพฒันาแหลงฝก

โครงการ ชื่อโครงการ ระยะเวลา สถานที่จัด ผูเขารวม
โครงการ คาใชจาย

รวม
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4. โครงการศกึษาดงูานและเสรมิประสบการณวชิาชพี

โครงการ ชื่อโครงการ กลุม
เปาหมาย ระยะเวลา สถานที่จัด คาใชจาย

ภ 117

ภ 159

ภ 173

ภ 175

เสริมประสบการณวิชาชีพเภสัชเวท

ดูงานสาธารณสุขตามนโยบายสาธารณสุข

ดูงานการใหบริการสุขภาพแบบองครวม
และการแพทยทางเลือก

เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน

โครงการฝกปฏิบัติการและดูงานการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติ

นสิติป 3
143 คน

นสิติป 3
143 คน

นสิติป 6
30 คน

นสิติป 4
95 คน

นสิติป 6
6 คน

10-12 ต.ค. 48

25 พ.ย. 48

7-10 ม.ีค. 49

16-30 ม.ีค. 49

8-12 ม.ีค. 49

สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
อำเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม
สสจ. จงัหวดัพษิณโุลก
สสจ. จงัหวดัพจิติร
สสจ. จงัหวดัสโุขทยั
1. กรมพฒันาการแพทย
แผนไทยฯ
กระทรวงสาธารณสุข
2. บรษิทัขาวละออฯ
จังหวัดสมุทรปราการ
3. โรงพยาบาลพนสันคิม
จังหวัดชลบุรี
สถานีอนามัยในจังหวัด
พิษณุโลก
- อำเภอวงัทอง
- อำเภอวดัโบสถ
- อำเภอบางกระทมุ
- อำเภอบางระกำ
- อำเภอพรหมพริาม
บริษัทเขาคอทะเลภู
จังหวัดเพชรบูรณ

100,620.00

25,027.00

28,600.00

130,171.00

2,480.00

5. โครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตร

โครงการ ชื่อโครงการ กลุม
เปาหมาย สถานที่จัด คาใชจาย

ภ 176  โครงงานวจิยัทางเภสชัศาสตร นสิติป 5
26 โครงงาน

ต.ค.48 - ม.ีค. 49 87,338.83
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กจิกรรมการพฒันานสิติ
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กิจกรรมการพัฒนานิสิต
สรปุผลการดำเนนิงาน

คณะไดสงเสรมิและสนบัสนนุใหนสิติจดักจิกรรมครบทัง้ 5 ดาน คอื
ดานสงเสริมวิชาการ ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ
ดานบำเพ็ญประโยชน ดานสงเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ดานสงเสรมิสขุภาพ  โดยมรีะบบและกลไกของคณะ เชน รองคณบดฝีาย
กจิการนสิติ คณะกรรมการฝายกจิการนสิติ คณะกรรมการอาจารยทีป่รกึษา
คณะกรรมการสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร และหนวยประสานการฝก
ปฏบิตังิานวชิาชพี รวมกบันสิติ โดยสโมสรนสิติ องคการนสิติและสภานสิติ
ในการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ป 2549 ครบทกุกจิกรรม  นอกเหนอื
จากงบประมาณสนบัสนนุจากคณะ กจิกรรมของนสิติดานสงเสรมิสขุภาพ ยงัไดรบังบประมาณสนบัสนนุจากเครอืขายเภสชัศาสตรเพือ่การ
สรางเสรมิสขุภาพ (คภ.สสส.) ฝายกจิการนสิติไดจดัใหมกีารประชมุสมัมนาสโมสรนสิติ เพือ่วางแผนการจดัโครงการ/กจิกรรม/กจิกรรมชมรม
เพื่อใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดประชุมการประเมินกิจกรรมนิสิตและการดำเนินงานฝายกิจการนิสิต เพื่อนำผลการประเมิน
ไปปรบัปรงุการดำเนนิงานของแตละโครงการ/กจิกรรมในครัง้ตอๆไป ซึง่จะชวยในการพฒันากจิกรรมนสิติและการดำเนนิงานของฝายกจิการ
นสิติใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สรปุโดยภาพรวม งานดานกจิการนสิติสามารถดำเนนิการไดครอบคลมุตามแผนปฏบิตักิาร

แผนการดำเนนิงานในอนาคต
ฝายกิจการนิสิตจะยังคงดำเนินงานตามนโยบาย คือ สงเสริมและ

สนบัสนนุใหนสิติจดักจิกรรมครบทัง้ 5 ดาน คอื ดานสงเสรมิวชิาการ ดานสงเสรมิ
คุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ ดานบำเพ็ญประโยชน ดานสงเสริมและ
ทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมและดานสงเสรมิสขุภาพ โดยเนนใหมกีารเพิม่กจิกรรม
ดานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนานิสิตใหเปนนิสิตในอุดมคติไทย
นอกจากนี้ จะจัดใหมีระบบการบริหารจัดการ ระบบแนะแนวและการให
คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเอื้อตอการพัฒนากิจกรรมนิสิต  โดยจะเนนให
คณะกรรมการฝายกจิการนสิติ รวมทัง้อาจารยทีป่รกึษาโครงการและอาจารยที่
ปรกึษาชมรมไดมสีวนรวมในการใหคำปรกึษาและคำแนะนำตอการจดักจิกรรม
ของนิสิตมากขึ้น  และจัดใหมีกระบวนการการประเมินการดำเนินโครงการ/
กจิกรรมทีจ่ดัโดยนสิติและฝายกจิการนสิติอยางตอเนือ่ง เพือ่เปนการพฒันางาน
ดานกิจการนิสิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กจิกรรมนสิติเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร  ปงบประมาณ  2549

ลำดับที่ กิจกรรม วัน/เวลา สถานที่จัด

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

โครงการประกวดตราสัญลักษณ
คณะเภสชัศาสตร สาขาวทิยาศาสตร
เครื่องสำอาง
โครงการจัดพิมพนิตยสารเภสัชสุภา
รายเดอืน คณะเภสชัศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการกฬีาเภสชัสมัพนัธ ครัง้ที ่18

โครงการจัดตั้งชมรมดนตรีสากล
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
โครงการเรียนดนตรีไทย

โครงการลอยกระทง ประจำปการศกึษา 2548
โครงการเสียงตามสายสงเสริมสุขภาพ
และบอรดประชาสัมพันธสงเสริมสุขภาพ
โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ

โครงการเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา
Health  Sciences   ครัง้ที ่8
โครงการกิจกรรมวันขึ้นปใหม
ประจำป พ.ศ.2549
โครงการรบัปรญิญา ประจำปการศกึษา 2548

โครงการปจฉมินเิทศนสิติเภสชัศาสตร ประจำป
การศกึษา 2549

1 กนัยายน 2548 -
3 มกราคม 2549

ตลอดปการศกึษา 2548

15-18 ตลุาคม 2548

ตลอดปการศกึษา 2548

ตลอดปการศกึษา 2548

15  พฤศจกิายน 2548
12 พฤศจกิายน - 9
ธนัวาคม 2548

1- 4 ธนัวาคม 2548,
9-13 มกราคม 2549

และ 16-20 มกราคม  2549
8 มกราคม 2549

9 มกราคม 2549

23 มกราคม 2549

มนีาคม 2548

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
และอุทยานแหงชาติเกาะชาง
จังหวัดตราด
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กจิกรรมนสิติเภสัชศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร  ปงบประมาณ  2549 (ตอ)

ลำดับที่ กิจกรรม วัน/เวลา สถานที่จัด

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

โครงการประชุมสหพันธนิสิตนักศึกษา
เภสชัศาสตรแหงประเทศไทยสามญั ครัง้ที ่7
(สนภท.สญัจร)
โครงการคายเภสัชอาสาพัฒนา

โครงการคายเยาวชนกลามะกอกภาคฤดูรอน
ครัง้ที ่11
โครงการสัมมนาสโมสรนิสิต

โครงการคายวชิาการ " Windows Knowledge"

โครงการบมตนกลาสรางแนวความคิดการสราง
เสรมิสขุภาพนสิตินกัศกึษา 12 สถาบนั ปที ่2
(แรกพบสนภท.)
โครงการประชุมเชียรนิสิตใหมคณะ
เภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
ปการศกึษา 2549
โครงการปฐมนิเทศและกินยาหมอของนิสิตใหม
คณะเภสชัศาสตร ม.นเรศวร ประจำป
การศึกษา
โครงการไหวครูและทำบุญคณะเภสัชศาสตร
ประจำปการศกึษา 2549
โครงการเรียนดนตรีไทย

โครงการจัดตั้งชมรมถายภาพ
คณะเภสชัศาสตร ม.นเรศวร
โครงการปดหองเชยีรเขาหองตวิ คณะ
เภสชัศาสตร ม.นเรศวร ประจำปการศกึษา 2549

4-5 กมุภาพนัธ 2549

8-10 มนีาคม 2549

16-19 มนีาคม 2549

28 เมษายน 2549

29 พฤษภาคม -
2 มถินุายน 2549

28 พฤษภาคม 2549

25 พฤษภาคม 2549 -
5 กรกฎาคม 2549

10 มถินุายน 2549

12 มถินุายน 2549

ภาคเรยีนที ่1/2549

ตลอดปการศกึษา 2549

31 กรกฎาคม -
4 สงิหาคม 2549

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนบานใหมทองประเสริฐ
จังหวัดพิษณุโลก
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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กจิกรรมนสิติเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร  ปงบประมาณ  2549

ลำดับที่ กิจกรรม วัน/เวลา สถานที่จัด

25
26

27

28

29

30

31

32

33

34

โครงการกฬีาสมัพนัธเภสชั  ครัง้ที ่11
โครงการจัดทำวารสารสโมสรนิสิต
เภสัชศาสตร
โครงการอบรมถายภาพ

โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร

โครงการเขาคายอบรมจริยธรรมนิสิตใหม
คณะเภสชัศาสตร ม.นเรศวร
โครงการสัปดาหเภสัชกรรม

โครงการบำเพ็ญประโยชน

โครงการเสียงตามสายสงเสริมสุขภาพ

โครงการเรยีนดนตรไีทย ชมรมดนตรี

โครงการอบรมถายภาพและอมรมการใช
ซอฟแวรโปรแกรมในการตกแตงภาพ

8-17 สงิหาคม 2549
ตลอดปการศกึษา 2549

5 สงิหาคม 2549

16-18 สงิหาคม 2549

20 สงิหาคม 2549

26-27 สงิหาคม 2549

17 กนัยายน 2549

11 กนัยายน - 1 ธนัวาคม
2549

ตลอดปการศกึษา 2549

2 กนัยายน 2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วัดวิปสสนาธาตุสันติวัน
จังหวัดพิษณุโลก
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การวจิยั
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การวิจัย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มุงสงเสริมใหเกิดงานวิจัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะเปน

มหาวทิยาลยัแหงการวจิยั ภายในป พ.ศ. 2550 โดยทีว่สิยัทศันทางดานงานวจิยั คณะเภสชัศาสตร มดีงัตอไปนี้
1) มุงใชการวจิัยเปนกลวิธีในการใหการศึกษา เพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2) สนบัสนนุใหการวจิยัมผีลสนองความตองการดานความร ู เพือ่การพฒันาประเทศ และแกปญหาสงัคมทีแ่ปรเปลีย่นไปรวดเรว็
3) มงุเนนการวจิยัทีใ่ชประโยชนจากภมูปิญญาทองถิน่ และทรพัยากรในประเทศเพือ่ตอบสนองความตอง การของประเทศ
4) เนนการวจิยัเพือ่ผลติองคความรใูหม โดยใหมคีวามสมัพนัธอยางใกลชดิกบัการพฒันาวชิาการ    การผลติบณัฑติ จนกระทัง่กลม

กลืนเปนกระบวนการเดียวกับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
5) มงุเนนการพฒันางานวจิยัสรูะดบัสากล    โดยแสวงหาความรวมมอืกบัหนวยงานของรฐับาลและเอกชน รวมทัง้สถาบนัการศกึษา

ทั้งในและตางประเทศ
ยุทธศาสตรงานวิจัย
ยทุธศาสตรที ่1 สงเสริมใหอาจารยภายในคณะฯขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่ม มากขึ้น
ยทุธศาสตรที ่ 2 สงเสรมิใหเกดิงานวจิยัในระดบันานาชาต ิและงานวจิยัทีน่ำไปสคูวามรทูีย่ัง่ยนื  และกอใหเกดิความภาคภมูใิจ
ยทุธศาสตรที ่ 3 สงเสริมใหเกิดการเผยแพร และการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ยทุธศาสตรที ่ 4 เสรมิสรางความรวมมอืดานงานวจิยั และการแลกเปลีย่นความร ูและวชิาการใหม ๆ  ระหวางอาจารยภายในคณะฯ

ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการกาวสูการเปนผูนำทางดานการวิจัยในอนาคต
ยทุธศาสตรที ่5 ขยายเครอืขายทางดานงานวจิยักบัหนวยงาน และ/หรอืสถาบนัตางๆ ทัง้ภายในและตางประเทศ
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แนวทางการสงเสริมงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร
- การนำเสนอผลงานวจิยัของอาจารยเพิง่จบการศกึษา

คณะฯ กำหนดใหอาจารยทีเ่พิง่จบการศกึษาทัง้ในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก ตองนำเสนอผลงานวจิยัของตนตอทีป่ระชมุของอาจารย
ภายในคณะ เพือ่เปนการสงเสรมิการทำงานวจิยั และเผยแพรผลงานวจิยั โดยใหเริม่ตัง้แต  มกราคม  2545 เปนตนไป

- การขอรบัทนุสงเสรมิงานวจิยัสำหรบัอาจารยคณะเภสชัศาสตร
คณะฯ ไดจดัสรรเงนิรายไดของคณะ จำนวน 500,000 บาท/ป เพือ่เปนทนุสงเสรมิงานวจิยัสำหรบัอาจารยภายในคณะ จำนวน 10 ทนุ ทนุ
ละไมเกนิ 50,000 บาท

- การนำเสนอผลงานวิจัย
1. การนำเสนอผลงานวจิยัในรปูแบบ Poster presentation

ตางประเทศ : คณะฯ จะสนบัสนนุคาใชจายในการนำเสนอในรปูแบบ Poster presentation40,000บาท /คน / 2  ป
โดยใหเริม่ตัง้แต เดอืน มถินุายน 2544 เปนตนไป
ภายในประเทศ :  คณะฯ จะสนบัสนนุงบประมาณในการเดนิทางไปนำเสนอผลงานทัง้หมด

2. การนำเสนอผลงานวจิยัในรปูแบบ Oral presentation
ตางประเทศ : ทางมหาวิทยาลัยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายให แตหากไมสามารถสนับสนุนคาใชจายไดทั้งหมด ทางคณะฯ
จะชวยในสวนทีเ่หลอื แตทัง้นีต้องไมเกนิวงเงนิ 40,000 บาท /คน /2 ป
ภายในประเทศ : คณะฯ จะสนบัสนนุงบประมาณในการเดนิทางไปนำเสนอผลงานทัง้หมด

- การตพีมิพผลงานวจิยั
การตพีมิพผลงานวจิยันัน้ ผวูจิยัสามารถขออนมุตัเิบกิจายเงนิจากทางคณะ เพือ่ใชเปนคาใชจายในการตพีมิพผลงานวจิยั ลงใน

วารสารตางประเทศไดตามจริง
- การเขารวมประชมุวชิาการ

คณะมนีโยบายใหการสงเสรมิและสนบัสนนุสำหรบัอาจารย เพือ่เขาฟงการประชมุวชิาการตางๆ จำนวน 8,000 บาท/คน/ป รอบปเริม่ตัง้แต
พฤษภาคม ถงึ มถินุายนปถดัไป
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จำนวนบคุลากร ทางดานวฒุกิารศกึษา และความชำนาญในสาขาตางๆ

สาขา จำนวน วฒุปิรญิาเอก /
เทียบเทา

กำลังศึกษา
ปริญญาเอก

วฒุปิรญิญาโท หรอื
ต่ำกวา

เภสชัวทิยา ชวีเคม ีเซลล และชวีโมเลกลุ
บริบาลเภสัชกรรม
เภสชัสงัคม และบรหิาร
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
เคมวีเิคราะห และเคมยีา
เภสชัเวท เคมพีชื

19
17
5

12
8
5

9
4
4
8
2
2

9
7
1
4
3
1

1
6
-
-
3
2

19
17
5

12
8
5

ศักยภาพและประสิทธิภาพ
นอกจากปจจัยทางดานบุคลากรที่เอื้อใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพแลวคณะเภสัชศาสตรยังมีเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร

เพือ่รองรบังานวจิยัทีค่รอบคลมุสาขาวทิยาศาสตรเคมแีละเภสชั และเพือ่ใหมกีารจดัสรรเครือ่งมอือปุกรณวทิยาศาสตรทีม่อีย ูใหเปนหมวด
หมตูามลกัษณะงานวจิยั และกอใหเกดิความสะดวกแกอาจารย นสิติ และนกัวจิยั ในการใชเครือ่งมอื เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุ และงาย
ตอการดูแลรักษา ซึ่งจะเปนการสนับสนุนและกระตุนใหเกิดงานวิจัย รวมทั้งกอใหเกิดความรวมมือทางดานงานวิจัยระหวางอาจารยที่มี
ความชำนาญในแตละสาขา คณะเภสัชศาสตรจึงมีนโยบายใหมีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัย (Unit Cell) และศูนยวิจัย (Research
Center) สำหรบัปฏบิตักิารเพือ่การเรยีนการสอน การทำวจิยั และการใหบรกิารทางวชิาการ โดยอยภูายใตความรบัผดิชอบของอาจารยหรอื
ภาควิชา และมีกรรมการหนวยปฏิบัติการวิจัยเปนผูพิจารณาอนุมัติในการจัดตั้ง โดยยึดถือตามระเบียบวาดวยหนวยปฏิบัติการวิจัย
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร เพือ่มใิหเกดิการซ้ำซอนในการจดัตัง้หนวยปฏบิตักิาร และการจดัสรรครภุณัฑ
ในปจจบุนัคณะเภสชัศาสตร มหีนวยปฏบิตักิารวจิยั และศนูยวจิยั ดงันี้

1. หนวยปฏบิตักิารตรวจสอบฤทธิท์างชวีภาพ (Bioscreening Unit)
2. หนวยปฏบิตักิารวจิยัเพาะเลีย้งเซลลสตัว (Animal Cell Culture Unit)
3. หนวยปฏบิตักิารวจิยัทางเภสชัวทิยา (Pharmacological Research Unit)
4. หนวยปฏบิตังิานวจิยัทางเคมยีา (Medicinal Chemistry Unit)
5. หนวยปฏบิตักิารวจิยัทางเทคโนโลยชีวีภาพของพชื (Plant Biotechnology Research Unit)
6. หนวยปฏบิตักิารวจิยัผลติภณัฑธรรมชาต ิ(Natural Products Research Unit)
7. หนวยปฏบิตักิารวจิยัเทคโนโลยชีวีภาพเภสชักรรม (Pharmaceutical Biotechnology Research Unit)
8. หนวยปฏบิตักิารวจิยัจลุชีววทิยา (Microbiological Unit)
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9.หนวยปฏบิตักิารวจิยัเทคโนโลยเีภสชักรรม (Pharmaceutical Technology Unit Cell)
10.หนวยปฏบิตักิารวจิยัระบบนำสงยา (Drug  Delivery  System Unit Cell)
11.หนวยปฏิบัติการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟสิกสขั้นพื้นฐานเพื่อใชทางเภสัชกรรม
12. หนวยปฏบิตักิารวจิยัทางเภสชักรรมปฏบิตั ิ(Pharmacy Practice Unit)

ผลผลิตทางดานงานวิจัย
1.   ผลงานตพีมิพในวารสารประจำปงบประมาณ 2549
       ในปงบประมาณ 2549   คณะเภสชัศาสตร มผีลงานตพีมิพในวารสารจำนวน 48  ผลงาน

โดยตพีมิพในวารสารระดบันานาชาต ิ 30  ผลงาน  ตพีมิพในวารสารระดบัประเทศ   18  ผลงาน
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ผลงานที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน  30  ผลงาน

ลำดับที่ ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Viyoch, J. (2006). Evaluation of in vitro antimicrobial activity of Thai basil oils and their micro-emulsion formulas
against Propionibacterium acnes. International Journal of Cosmetic Science. 28: 1-9.
Wittaya-areekul, S., and Prahsarn, C. (April 2006). Development and in vitro evaluation of
chitosan-polysaccharides composite wound dressings. International Journal of Pharmaceutics. 313: 123-128.
Wittaya-areekul, S., Kruenate, J., and Prahsarn, C. (April 2006). Preparation and In Vitro Evaluation of
Mucoadhesive Properties of Alginate/Chitosan Microparticles Containing Prednisolone, International Journal of
Pharmaceutics. 312: 113-118.
Wittaya-areekul, S., Prahsarn, C., and Sungthongjeen, S. (2006). Development and In Vitro Evaluation of
Chitosan-Eudragit RS 30D Composite Wound Dressings. AAPS Pharm Sci Tech 7(1): Article 30. DOI: 10.1208/
pt070130.
Manosroi, A., Saraphanchotiwitthaya, A., and Manosroi J. (October 2005). In vivo immunomodulating activity of
wood extracts from Clausena excavata Burm. f. JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY. 102 (1): 5-9.
Manosroi, A., Saraphanchotiwitthaya, A., and Manosroi, J. (October 2005). In vitro
immunomodulatory effect of Pouteria cambodiana (Pierre ex Dubard) Baehni extract
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY. 101 (1-3): 90-94.
Tangsumranjit, A., Pellequer, Y., Lboutounne, H., Guillaume, Y.C., Lamprecht, A., and Millet, J. (April 2006).
Enhanced ascorbyl palmitate stability by polymeric nanoparticles.
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY. 16 (2): 161-163.
Sripalakit, P., Nemhorm, P., and Maphanta, S. (December 2005). Bioequivalence evaluation of two formulations
of doxazosin tablet in healthy thai male volunteers. Drug Development and Industrial Pharmacy. 31: 1035-1040.
Sripalakit, P., Nemhorm, P., and Saraphanchotiwitthaya, A. (August 2006). Validation and pharmacokinetic
application of a method for determination of doxazosin in human plasma by high-performance liquid chroma-
tography. Biomedical Chromatography. 20(8): 729-735.
Markmee, S., Ruchirawat. S., Prachyawarakorn, V., Ingkaninan, K., and Khorana, N. (15 April 2006).
Isoquinoline derivatives as potential acetylcholinesterase inhibitors. BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
LETTERS. 16 (8): 2170-2172.
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ลำดับที่ ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Young R, Khorana N, Bondareva T, et al. (October 2005). Pizotyline effectively attenuates the stimulus
effects of N-methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine (MDMA). PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND
BEHAVIOR. 82 (2): 404-410.
Kitbunnadaj R, Hoffmann M, Fratantoni SA, et al. (December 2005). New high affinity H-3 receptor agonists
without a basic side chain. BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY. 13 (23): 6309-6323.
Ingkaninan, K., Changwijit, K., and Suwanborirux, K. (February 2006). Vobasinyl-iboga bisindole alkaloids,
potent acetylcholinesterase inhibitors from Tabernaemontana divaricata root. Journal of Pharmacy and
Pharmacology. 58: 847-852.
Ingkaninan, K., Phengpa, P., Yuenyongsawad, S., Khorana, N. (May 2006). Acetylcholinesterase inhibitors from
Stephania venosa tuber . JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY.  58 (5): 695-700.
Thanabhorn, S., Jaijoy, K., Thamaree, S., Ingkaninan, K. and Panthong, A. (2006). Acute
and subacute toxicity study of the ethanol extract from Lonicera japonica Thunb.
J. Ethonopharmacol. (in press).
Sripalakit ,P., Wichai, U.,and  Saraphanchotiwitthaya, A.(July 2006).Biotransformation of various natural sterols
to androstenones by Mycobacterium sp. and some steroid converting microbial strains.Journal of Molecular
Catalysis B: Enzymatic. 41: 49-54.
Sripalakit, P., Nemhorm, P., and Saraphanchotiwitthaya, A. (2006). High performance
liquid chromatographic method for the determination of pioglitazone in human plasma
using ultraviolet detection and  its application to a pharmacokinetic study. Journal of Chromatography B.
published online doi: 10. 1016/j.jchromb.2006.05.032.
Chaiyakunapruk, N., Kittikannakorn, N., Nathisuwan, S., Leeprakobboon, K. and Leelasettagool, C. (January
2006). The efficacy of ginger for the prevention of postoperative nausea and vomiting: A meta -analysis.
The American Journal of Obstetrics and Gynecology. 194: 95-99.
Chaiyakunapruk, N., Laowakul, A., Karnchanarat, S., Pikulthong, N., and Ongphiphadhanakul, B. (May 2006).
Community pharmacy-based implementation and evaluation of an osteoporosis self-assessment  tool for
Asians. Journal of American Pharmacists Association. 46: 391-396.
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ลำดับที่ ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Suwanakitch, P., Jeenapongsa, R., Tohda, M., Saelim, N., and Watanabe, H. (July2005.) Expression of
Alzheimer-related genes in rat brain.  FEBS JOURNAL. 272: 76-77.
Hayashi, H., Tohda, M., Saelim, N., Murakami, Y., and Matsumoto, K. (2005). Influences of the mRNA expres-
sion of amyloid precurser protein and the related factors in primaly cultured cortex cells. JOURNAL OF
PHARMACOLOGICAL SCIENCES. 97: 216-216.
Wang, XK, Pal, R., Chen, XW, Limpeanchob, N., Kumar, KN, and Michaelis, EK. (October 2005).  High intrinsic
oxidative stress may underlie selective vulnerability of the hippocampal CA1 region . MOLECULAR BRAIN
RESEARCH. 140 (1-2): 120-126.
Xing, BD., Thuppal, S., Jedsadayanmata, A., Du, XP., and Lam, SCT. (April 2006). TA205, an anti-talin mono-
clonal antibody, inhibits integrin-talin interaction . FEBS LETTERS. 580 (8): 2027-2032.
Tocharus, C., Smitasiri, Y.,  and Jeenapongsa, R. (June 2006). Butea  superba  Roxb. Enhances penile
erection in rat. Phytotheraphy Research. 20(6): 484-489.
Pisutthanan, N., Liawruuangrath, B., Liawruangrath, S., Baramees, A., Apisariyakul, A., Korth, J., and Bremner,
J.B. (May 2006). Constituents of the essential oil from aerial parts of Chromolaena odorata from Thailand.
Natural Product Research. 20(6): 636-640.
Kotirum, S., Chaiyakunapruk, N., Jampachaisri, K, Wattanasombat, S. and Rojnuckarin, P. (2006). Ultilization
review of concomitant use of potentially interacting drugs in Thai Patients using warfarin therapy.
Pharmacoepidemiology and drug safety. Published online July 28th 2006.
 Sriamornsak, P., Sungthongjeen, S., and Puttipipatkhachorn, S. (2006).Use of pectin as a carrier for
intragastric floating drug delivery: gel beads containing carbonate salts. Carbohydrate Polymers. (accepted).
Sungthongjeen, S., Paeratakul, O., Limmatvapirat, S. and Puttipipatkhachorn, S. (2006).Preparation and in vitro
evaluation of a multiple-unit floating drug delivery system based on gas formation technique. International
Journal of Pharmaceutics . 324: 136-143.
Pongjanyakul, T., Sungthongjeen, S., and Puttipipatkhachorn, S. (August 2006). Modulation of
drug release from glyceryl palmitostearate-alginate beads via heat treatment. International  Journal of
Pharmaceutics . 319: 20-28.
Manosroi, A, Saraphanchotiwitthaya, A., Manosroi, J. (April 2006).  Effects of Pouteria cambodiana extracts on
in vitro immunomodulatory activity of mouse immune system. FITOTERAPIA 77 (3): 189-193.
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ผลงานทีต่พีมิพในวารสารระดบัประเทศ จำนวน  18  ผลงาน

ลำดับที่ ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ผศ.ดร.ศรสีกลุ  สงัขทองจนี. (ธนัวาคม 2548).  Effect of Formulation Variables on Floating Ability of Multiple-Unit
Floating Drug Delivery System Based on Gas Formation Technique. ไทยเภสชัสาร. หนา 69.
ผศ.ดร.ศรสีกลุ  สงัขทองจนี. (ธนัวาคม 2548). Development and in vitro Evaluation of Chitosan - Based
Composite Wound Dressings. ไทยเภสชัสาร. หนา 72.
Jedsadayanmata, A. (January 2006). Zonisamide: Clinical efficacy and safety in refractory particle epilepsy.
Naresuan University Journal. 14(1): 23-33.
ภญิภุา เปลีย่นบางชาง และ ดวงทพิย หงสสมทุร. (มกราคม-กมุภาพนัธ 2549). ความคดิเหน็ของเจาของรานยาทัว่
ประเทศตอมาตรฐานรานยาของสภาเภสชักรรม. วารสารวชิาการสาธารณสขุ. 15(1): 111-120.
ณฐันนัท วปิระเสรฐิ, ณธร ชยัญาคณุาพฤกษ และณชัชรพล สำเนยีง (ธนัวาคม2548). บทบาทเภสชักรชมุชนกบัการสง
เสรมิสขุภาพชองปาก. วารสารสมาคมเภสชักรรมชมุชน(ประเทศไทย). 4(18): 8-11.
ภญิภุา เปลีย่นบางชาง. (2548). ผลของโครงการ "หนุสวย สขุภาพด"ี ตอพฤตกิรรมการลดน้ำหนกั: กรณนีกัศกึษาหญงิ
สถาบนัราชภฏัอตุรดติถ. วารสารวชิาการสาธารณสขุ. 14(3): 525-533.
ณธร ชยัญาคณุาพฤกษ, จารภุา วิโยชน และ เพชรกณุฑล เตยีวตระกลู. (ตลุาคม2548).
ครมีหนาเดง เดงจรงิหรอื?. วารสารฟารมาไทม. 3(34): 20-24.
อมัพวรรณ ศรวีไิล. (2548). บทวเิคราะห: การจดัการทางการแพทยกบัภาวะหมดประจำเดอืน. วารสารวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนน ีพทุธชนิราช ปที ่24 ฉบบัที ่63. หนา 11-18.
Markmee, S., Ruchirawat, S., Ingkaninan, K., and Khorana, N. (November 2005). Screening of isoquinoline
derivatives as acetylcholinesterase inhibitors. Proceeding of the 2nd  APPS Symposium and 2nd  APEM Confer-
ence, 2005. p 55.
Bualee, C., Jeenapongsa, R., Ounaroon, A. (2006). Long-term effect of Elaeocarpus grandiflorus in alloxan-
induced diabeted rats. Thai Journal of Pharmacology. 28(1): 93.
Suwanakitch, P., Saelim, N., Watanabe, H., and Jeenapongsa, R. (March 2006). Expression of Alzheimer
disease-related genes in neuroblastoma cells. In Proceedings of 28th  Pharmacological and Therapeutic
Society of Thailand Meeting. Page 91.
ปยะรตัน นิม่พทิกัษพงศ และ กาญจนา กติตภิสัสร.(มถินุายน 2549). การสำรวจเพือ่เฝาระวงัการบรโิภคยาสบูของนกั
ศกึษาวชิาชพีสขุภาพในประเทศไทย ป พ.ศ.2549. การประชมุวชิาการบหุรีก่บัสขุภาพแหงชาต ิครัง้ที ่5.
หนา ก.15-ก.28.
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ลำดับที่ ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

13

14

15

16

17

18

ชวนชม ธนานธิศิกัดิ,์ ปยะรตัน นิม่พทิกัษพงศ และ คฑา บณัฑติานกุลู. (มถินุายน 2549). ขอมลูปจจบุนัเกีย่วกบัคลนิกิ
อดบหุรีใ่นประเทศไทย. การประชมุวชิาการบหุรีก่บัสขุภาพแหงชาต ิครัง้ที ่5. หนา ก.118-ก.138.
สมศร ีเผาสวสัดิ,์ สมเกยีรต ิวฒันศริชิยักลุ, วกิลุ วสิาลเสสถ, ศริเิพญ็ อรณุประพนัธ, จนิตนา ยนูพินัธ,ุ สมหมาย หริญันชุ,
คฑา บณัฑติานกุลู, คมเนตร เตยีงพทิยากร, สรุสิทธิ ์เกยีรตพิงษสาร, กนกพร พะลงั, สนุดิา ปรชีาวงศ, ศภุกจิ วงศววิฒัน
นกุจิ และ ณธร ชยัญาคณุาพฤกษ. (2549). บทบาทวชิาชพีสขุภาพและการสรางจติสำนกึกจิกรรมการสรางความเปนผู
นำดานการควบคมุการบรโิภคยาสบู. การควบคุมการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรและนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพ.
หนา  81-116.
Limpeanchob, N., Tiyaboonchai, W., Lamlertthon, S., Viyoch, J., and Jaipan, S. (August 2006).
Efficacy  and toxicity of amphotericin B-chitosan nanoparticles in mice with induced systemic candidiasis.
Naresuan University Journal. 14(2): 27-34.
วร ี ตยิะบญุชยั. .(2548). สมนุไพรปองกนักำจดัแมลงทางการแพทย 2 น้ำมนัหอมระเหย. สถาบนัวจิยัสมนุไพร สถาบนั
วจิยัทางวทิยาศาสตรสาธารณสขุ  กรมวทิยาศาสตรการแพทย.
Waranuch N., and Thongruang C. (2005). Growth Suppression of Hamster Flank Glands by Topical Application
of an Extract from "Kwao Keur" (Pueraria mirifica).  Naresuan University Journal. 13(2): 27-33.
กระชากหนากากธรุกจิยาขามชาต ิ= The truth about the drug companies : how they deceive us and what to do
about it / มารเซยี แอนเจลล, เขยีน ; วชิยั โชคววิฒัน, บรรณาธกิาร ; ผแูปล, วชิยั โชคววิฒัน, จริาพร ลิม้ปานานนท, สรชยั
จำเนยีรดำรงการ, สนุทร ีวทิยานารถไพศาล, ภญิภุา เปลีย่นบางชาง, ปยะรตัน นิม่พทิกัษพงศ. กรงุเทพฯ : หมอชาว
บาน, 2549. (QV736 อ943ก 2549)
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2.  ผลงานวจิยัทีเ่ผยแพรในทีป่ระชมุ/สมัมนา ระดบันานาชาตแิละระดบัชาติ
ในปงบประมาณ 2549   คณะเภสชัศาสตร  มผีลงานวจิยัทีเ่ผยแพรในทีป่ระชมุ/สมัมนา  ระดบันานาชาตแิละระดบัชาต ิ จำนวน

36  ผลงาน    โดยเปนผลงานวจิยัทีเ่ผยแพรในทีป่ระชมุ/สมัมนาระดบันานาชาตจิำนวน 10 ผลงานและระดบัชาต ิจำนวน  16 ผลงาน

ผลงานวจิยัทีเ่ผยแพรในทีป่ระชมุ/สมัมนา ระดบันานาชาต ิ (จำนวน 8 ผลงาน)

ลำดับที่ ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

1

2

3

4

5

6

Oral  Presentation
Sungthongjeen, S. (27 - 30 March 2006).  Floating Ability and Drug Release of Multiple - Unit Floating Drug
Delivery System Based on Gas Formation Technique. (Oral  presentation).  In The 5th  World Meeting on
Pharmaceutics and Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology . Geneva, Switzerland.
Sonthisombat, P. (10-13 November 2005). SWOT of  clinical pharmacy situations in Thailand.  (Oral  presenta-
tion). In The Forth Indochina  Conference on Pharmaceutical Sciences. Ho Chi Minh City, Vietnam.
Poster Presentation
Bualee, C., Jeenapongsa, R., Ounarun, A(10 - 13 November 2005). Antidiabetic activity of
Elaeocarpus grandiflorus.  (Poster presentation). In The Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical
Sciences (PHARMA INDOCHINA IV). University of Medicine and Pharmacy at HoChiMinh City, Ho Chi Minh
City, Vietnam.
Khorana, N., Markmee, S., Ruchirawat, S., and Ingkaninan, K. (10-13 November 2005). Potential structure for
acetylcholinesterase inhibitors. (Poster presentation). In 4th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences.
Ho Chi Minh City, Vietnam.
Markmee, S., Ingkaninan, K., Kitbunnadaj, R., Ruchirawat, S., and Khorana, N. (10-13 November 2005).
Synthesis of  isoquinoline derivatives as acetylcholinesterase inhibitors. (Poster presentation). In  4th Indochina
Conference on Pharmaceutical Sciences. Ho Chi Minh City, Vietnam.
Wongwan, S. (10-13 November 2005).Determination of clarithromycin in human serum by high-performance
liquid chromatography. (Poster presentation). In 4th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences. Ho Chi
Minh City, Vietnam.
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ลำดับที่ ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

7

8

9

10

Sonthisombat, P., and Srisupha-olarn, W. (4-8 December 2005). Risk factors of adverse drug reactions from
short-course antituberculosis treatment in Thai patients. (Poster presentation). In 2005 American Society of
Health-System Pharmacists(ASHP) Midyear Clinical Meeting. Las Vegas, USA.
Chaiyakunapruk N. (3-6 March 2006). Estimatin of  clinical and economic consequences of counterfeit antima-
larial medicines in LAO PDR: using an epidemiologic model.(Poster Presentation). In ISPOR 2nd  Asia  Pacific
Conference (International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research). Shandhai, China.
Sitthiwaranan, J., Kitikannakorn, N. (25-31 August 2006). Medication  information on patient package insert in
Phitsanulok, Thailand: Consummer's need and perspective. (Poster Presentation). In  FIP'S  PHARMACY AND
PHARMACEUTICAL SCOENCES WORLD CONGRESS 2006. Salvador Bahir, Brazil.
Ingkaninan, K. (29 August-2 September 2006). Variation of polyphenols and antioxidant activity in mulberry
leaves. (Poster Presentation). In International Congress and 54th Annual Meeting of the Society for Medicinal
Plant Research. Helsinki, Finland.
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3. ผลงานวจิยัทีเ่ผยแพรในทีป่ระชมุ/สมัมนา ระดบัชาต ิจำนวน  26  ผลงาน

ลำดับที่ ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

1

2

3

4

5

6

7

Oral  Presentation
Ingkaninan, K., Changwijit, K., and Suwanborirux, K. (13-15  october 2548). The studies of acetylcholinesterase
inhibitors from Tabernaemontana divaricata roots. (Oral presentation).
ในการประชมุนกัวจิยัรนุใหมพบเมธวีจิยัอาวโุส สกว.2548. เพชรบรุ:ี โรงแรมรเีจนท ชะอำ.
จารภุา วโิยชน. (28-29 กค.49). การพฒันาผลติภณัฑทำความสะอาดผวิหนทีผ่สมสารสกดัจากเนือ้มะขามและการ
ทดสอบผลของผลติภณัฑทีพ่ฒันาขึน้ตอคณุสมบตัขิองผวิหนงัในอาสาสมคัร. (Oral presentation). การประชมุทาง
วชิาการนเรศวรวจิยัครัง้ที ่2: ความสำเรจ็ของการพฒันาชดุโครงการ. พษิณโุลก: มหาวทิยาลยันเรศวร.
อษัฎางค พลนอก และนภิาพร โทสวุรรณ. (28-29 กค.49). การผลติสบกูอนใส. (Oral presentation). การประชมุทาง
วชิาการนเรศวรวจิยัครัง้ที ่2: ความสำเรจ็ของการพฒันาชดุโครงการ. พษิณโุลก: มหาวทิยาลยันเรศวร.
Niruntraporn, S., Chaiyakunapruk N., and  Nathisuwan, S. (6-9 July 2006). Drug ultilization review of
clopidogrel: are they prescribed with FDA-approved indication. (Oral presentation). In 6th Asian Conference on
Clinical Pharmacy 2006. กรงุเทพฯ: โรงพยาบาลราชวถิ.ี
Boontha, S., Junginger, Han E., Waranuch, N., Polnok,A., and Pitaksuteepong, T. (28-29 กค.49).Preparation of
chitosan particles for oral vaccine by ionic gelation method. (Oral presentation). การประชมุทางวชิาการนเรศวร
วจิยัครัง้ที ่2: ความสำเรจ็ของการพฒันาชดุโครงการ. พษิณโุลก: มหาวทิยาลยันเรศวร.
Boonyo, W., Junginger, Han E., Waranuch, N., Polnok,A., and Pitaksuteepong, T. (28-29 กค.49). Synthesis and
characterization of N-Trimethyl chitosan chloride: the degree of quaternization, weight-average molecular
weight and instrinsic viscosity. (Oral presentation). การประชมุทางวชิาการนเรศวรวจิยัครัง้ที ่2: ความสำเรจ็ของ
การพฒันาชดุโครงการ. พษิณโุลก: มหาวทิยาลยันเรศวร.
Faikrua, A., Viyoch, J., Sila-asna, M., and Bunyaratvej, A.(28-29 กค.49). Scaffold properties of the
 collagen-chitosan matrix crosslinked with glutaraldehyde or     -glycerol phosphate.(Oral presentation).
การประชมุทางวชิาการนเรศวรวจิยัครัง้ที ่2: ความสำเรจ็ของการพฒันาชดุโครงการ. พษิณโุลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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ลำดับที่ ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

8

9

10

11

12

13

14

15

Ngoenkam, J, Viyoch, J., and Bunyaratvej, A.(28-29 กค.49). Development of thermosensitive hydrogel for
controlling the release  of  therapeutic protein.(Oral presentation). การประชมุทางวชิาการนเรศวรวจิยัครัง้ที ่2:
ความสำเรจ็ของการพฒันาชดุโครงการ. พษิณโุลก: มหาวทิยาลยันเรศวร.
Poster Presentation
Pitaksuteepong, T., Ounarun, A., Wichai, U., and Wittaya-areekul, S. (2 December 2005).
Optimization of extraction methods for capsaicinoids from Capsicum frutescens. (Poster presentation).
การประชมุวชิาการ "การประชมุเสนอผลงานวจิยัทางเภสชัศาสตรประจำป 2548(ครัง้ที ่22)".
คณะเภสชัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยักรงุเทพฯ.
Sripalakit, P., Nemhorm, P., and Saraphanchotiwitthaya, A. (14 - 17 พ.ย.48). Validation and pharmacokinetic
application of a method for determination of doxazosin in human plasma by high-performance liquid
chromatography. (Poster presentation). In The 2nd AASP Symposium and 2nd APEM Conference 2005. โรงแรม
มนเทยีร รเิวอรไซด กรงุเทพฯ.
อรสร สารพนัโชตวิทิยา. (14 - 17 พ.ย.48). Bioequivalence evaluation of two formulations of doxazosin tablet in
healthy Thai male volunteers. (Poster presentation). In The 2nd AASP Symposium and 2nd APEM Conference
2005.โรงแรมมนเทยีร รเิวอรไซด กรงุเทพฯ.
ศรสีกลุ สงัขทองจนี. (2ธ.ค.48).  Effect of Coating Formulations on Properties of Free Films and Rupturable
Pulsatile Release Tablets. งานประชมุการเสนอผลงานวจิยัทางเภสชัศาสตรประจำป 2548. คณะเภสชัศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย..
ศรสีกลุ  สงัขทองจนี. (2ธ.ค.48).  Development and in Vitro Evaluation of Chitosan-Based Composite
Wound Dressings. งานประชมุการเสนอผลงานวจิยัทางเภสชัศาสตรประจำป 2548. คณะเภสชัศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Sungthongjeen, S., Paeratakul, O., Limmatvapirat, S., and  Puttipipatkhachorn, S. (2 December 2005).
Effect of formulation variables on floating ability of multiple-unit floating drug delivery system based on gas
formation technique. (Poster presentation). การประชมุวชิาการ "การประชมุเสนอผลงานวจิยัทางเภสชัศาสตร
ประจำป 2548(ครัง้ที ่22)". คณะเภสชัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั กรงุเทพฯ.
อษัฎางค พลนอกและอรรถวทิย สมศริ.ิ (8 ธนัวาคม 2548). การพฒันาเครือ่งทำความสะอาดผสมสมนุไพรเพือ่สนิคา
หนึง่ตำบลหนึง่ผลติภณัฑ. (Poster presentation).การประชมุวชิาการวาดวยเศรษฐกจิชมุชนแหงประเทศไทยครัง้ที1่
เรือ่ง " ยทุธศาสตรการพฒันาเศรษฐกจิชมุชนบนฐานความร"ู .โรงแรมเชยีงใหมภคูำ, เชยีงใหม.
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ลำดับที่ ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

16

17

18

19

20

21

22

23

Khorana, N., Westkaemper, R.B., and Glennon, R.A. (14-17 November 2005). Homology modeling
of h5-HT5A  receptors. (Poster presentation). In The 2nd AASP Symposium and 2nd APEM Conference 2005.
Bangkok, Thailand.
Khorana, N., Westkaemper, R.B., and Glennon, R.A. (14-17 November 2005). Homology modeling of
h5-HT5A  receptors. (Poster presentation). In The 2nd AASP Symposium and 2nd APEM Conference 2005.
Bangkok, Thailand.
Markmee, S., Ruchirawat, S., Ingkaninan, K., and Khorana, N. (14-17 November 2005). Screening of
isoquinoline derivatives as acetylcholinesterase inhibitors. (Poster presentation). In The 2nd AASP Symposium
and 2nd APEM Conference 2005. Bangkok, Thailand.
ณถัวฒุ ิแซลิม้. (28-29 กค.49). Isolation of amyloid precursor protein (APP) gene from NG cell line. (Poster
presentation). การประชมุทางวชิาการนเรศวรวจิยัครัง้ที ่2: ความสำเรจ็ของการพฒันาชดุโครงการ. พษิณโุลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อมัพวรรณ  ศรวีไิล.  (28-29 กค.49).ปจจยัทีท่ำใหวยัรนุทีต่ัง้ครรภไมพงึประสงคตดัสนิใจยตุกิารตัง้ครรภ.
(Poster presentation). การประชมุทางวชิาการนเรศวรวจิยัครัง้ที ่2: ความสำเรจ็ของการพฒันาชดุโครงการ.
พษิณโุลก: มหาวทิยาลยันเรศวร.
Suwanakitch, P., Saelim N, Watanabe, H., and Jeenapongsa, R. (23-25 March 2006).  Expression of Alzheimer
disease-related genes in neuroblastoma cells. (Poster presentation). In 28th Pharmacological and Therapeutic
Society of Thailand Meeting. Club Andaman Beach Resort, Phuket, Thailand.
Bualee, C., Jeenapongsa,R, and Ounarun, A. (23-25 March 2006). Long-term effect of Elaeocarpus
grandiflorus in alloxan-induced diabetes rats. (Poster presentation). In 28th Pharmacological and Therapeutic
Society of Thailand Meeting.  Club Andaman Beach Resort, Phuket, Thailand.
Srivilai, A., and Boonmongkon, P. (14-17 November 2005). Menopausal Women's perception and meaning of
hormone replacement theraphy. (Poster presentation). In The 2nd AASP Symposium & 2nd   APEM Conference
2005 on "Regional Cooperation in Pharmacy Education, Research and Services".
โรงแรมมณเฑยีรรเิวอรไซด. กรงุเทพฯ.
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ลำดับที่ ชื่อนักวิจัยและชื่อผลงาน

24

25

26

Pitaksuteepong, T. (2 December 2005). Optimization of extraction methods for capsaicinoids from Capsicum
frutescens. งานประชมุการเสนอผลงานวจิยัทางเภสชัศาสตรประจำป 2548.   คณะเภสชัศาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
Boontha, S., Junginger, Han E., Waranuch, N., Polnok,A., and Pitaksuteepong, T. (28-29 กค.49).ปจจยัทีท่ำใหวยั
รนุทีต่ัง้ครรภไมพงึประสงคตดัสนิใจยตุกิารตัง้ครรภ. (Poster presentation). การประชมุทางวชิาการนเรศวรวจิยัครัง้ที่
2: ความสำเรจ็ของการพฒันาชดุโครงการ. พษิณโุลก: มหาวทิยาลยันเรศวร.
Polnok, A., Puangpee-apichai,T., Sithikun,H., Nabao, S. (6-8 July 2006).  Effective of artsunate-Mefloquine-
Primaquine therapy for falciparum malaria in Tak province, Thailand. Poster Presentation at the 6th Asian
Conference on Clinical Pharmacy (ACCP6), Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand.
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โครงงานทางเภสชัศาสตร ประจำปการศกึษา 2548
จำนวน 26 โครงงาน

ชือ่โครงการ นสิติผจูดัทำโครงการ อาจารยทีป่รกึษา อาจารยทีป่รกึษารวม

1. การพฒันายาเมด็ลอยตวัชนดิทีต่องอาศยั
เทคนิคการเกิดแกส
(Development of floating tablets based
on gas formation technique)

2. การพัฒนาเจนตาไมซินบีดที่ยอยสลาย
ในรางกาย
(Development of  biodegradable
gentamicin beads)

3.  การพฒันาสตูรตำรบัมาสกสปาใชลอกหนา
ประเภทฟลม
(Formulation of spa film facial masks)

4. การพฒันาผลติภณัฑน้ำมนัหอมระเหยใน
รูปแบบเม็ดผงฟู
(Development of effervescent  tablets
containing essential oil)

5. การดัดแปลงโครงสรางไคโตซานเพื่อเปน
สารยึดเกาะในตำรับยาเม็ด
(The chemical modification of chitosan
as a binder in tablet  formulations)

6. การพัฒนาตำรับไลแมลงชนิดแทงออก
ฤทธิ์เนิ่นจากสารสกัดจากพริก
(Development of an insect repellent
monlithic device from  Capsicum
Capsicum frutescens  Linn. Extract)

7. การพัฒนาตำรับระบบนำสงยาสูลำไส
ใหญ โดยใชพอลิเมอรที่มีการละลายขึ้น
กับความเปนกรดดาง
(Development of colonic drug
delivery system with pH dependent
polymer)

นางสาวปณฑราภรณ บานชื่น
นางสาวพิชญาภัค เอือ้ประเสรฐิ
นายภาคภูมิ อินตายวง

นางสาวนพรัตน แกวตา
นางสาววรพรรณ ฉิมพาลี
นางสาวชญานิษฐ วรินทร

นางสาวกัลชิญา        สันปาแกว
นางสาวจอย             ศักดาศิริสถาพร
นางสาวนัฎฐิตา         ประวัติ
นางสาวกาญจนา      เศวตเสรธีรรม
นางสาวนุวัตตา         บำรุงไทย
นางสาวบุษยา           เดชปน

นางสาวขนิษฐา บุญกาญจน
นางสาวจิตราภรณ พนัธเุพชร
นางสาวอำภา กลางหมู

นางสาวสุทธิวรรณ แมนยำ
นางสาวอิศราวรรณ ศกุนรักษ
นางสาวโสภิดา ทีพ่ึง่

นางสาวนงลักษณ จงเจรญิพร
นางสาวลลิตภัทร รงุนอย
นางสาวสุพัตรา นาอดุม

ผศ.ดร.ศรีสกุล สงัขทองจนี

ผศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย

ผศ.ดร.ทัศนา พทิกัษสธุพีงศ

ผศ.ดร.ทัศนา พทิกัษสธุพีงศ

ผศ.ดร.ทัศนา พทิกัษสธุพีงศ

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารียกุล

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารียกุล

รศ.ดร.สาธิต พทุธพิพิฒันขจร

ผศ.ดร.นันทกา โกรานา

ผศ.ดร.ศรีสกุล สงัขทองจนี
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ชือ่โครงการ นสิติผจูดัทำโครงการ อาจารยทีป่รกึษา อาจารยทีป่รกึษารวม

8. การศึกษาฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกันของ
สารeugenol และ eugenol
acetate  (Immunomodulating activity
study of eugenol and eugenol
acetrate)

9. การตั้งตำรับและพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ
ลอกหนาผสมน้ำผึง้ทีไ่ดจากดอกสาบเสอื
(Formulation and development of peel
off mask containing honey's
Eupatrorium  odoratum Linn.)

10. การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะตำรับ
ยาแผนแปะผวิหนงั ซลับวิทามอล
(Development and characterization
of salbutamol transdermal patch)

11. การประเมินผลการใชแปงทาวยายมอม
เปนสารชวยในตำรับยาเม็ด
(Evaluation of arrowroot starch as
tablet excipient)

12. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ
เซลลูโลสที่ไดจากการเตรียมวุนมะพราว
โดยใชแบคทเีรยี Acetobacter  xylinum

      (The study of physical properties in
bacterial cellulose (Acetobacter
xylinum) from coconut jelly)

13.  การตรวจสอบพืชที่มีฤทธิ์ Cytotoxic โดย
วธิ ีBrineshrimp method

     (Cytotoxic screening from plant by
Brineshrimp method)

นางสาวมาควดี วงศาพาน
นางสาวลักษิญาณี แสงสีมุข
นางสาวสาวิตรี สาระคนธ

นางสาวณิชาภัทร มวงทอง
นางสาวนารีพร ใจการ
นางสาววาป ติณรัตน

นางสาวกัลยาณี วิทยา
นางสาวจิราภรณ จนัทรสง
นายทวีพงศ ชางเจรจา

นายมนสัชยั ผลจักร
นายสมศักดิ์ สธุชียั
นางสาวอชิรญา เลิศพรสมบัติ

นายกิตติพงษ ไชยหงษา
นายชยัพงศ ดำรงสุวรรณ
นายโสภณ สุพรรณบัฏ

นางสาวจุฑารัตน วนิชจินดา
นางสาวยุพา ปดตาไชโย
นางสาววราภรณ บญุมัน่

ผศ.ดร.อรสร     สารพันโชติวิทยา

ผศ.ดร.จารุภา วโิยชน

ผศ.ดร.อัษฎางค พลนอก

ผศ.ดร.อัษฎางค พลนอก

ผศ.ดร.อัษฎางค พลนอก

ผศ.ดร.นิสิต พิศุทธานันท

ผศ.ดร.นันทกา โกรานา
รศ.ดร.พฒันา ศรีพลากิจ

รศ.ดร.กรกนก องิคนนินัท
ดร.สมลักษณ วงศมาโนช

ผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท
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ชือ่โครงการ นสิติผจูดัทำโครงการ อาจารยทีป่รกึษา อาจารยทีป่รกึษารวม

14. การทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อ Propionibac
terium acnes ของน้ำมัน หอมระเหย
จากพชืสมนุไพร
(Screening for anti Propionibacterium
acnes from essential oil)

15.  การทดสอบฤทธิย์บัยัง้เอนไซมไทโรซเินส
ในพชื
(Screening for anti tyrosinase activity
in medicinal plant)

16. การทดสอบผลการยับยั้งเอนไซมไทโร
ซิเนสของสารสกัดจากเกลื้อน
(In vestigation of  tyrosinase inhibition
activity of the extract  from Malassezia)

17.  การวเิคราะหองคประกอบของสมนุไพรที่
มสีวนประกอบของน้ำมนั หอมระเหย
(Investigation of chemical constituents
of some medicinal plant essential oils)

18.  การพฒันาอาหารเลีย้งเชือ้ Aspergillus
terreus เพือ่เพิม่การผลติ
lovastatin  (Develoment of media agar
by Aspergillus terreus  for increased
lovastatin production)

19. การตรวจหาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม
phosphodiesterase type 5

      (PDE-5) จากสมนุไพรไทยที่มกีารใชเพื่อ
เสรมิพลงัทางเพศ
(Screening for phosphodiesterase
type 5 (PDE-5) inhibitory
activity from thai herbal aphrodisiacs)

นางสาวปญญาภรณ เกตุคราม
นางสาวพัชยา กลินทปุระ
นางสาวศศิศ รอดออง

นางสาววรัญญา พลิกึ
นายวิชัย จนัเจอื
นางสาววีนา              ศรีรัตนาภิวัฒน

นางสาวรอนีย พรหมลา
นายศักดา ตาไว
นางสาวเพ็ญตะวัน บุตรแกว

นายฉัตรชัย มัน่คง
นายจรญู โชตพิรม
นายสิทธิไกร สีนวล

นางสาวรุงรัตน เนตราทิพย
นางสาวเต็มศิริ เหี่ยวเกิด
นายเกรียงศักดิ์ โพธิก์มลวงศ

นางสาวจันทรจิรา ชโินเรสโยธนิ
นางสาวดรุณี มูลศรี
นางสาวทักษิณา กมัติ

ผศ.ดร.นิสิต พิศุทธานันท

ผศ.ดร.นิสิต พิศุทธานันท

ผศ.ดร.นิสิต พิศุทธานันท

ผศ.ดร.นิสิต พิศุทธานันท

รศ.ดร.พฒันา ศรีพลากิจ

รศ.ดร.กรกนก องิคนนินัท

ผศ.ดร.จารุภา วโิยชน

ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิม้เพยีรชอบ

ผศ.ดร.จารุภา วโิยชน
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ชือ่โครงการ นสิติผจูดัทำโครงการ อาจารยทีป่รกึษา อาจารยทีป่รกึษารวม

20.  การศกึษาฤทธิข์องขงิ พรกิไท ดปีล ีตอการ
หลั่งซัยโตไคน

    (Study of pharmacological effects
of ginger, pepper and indian long
pepper on cytokines production)

21.  การศึกษาฤทธิ์ตานการเกาะกลุมกันของ
เกลด็เลอืดของ ขงิ พรกิไทย

       และดีปลี (Study of inhibitory effects on
pellet aggregratory of ginger pepper
and  indian long pepper)

22.  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อชวยในการ
วินิจฉัยโรคและการจายยาในรานยา
(Development of program for
diagnosis and dispensing in

       pharmacy)
23. ซอฟแวรระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาล

และระบบงานผูปวยแบบแยกสวน
(Hospital information system (HIS) and
patient activity and documentation
system (PADS) modular programming

      software)
24.  การสำรวจบทเรยีนเรือ่งการเลกิบหุรี ่ของ

คณะเภสัชศาสตร ระดับปริญญาตรี
ในนานาชาต ิ(Surveying of bachelor's
degree lessons on smoking cessation
in the faculty of Pharmaceutical
Science worldwide)

นายกมัพล เกตุสุวรรณ
นายประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
นางสาวปริภัทร อวนสะอาด

นางสาวจนัทรพร กองวชัรพงศ
นายชาญวิทย ถิน่จอม
นายภัทรพงศ กาฬภักดี

นายยงยุทธ         เจนกิจวัฒนาเลิศ
นางสาวปยะธิดา สุวรรณชาติ
นางสาวรวิวรรณ เจรญิสงูเนนิ

นายพมิาน ครฑุเมอืง
นายรชานนท หิรัญวงศ
นางสาวสปุวณี      สทิธเิขตรกรณ

นางสาวดนุลดา ฤทธิเ์ทพ
นางสาวพิมฤทัย ประราชะ
นางสาววีณารัตน เสนาวัน

อ.ดร.ขวญัชยั รตันมณี

อ.ดร.ขวญัชยั รตันมณี

อ.ดร.ศราวฒุิ อพูฒุนินัท

อ.ธรีชยั เรอืงบณัฑติ

ผศ.ดร.ปยะรัตน นิม่พทิกัษพงศ
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ชือ่โครงการ นสิติผจูดัทำโครงการ อาจารยทีป่รกึษา อาจารยทีป่รกึษารวม

25   ศึกษาแนวทางการรักษาผูปวยที่มีภาวะ
Dyspepsia ในรานยาชุมชน อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
(Dyspepsia management in
community pharamcy : A study of
Muang  district, Phitsanulok)

26 แบบแผนการรักษาและผลลัพธจากการ
ใชยากันชักในผูปวยนอกของ
โรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณโุลก
(Pattern and outcome of antiepileptic
drugs use among outpatients at
Buddhachinaraj hospital in
Phitsanulok)

นายนราธิป สงิหประเสรฐิ
นางสาวบุญรักษ         ฉัตรรัตนกุลชัย
นายมตชิน อ่ำดี

นายวชัรพงศ พรกิสี
นางสาวสุธิดา ศรีฤทธิ์ถา
นางสาวสุรียพร สุริยะ

ผศ.ดร.อารมณ  เจษฎาญาณเมธา

ผศ.ดร.อารมณ  เจษฎาญาณเมธา
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แหลงทุนวิจัยที่ไดรับ
ในปงบประมาณ 2549  คณะเภสชัศาสตร ไดรบัการสนบัสนนุวงเงนิงบประมาณวจิยัรวมทัง้สิน้ 19,855,629   บาท   ดงันี้

วงเงนิงบประมาณวจิยัทีไ่ดรบัการสนบัสนนุประจำปงบประมาณ 2549

แหลงทุน จำนวนทุนที่ไดรับ จำนวนเงนิ (บาท)

1. แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน
1.1 แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันประจำป

งบประมาณ 2549 โดยใชงบประมาณรายไดคณะ
เภสัชศาสตร

1.2 แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันจาก
งบประมาณแผนดนิ  ประจำปงบประมาณ 2549

2. แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบัน
2.1 แหลงทนุสนบัสนนุงานวจิยัจากภายนอก (ภาครฐั)

ประจำปงบประมาณ 2549
2.2 แหลงทุนตางประเทศ
2.3 แหลงทนุจากหนวยงานภาคอตุสาหกรรม กระทรวง

จงัหวดั อืน่ๆทีไ่มใชแหลงทนุวจิยั
2.4 แหลงทุนภายนอกภาคเอกชน

7

8

15
-

11

9

500,000

3,400,000

14, 250,596
-

1,287,033

4,180,000
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1. แหลงทนุสนบัสนนุงานวจิยัภายในสถาบนั
1.1 แหลงทนุสนบัสนนุงานวจิยัภายในสถาบนัประจำปงบประมาณ 2549 โดยใชงบประมาณรายไดคณะ

เภสชัศาสตร  (จำนวน 7 ทนุ)
ที่ ชือ่โครงการวจิยั งบประมาณ แหลงเงนิทนุ ผรูบัผดิชอบโครงการวจิยั ระยะเวลา

ดำเนนิการ

1

2

3

4

5

6

7

การพัฒนาการใหบริการเภสัชสนเทศ
ณ สถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชมุชน
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร

ผลของสารสกัดจากพลูคาวตอการสราง
ไซโตไคนจากสปรีโนไซทหนูถีบจักรสาย
พนัธไุอซอีาร

การตรวจสอบฤทธิ์ตานเอนไซม
cyclooxygenase-2 ของสารสกดัพชื
สมนุไพร

ผลของนิโคตินตอระดับของ pCREB
ในเซลลเพาะเลีย้งของสมองสวน cortex

การสังเคราะหและการทดสอบฤทธิ์
ยบัยัง้การทำงานของเอนไซมอะเซธลิ
โคลนีเอสเทอรเรสของอนพุนัธใหมของ
คูมาริน

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา
ตานภาวะซึมเศราที่มีตอการสรางซัยโต
ไคน

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีตอ
ตวัรบัชนดินโิคตนิคิชนดิแอลฟา 7 ของ
สารสกดัหยาบจากสมนุไพรพรมมิ

50,000

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

ทุนสงเสริมงานวิจัยสำหรับ
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร
ปงบประมาณ 2549

ทุนสงเสริมงานวิจัยสำหรับ
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร
ปงบประมาณ 2549

ทุนสงเสริมงานวิจัยสำหรับ
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร
ปงบประมาณ 2549

ทุนสงเสริมงานวิจัยสำหรับ
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร
ปงบประมาณ 2549

ทุนสงเสริมงานวิจัยสำหรับ
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร
ปงบประมาณ 2549

ทุนสงเสริมงานวิจัยสำหรับ
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร
ปงบประมาณ 2549

ทุนสงเสริมงานวิจัยสำหรับ
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร
ปงบประมาณ 2549

*ผศ.ดร.จันทรรัตน สิทธิวรนันท
อ.นันทวรรณ  กิติกรรณากรณ

ผศ.ดร.อรสร  สารพนัโชตวิทิยา

*ผศ.ดร.นิสิต  พิศุทธานันท
อ.ดร.ขวัญชัย   รัตนมณี

ผศ.ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ

ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช

 อ.ดร.ขวัญชัย   รัตนมณี

 อ.ดร.ธนศักดิ์   เทียกทอง

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

* หวัหนาโครงการ
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1.2 แหลงทนุสนบัสนนุงานวจิยัภายในสถาบนัจากงบประมาณแผนดนิ  ประจำปงบประมาณ 2549
(จำนวน 8 ทนุ)

ที่ ชือ่โครงการวจิยั งบประมาณ แหลงเงนิทนุ ผรูบัผดิชอบโครงการวจิยั ระยะเวลา
ดำเนนิการ

1

2

3

4

5

6

7

8

การวิจัยและพัฒนางานบริการ
สารสนเทศดานยาทางอินเตอรเน็ท
สำหรับเยาวชน
การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทลชนิด
กำหนดเวลาในการปลดปลอยตัวยา
ดวยการแตกของชั้นเคลือบและการ
ศึกษาภายในรางกาย
การศึกษาประสิทธิภาพและอาการอัน
ไมพงึประสงคของการใชมะระขีน้ก
รวมกับยากลุมซัลโฟนิลยูเรียในการ
รกัษาผปูวยโรคเบาหวานชนดิที ่ 2 ใน
ประเทศไทย
การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันใน
รูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน

ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกตอการ
สรางเม็ดสีในเซลลผิวหนังเพาะเลี้ยงที่
ไดจากมนุษย
การศึกษาประสิทธิภาพในการ
ออกฤทธิ์เปนสารตานการอักเสบของ
สารสกดัจากพรกิไทยดำ อลัคาลอยด
พเิพอรนีและอนพุนัธของพเิพอรนี
การตรวจสอบฤทธิต์านเอนไซมฟอสโฟ
ไดเอสเทอเรสไฟฟในสมนุไพรไทยทีใ่ช
เปนยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพ
ทางเพศ
การคดักรองสารสกดัพชืสมนุไพรทีใ่ช
เปนยาอายุวัฒนะบำรุงประสาทใน
ประเทศไทย

250,000

450,000

450,000

450,000

450,000

430,000

460,000

460,000

งบประมาณแผนดิน
ป 2549

งบประมาณแผนดิน
ป 2549

งบประมาณแผนดิน
ป 2549

งบประมาณแผนดิน
ป 2549

งบประมาณแผนดิน
ป 2549

งบประมาณแผนดิน
ป 2549

งบประมาณแผนดิน
ป 2549

งบประมาณแผนดิน
ป 2549

*ผศ.ดร.จนัทรรตัน  สทิธวิรนนัท
อ.นนัทวรรณ  กติกิรรณากรณ

*ผศ.ดร.ศรสีกลุ สงัขทองจนี
ผศ.ดร.ทศันา พทิกัษสธุพีงศ

*ผศ.ดร.ปวณีา  สนธสิมบตัิ
รศ.ดร.กรกนก  องิคนนินัท
รศ.ดร.ภญิภุา เปลีย่นบางชาง
อ.อลัจนา เฟองจนัทร

*ผศ.ดร.วร ี  ตยิะบญุชยั
ผศ.ดร.จารภุา  วโิยชน
รศ.ดร.กรกนก  องิคนนินัท
*ผศ.ดร.จารภุา  วโิยชน
ผศ.ดร.นนัททีพิ ลิม้เพยีรชอบ

*ผศ.ดร.นนัทกา  โกรานา
อ.ดร.ขวญัชยั รตันมณี

*รศ.ดร.กรกนก  องิคนนินัท
ผศ.ดร.จารภุา  วโิยชน

*ผศ.ดร.นนัททีพิ ลิม้เพยีรชอบ
รศ.ดร.กรกนก  องิคนนินัท

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

หมายเหต ุ * หวัหนาโครงการ
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2.แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกสถาบัน
   2.1 แหลงทนุสนบัสนนุงานวจิยัจากภายนอก (ภาครฐั)  ประจำปงบประมาณ 2549

(จำนวน  15  ทนุ)
ที่ ชือ่โครงการวจิยั งบประมาณ แหลงเงนิทนุ ผรูบัผดิชอบโครงการวจิยั ระยะเวลา

ดำเนนิการ

1

2

3

4

5

6

7

8

แผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนา
สมนุไพรพรมมิ

การศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและ
ผลิตภัณฑสุขภาพในธุรกิจสปา

การประเมินผลการใชแปงทาวยายมอม
เปนสารชวยในตำรับยาเม็ด
การสังเคราะหและทดสอบฤทธิ์อนุพันธ
คูของไดโคลฟแนคในการยับยั้งการ
ทำงานของเอนไซมไซโคลออกซจีเีนส
ชนดิที1่ และ 2
การเตรยีมไมโครอมิลัชัน่ของสารสกดั
พริกไทยดำและพริกสำหรับการปองกัน
และการกำจัดศัตรูพืช
การพัฒนาตำรับยาเม็ดแบบธรรมดา
และยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นจากสาร
สกัดพริก
การศึกษาระดับของ NMDA และ
GABAA receptors

การจัดทำทำเนียบนักวิจัยไทยสาขา
วิทยาศาสตรเคมีและเภสัช

4,920,000
สัดสวนที่ไดรับ
=2,400,000
4,500,000

250,000

480,000

684,637

580,659

480,000

680,000

ทุนอุดหนุนการวิจัย
บูรณาการ
 ประจำปงบประมาณ 2548

ทุนอุดหนุนการวิจัย
บูรณาการ
ประจำปงบประมาณ 2548
สกอ.เครือขายภาคเหนือตอน
ลาง  ปงบประมาณ 2549
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยแหงชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยแหงชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ
จยั

ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ทำงานวจิยัของอาจารยรนุใหม
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
สภาวิจัยแหงชาติ

*รศ.ดร.กรกนก  อิงคนินันท
ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
ผศ.ดร. อรสร สารพนัโชตวิทิยา
ดร.ธนศักดิ์  เทียกทอง
*รศ.ดร.เนต ิ วระนชุ
ผศ.ดร.ทัศนา พิทักษสุธีพงศ

ผศ.ดร.อัษฏางค พลนอก

ผศ.ดร.เรืองวิทย  กิจบรรณเดช

ผศ.ดร.ทัศนา พิทักษสุธีพงศ

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  วิทยาอารียกุล

อ.ดร.ธนศักดิ์  เทียกทอง

*รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสรมิศรี
รศ.ดร.นวุตัร  วศิวรงุโรจน
ผศ.ดร.จันทรรัตน  สิทธิวรนันท
ผศ.ดร.จารุภา  วิโยชน
นางจิรภรณ   สิงหกวาง

ตค.47-กย.50

ตค.47-กย.50

ตค.48- กย.49

ตค.49-กย.51

พค.49-เมย.50

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

พค. 49-มค.50
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ที่ ชือ่โครงการวจิยั งบประมาณ แหลงเงนิทนุ ผรูบัผดิชอบโครงการวจิยั ระยะเวลา
ดำเนนิการ

9

10

11

12

13

14

15

การพัฒนาสูตรตำรับและการทดสอบ
ชวีสมมลูของยาเมด็ไฟเนสเทอไรดขนาด
5 มลิลกิรมั

การพฒันาวธิกีารสกดัขงิเพือ่ใชใน
ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง
การพฒันา scaffold ทีไ่ดจากการผสม
ระหวาง collagen กบั chitosan หรอื
polyvinyl alcohol เพือ่ใชในงาน
วศิวกรรมเนือ้เยือ่ผวิหนงั
โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ
โครงการการศึกษาทางดานชีวโมเลกุล
ของเอนไซมสตริกสิดีนซินเธสจากตน
กระทอม
การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการตาน
เอนไซมโคลนีเอสเตอเรสจากแหลง
ธรรมชาติและจากการสังเคราะห
การตั้งตำรับกรานูลจากสารสกัดพริก
ชนิดเคลือบฟลม

2,000,000
ป 2548 =
1,000,000
ป 2549 =
1,000,000
300,000

835,000

320,000

240,000

1,200,000

300,300

สภาวิจัยแหงชาติ

ทุนงบประมาณแผนดิน
ป 2548 (วช.)
โครงการบูรณาการนำ
รองเซลลตนกำเนดิเพือ่
การรกัษาระยะที ่1
(ปงบประมาณ 2548)
สวทช.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยแหงชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยแหงชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยแหงชาติและบริษัทเบ็ทเทอร
ฟารมา

ผศ.ดร.จารุภา  วิโยชน

ผศ.ดร.พฒันา ศรพีลากจิ

ผศ.ดร.จารุภา  วิโยชน

ผศ.ดร.อนันต  อุนอรุณ

ผศ.ดร.อนันต  อุนอรุณ

รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท

ผศ.ดร.อโณทยั ตัง้สำราญจติ

2 ป
ตค.48-30 กย.50

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

ตค.48-กย.49

กค. 49 - กค.52

1 ป

หมายเหต ุ * หวัหนาโครงการวจิยั
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2.2     แหลงทนุตางประเทศ
-

2.3 แหลงทนุจากหนวยงานภาคอตุสาหกรรม กระทรวง จงัหวดั อืน่ ๆ ทีไ่มใชแหลงทนุวจิยั  จำนวน  11 ทนุ

ที่ ชือ่โครงการวจิยั งบประมาณ แหลงเงนิทนุ ผรูบัผดิชอบโครงการวจิยั ระยะเวลา
ดำเนนิการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

โครงการวิจัยและประเมินเงินอุดหนุน
การสืบสวนคดีอาญา

การพัฒนาระบบติดตามประเมิน
ผลระบบบริการปฐมภูมิในบริบทหลาก
หลายของประเทศไทย

การพัฒนารูปแบบเอกสารกำกับการใช
ยาเพื่อการเลิกบุหรี่สำหรับประชาชน
ควันบุหรี่จางทั่วตำบล

การสำรวจขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับการให
บริการเลิกบุหรี่ในประเทศไทย

การสำรวจการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การควบคุมการบริโภคยาสูบของหลัก
สูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย
และตางประเทศ
การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการ
บริโภคยาสูบของนิสิตนักศึกษา
เภสัชศาสตร
Drug utilization review of clopidogrel
use in Buddhachinnaraj hospital

Knowledge management to promote
evidence-based medicine health
policy and practice in Thailand

124,000

70,300

110,000

150,000

28,000

20,000

160,000

20,000

120,000

สำนักงานตำรวจแหงชาติ

สำนักงานโครงการปฏิรูประบบ
บริการสาธารณสุขรวมกับ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสรมิสขุภาพ (สสส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสรมิสขุภาพ (สสส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสรมิสขุภาพ (สสส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสรมิสขุภาพ (สสส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสรมิสขุภาพ (สสส.)

สกว.ภายใตทุนวิจัยของ
ศ.นพ.วษิณ ุ ธรรมลขิติกลุ
(รพ.ศิริราช)
สกว.ภายใตทุนวิจัยของ
ศ.นพ.วษิณ ุ ธรรมลขิติกลุ
(รพ.ศิริราช)

*รศ.ดร.ภญิภุา เปล่ียนบางชาง
อ.อภิรักษ  วงศรัตนชัย
นางจิรภรณ   สิงหกวาง
นางสาวจติตยีพร  ตนัตกิลู
นางธนวรรณ  โตล่ำ
ผศ.ดร.จันทรรัตน สิทธิวรนันท

ผศ.ดร.จันทรรัตน สิทธิวรนันท

ผศ.ดร.จันทรรัตน สิทธิวรนันท

ผศ.ดร.ปยะรตัน  นิม่พทิกัษพงศ
อ.ชวนชม  ธนานิธิศักดิ์
ภก.คทา  บัณฑิตานุกูล
ผศ.ดร.ปยะรตัน นิม่พทิกัษพงศ

ผศ.ดร.ปยะรตัน  นิม่พทิกัษพงศ
กาญจนา  กิตติภัสสร

ผศ.ดร.ณธร   ชยัญาคณุาพฤกษ

ผศ.ดร.ณธร  ชัยญาคุณาพฤกษ

พย.48-กพ.49

ส.ค.48-เม.ย.49

ต.ค.48-ก.ค.49

ต.ค.48-ก.ค.49

ม.ิย 48-ธ.ค. 48

ม.ิย 48-ม.ค. 49

ม.ีค 49- ก.ค. 49

เมย.48- กค.49

ตค.48- กย. 49
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ที่ ชือ่โครงการวจิยั งบประมาณ แหลงเงนิทนุ ผรูบัผดิชอบโครงการวจิยั ระยะเวลา
ดำเนนิการ

10

11

Assessing the Need and Develop-
ment of an Innovative Smoking
Cessation Service in Community
Pharmacy
Study on genetic susceptibility,
metabolic features, and health
economics of type 2 diabetes in
Thais

99,400

385,333

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสรมิสขุภาพ (สสส)

สกว.ภายใตทุนวิจัยของ
ศ.นพ.บุญสง   องคพิพัฒนกุล
(รพ.รามาธิบดี)

ภก.คทา   บณัฑติานกุลู
ผศ.ดร.ณธร   ชยัญาคณุาพฤกษ

ศ.นพ.บญุสง  องคพพิฒันกลุ
ผศ.ดร.ณธร   ชยัญาคณุาพฤกษ

ตค.48- ธค.49

ตค.48- กย.49

2.4 แหลงทนุภายนอก ภาคเอกชน  จำนวน 9  ทนุ

ที่ ชือ่โครงการวจิยั งบประมาณ แหลงเงนิทนุ ผรูบัผดิชอบโครงการวจิยั ระยะเวลา
ดำเนนิการ

1

2

3

4

5

6

7

การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ด
Montelukast ในชายไทยสขุภาพดี

การศกึษาชวีสมมลูของยา Losatan ใน
ชายไทยสุขภาพดี
(เฟส1)
การศกึษาชวีสมมลูของยา Losatan ใน
ชายไทยสุขภาพดี
(เฟส2)
การศกึษาชวีสมมลูของยา Losatan ใน
ชายไทยสุขภาพดี
(เฟส3)
การศกึษาชวีสมมลูของยา Doxazosin
ในชายไทยสุขภาพดี

การศกึษาชวีสมมลูของยา Simmex ใน
ชายไทยสุขภาพดี

การศกึษาชวีสมมลูของยา Glimepiride
ในชายไทยสขุภาพด ี(เฟส1)

840,000

450,000

420,000

450,000

680,000

20,000

550,000

บริษัทยาเอกชน

บริษัทยาเอกชน

บริษัทยาเอกชน

บริษัทยาเอกชน

บริษัทยาเอกชน

บริษัทยาเอกชน

บริษัทยาเอกชน

ศนูยทดสอบชวีสมมลู
ของยาสามญั คณะเภสชัศาสตร
รศ.ดร.พฒันา ศรพีลากจิ
ศนูยทดสอบชวีสมมลู
ของยาสามญั คณะเภสชัศาสตร
อ.ดร.ศราวฒุ ิอพูฒุนินัท
ศนูยทดสอบชวีสมมลู
ของยาสามญั คณะเภสชัศาสตร
ผศ.ดร.นนัทกา โกรานา
ศนูยทดสอบชวีสมมลู
ของยาสามญั คณะเภสชัศาสตร
ผศ.ดร.นนัทกา โกรานา
ศนูยทดสอบชวีสมมลู
ของยาสามญั คณะเภสชัศาสตร
รศ.ดร.พฒันา ศรพีลากจิ
ศนูยทดสอบชวีสมมลู
ของยาสามญั คณะเภสชัศาสตร
ผศ.ดร.จารภุา วโิยชน
ศนูยทดสอบชวีสมมลู
ของยาสามญั คณะเภสชัศาสตร
อ.ดร.ศริดา มาผนัตะ

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป
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ที่ ชือ่โครงการวจิยั งบประมาณ แหลงเงนิทนุ ผรูบัผดิชอบโครงการวจิยั ระยะเวลา
ดำเนนิการ

8

9

การศกึษาชวีสมมลูของยา Glimepiride
ในชายไทยสขุภาพด ี(เฟส2)

การศึกษาชีวสมมูลของยา
Clarithromycin
ในชายไทยสุขภาพดี

220,000

550,000

บริษัทยาเอกชน

บริษัทยาเอกชน

ศนูยทดสอบชวีสมมลู
ของยาสามญั
ดร.ศริดา มาผนัตะ
ศนูยทดสอบชวีสมมลู
ของยาสามญั
อ.สดุาพร วงศวาร

1 ป

1 ป
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การบรกิารทางวชิาการ
แกสงัคม
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การบริการทางวิชาการแกสังคม
สรปุผลการดำเนนิงานดานการบรกิารทางวชิาการแกสงัคม

คณะเภสัชศาสตรไดดำเนินการสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในรูปโครงการ กิจกรรม การฝก
อบรม การจัดประชุมสัมมนาและการปฏิบัติโดยใหมีการผสมผสานกับการศึกษา การสาธารณสุข เพื่อใหบริการคำแนะนำ และคำปรึกษา
ทัง้ดานอาชพี และสขุภาพ เพือ่ใหเขาถงึประชาชนในเขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ โดยในการดำเนนิการดงักลาวจะอยใูนรปูของคณะกรรมการ สวน
ใหญประกอบดวยตวัแทนของแตละภาควชิา รวมถงึบคุลากรและนสิติ

ในปงบประมาณ 2549 คณะเภสชัศาสตรไดปรบัโครงสรางการบรหิารงานดานการบรหิารวชิาการแกสงัคม โดยใหอยใูนกำกบัดแูล
ของรองคณบด ีและผชูวยคณบด ีฝายวจิยัและบรกิารวชิาการ สำหรบัโครงการและกจิกรรมดานการบรกิารวชิาการแกสงัคม ประกอบดวย

1.สนบัสนนุใหบรกิารแกชมุชนในรปูแบบตาง ๆ
มีบริการดานการฝกอบรมและพัฒนาสารสนเทศใหกับเภสัชกร (อบรมรานยา) และสาธารณชน (คลินิกเทคโนโลยี)

ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง
สนบัสนนุใหอาจารย บคุลากร และนสิติของคณะเภสชัศาสตรเขาไปมสีวนรวมในกจิกรรมขององคกรตางๆในระดบัจงัหวดั

(เอดสกบัศนูยควบคมุโรคตดิตอ) และระดบัชาต ิ (สสส)
รวมการออกหนวยบรกิารเคลือ่นที ่(mobile unit) เพือ่พฒันาสขุภาพและอาชพีประชาชน
มีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนในเมืองเพื่อใหบริการสุขภาพดานปฐมภูมิ
มีรายการวิทยุพบเภสัชกรใหความรูดานสุขภาพที่ทันสมัย

2. สนับสนุนใหคณะเภสัชศาสตรเปนแหลงฐานขอมูล
มีพิพิธภัณฑสมุนไพร
ตดิปายตนไมตาง ๆ ในคณะ
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โครงการ/กจิกรรม  บรกิารวชิาการสงัคม ปงบประมาณ 2549
คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

ลำดับ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

วัน / เดือน / ป
ทีด่ำเนนิ
โครงการ

แหลงงบประมาณ

แผนดนิ รายได แหลงอืน่

ชือ่แหลงทนุอืน่ที่
ไดรับ

สถานทีด่ำเนนิ
โครงการ

1

 2

 3

4

5

6

7

8

ศูนยทดสอบชีวสมมูล

โครงการจัดทำศูนยขอมูลสมุนไพร
และผลิตภัณฑจากธรรมชาติ

 โครงการจดัตัง้ศนูยเภสชัสนเทศ

การใหคำปรกึษาและจายยา ณ สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรม-
ชมุชน คณะเภสชัศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่
เพือ่พฒันาสขุภาพและอาชพี
ประชาชน (Mobile unit)

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง การ
จัดระบบยาเพื่อความ
ปลอดภัยผูปวย

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การผลติ
สบูกอนขุน สบูกอนใส
และสบูกอนเหลว

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
สารสนเทศทางยา

ปการศกึษา 2542
เปนตนมา

 15 ม.ิย. 43
เปนตนมา

 1 ต.ค. 2544
เปนตนมา

ทุกวันจันทร-เสาร
ตลอดป

งบประมาณ 2549
 1 ครัง้ / เดอืน

14-16 ธ.ค. 48
25-27 ม.ค. 49

27-28 เม.ย. 49

 29-31 ม.ีค. 49

 -

 -

 -

  -

 -

 -

 -

11,800

 -

 -

  -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

160,000

230,500

48,000

 -

 -

 -

 -

 -

รายไดคาลงทะเบียน

โครงการคลนิกิ
เทคโนโลยี

รายได
 คาลงทะเบยีน

ผรูบับรกิาร/
ผรูวมโครงการ

คณาจารย
บริษัทผูผลิตยาและ
เวชภัณฑ

อาจารย, นสิติ
ประชาชน

คณาจารย, นสิติ,
ประชาชน

คณาจารย, นสิติ,
เจาหนาที่,
ประชาชน

คณาจารย, ประชาชน

167 คน (รวม 2 ครัง้)
เภสชักร โรงพยาบาล
บคุลากรทางการแพทย
คณาจารย
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

60 คน
กลุมชุมชนที่ผลิต
ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง
เกษตรกร กลมุแมบาน
65 คน
คณาจารย เจาหนาที่
คณะเภสชัศาสตร มหา
วทิยาลยันเรศวร และ
เภสัชกรที่สนใจ

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ สถานปฏบิตักิาร
เภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงแรมทอ็ปแลนด
พลาซา
จงัหวดัพษิณโุลก

คณะเภสัชศาตร
มหาวทิยาลยันเรศวรและ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวทิยาลยันเรศวรและ
โรงแรมทอ็ปแลนด
พลาซา
จงัหวดัพษิณโุลก
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โครงการ/กจิกรรม  บรกิารวชิาการสงัคม ปงบประมาณ 2549
คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

ลำดับ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

วัน / เดือน / ป
ทีด่ำเนนิ
โครงการ

แหลงงบประมาณ
แผนดนิ รายได แหลงอืน่

ชือ่แหลงทนุอืน่ที่
ไดรับ

สถานทีด่ำเนนิ
โครงการ

9

10

11

โคงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา
ทักษะการบริบาลเภสัชกรรม
ผูปวยนอก

โครงการสำรวจและเก็บตัวอยาง
สมนุไพร

โครงการฝกปฏิบัติการวิจัยทาง
ผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียา
เรื่อง สมุนไพรใกลตัว

8-10 ก.พ. 49

18 ม.ีค. 48
 15 ก.ค. 49

 13 ม.ีค.-
26 เม.ย. 49

และ3-4 เม.ย. 49

29,300

23,980

1,312

 -

16,360

 -

53,300

 -

 -

รายได
คาลงทะเบียน

 -

 -

ผรูบับรกิาร/
ผรูวมโครงการ

97 คน
คณาจารย เจาหนาที่
คณะเภสัชศาสตร
ม.นเรศวร
เภสัชกรที่สนใจ

30 คน
คณาจารย  นสิติ
คณะเภสัชศาสตร
ม.นเรศวร
หมอพืน้บาน
เจาหนาที่สาธารณสุข

10 คน
คณาจารย  นสิติ
คณะเภสัชศาสตร
ม.นเรศวร
เจาหนาที่โรงพยาบาล
บางกระทุม สถานีอนามัย
หมอพืน้บาน  เกษตรกร

โรงแรมทอ็ปแลนด
พลาซาจงัหวดัพษิณโุลก

อุทยานแหงชาติชัยบวร
อำเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร
หอพรรณไม  กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลบางกระทมุ
และเขตอำเภอบาง
กระทุม จังหวัดพิษณุโลก
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โครงการ/กจิกรรม  บรกิารวชิาการสงัคม ปงบประมาณ 2549
คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

ลำดับ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

วัน / เดือน / ป
ทีด่ำเนนิ
โครงการ

แหลงงบประมาณ
แผนดนิ รายได แหลงอืน่

ชือ่แหลงทนุอืน่ที่
ไดรับ

สถานทีด่ำเนนิ
โครงการ

12

13

โครงการฝกอบรมใหความรูแกผู
ปฏิบัติหนาที่ในสถานประกอบ
การเภสัชกรรมชุมชน

โครงการสงเสริมใหความรูเพื่อการใช
ยาดวยตนเองอยางถกูตอง
และเหมาะสมของเยาวชนในโรงเรยีน
ขยายโอกาสระดบั
มัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

1 ครัง้/เดอืน
ตลอดป

งบประมาณ 49

จดั 2 ครัง้
ครั้งที่ 1

27 ก.ค. 49

ครั้งที่ 2
19 ก.ย. 49

100,000

34,651.75

45,348.25

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

ผรูบับรกิาร/
ผรูวมโครงการ

ต.ค. 48 จำนวน 30 คน

พ.ย. 48  จำนวน 31 คน

 ธ.ค. 48 จำนวน 19 คน

 ม.ค. 49  จำนวน 16 คน

 ก.พ. 49  จำนวน 27 คน

 ม.ีค.49  จำนวน 20 คน

เม.ย.49  จำนวน 26 คน

พ.ค. 49  จำนวน 17 คน

ม.ิย. 49  จำนวน  20 คน

ก.ค. 49  จำนวน 25 คน

ส.ค. 49  จำนวน 25 คน

ก.ย. 49  จำนวน  13  คน

53 คน : อาจารย
เจาหนาที่
คณะเภสัชศาสตร
นกัเรยีนโรงเรยีนชมุชน 3

72 คน  อาจารย ,
เจาหนาที่
คณะเภสัชศาสตร
นกัเรยีนโรงเรยีนบานบงึ
กระดาน

ณ สถานปฏบิตักิาร
เภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรยีนชมุชน 3
 บานเนนิกมุ
(ประชานกุลู)  อำเภอ
บางกระทมุ
จงัหวดัพษิณโุลก

โรงเรยีนบานบงึกระดาน
อำเภอวัดโบสถ
จงัหวดัพษิณโุลก
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โครงการ/กจิกรรม  บรกิารวชิาการสงัคม ปงบประมาณ 2549
คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

ลำดับ
ที่ โครงการ / กิจกรรม

วัน / เดือน / ป
ทีด่ำเนนิ
โครงการ

แหลงงบประมาณ
แผนดนิ รายได แหลงอืน่

ชือ่แหลงทนุอืน่ที่
ไดรับ

สถานทีด่ำเนนิ
โครงการ

14

 15

16

17

18

19

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง
Silk Protein : from
Coconn to Medicine

โครงการสขุเสวนา ครัง้ที ่2/2549 : เปด
ตัวหนังสือ
"กระชากหนากากธรุกจิยาขามชาต"ิ

การวิ จั ยและพัฒนางานบริ การ
สารสนเทศดานยาทางอินเตอร
เน็ทสำหรับเยาวชน" โดยจัดโครงการ
อบรมเผยแพรความรดูาน
ยาและสุขภาพสำหรับเยาวชน และ
แนะนำการใชเว็บไซต

โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร

โครงการสปัดาหเภสัชกรรม

โครงการบำเพญ็ประโยชน

 24-25 ก.ค. 49

 29 ก.ค. 49

 30 ก.ค. 49

 16-18 ส.ค. 49

 26-27 ส.ค. 49

 17 ก.ย. 49

 -

  -

12,470
(แผนงาน
วจิยั)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

6,000

17,500

20,000

91,800

 9,062

 -

 -

 -

 -

 โครงการศกึษาความคงตวั
ผลตอระบบภูมิคุมกันและ
ความเปนพษิของโปรตนีฯ

สสส.

 -

 -

 -

 -

ผรูบับรกิาร/
ผรูวมโครงการ

25 คน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
การเกษตร และวทิยา
ศาสตร สขุภาพ

156 คน
บุคลากรมหาวิทยาลัย
นเรศวร ประชาชนทัว่ไป

50  คน  อาจารย,
เจาหนาที ่เยาวชน
ในเขตภาคเหนือตอนลาง

150 คน
นกัเรยีนระดบัประถม
ศกึษา และมธัยมศกึษา
ในเขตภาคเหนือตอนลาง

600 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร
ประชาชนจังหวัด
พษิณโุลก

100 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร
นกัเรยีนโรงเรยีน
พษิณโุลก
ปญญานุกูล อำเภอเมือง
จงัหวดัพษิณโุลก

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หองประชมุเอกาทศรถ 2
สถาบันวิจัยทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หองคอมพิวเตอร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บรเิวณดานหนาพพิธิ
ภัณฑเรือนไทย
สวนชมนาน อำเภอเมอืง
จงัหวดัพษิณโุลก

โรงเรยีนพษิณโุลก
ปญญานกุลู
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รายนามบคุลากรคณะเภสชัศาสตร ทีเ่ปนกรรมการควบคมุวทิยานพินธ และเปนคณะกรรมการวชิาชพี
(1 ตลุาคม 2548 - 30 กนัยายน 2549)

ลำดับ
ที่ รายนาม กรรมการวิทยานิพนธ และกรรมการวิชาชีพ สถาบัน วัน/เดือน/ป

ทีเ่ปนกรรมการ
หมายเหตุ

ภาควชิาเภสชักรรมปฏบิตัิ
1

2

ผศ.ดร.จันทรรัตน สิทธิวรนันท

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ

1

2

3

4

5

6

เปนกรรมการพจิารณกำหนดตำแหนงผชูำนาญการ
ของเภสชักรศศธิร  ศริวิราศยั เภสชักรระดบั 6
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั ศนูยวทิยาศาสตรสขุภาพ
มหาวทิยาลยับรูพา

เปนคณะกรรมการสรางขอสอบสภาเภสชักรรม ป 2549
คำสัง่ 1/2549 เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานสรางขอสอบสภาเภสชักรรม
(คำสัง่คณะอนกุรรมการสอบความรเูพือ่ขอขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนญุาตเปนผปูระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม)

คณะทำงาน คำสัง่คณะอนกุรรมการสอบความรเูพือ่ขอขึน้ทะเบยีน
และรบัใบอนญุาตเปนผปูระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม
คำสัง่ 2/2549 เรือ่ง แตงตัง้คณะทำงานเลอืกขอสอบ

คำสัง่ 1/2549 เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานสรางขอสอบสภาเภสชักรรม
(คำสัง่คณะอนกุรรมการสอบความรเูพือ่ขอขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนญุาตเปนผปูระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม)

เปนคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ฝกอบรมเปนผูมีความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสชักรรม สาขาเภสชับำบดั คำสัง่สภาเภสชักรรม  ที ่4/2549

เปนคณะอนกุรรมการสอบความรคูวามชำนาญในการประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมเพือ่รบัหนงัสอือนมุตัแิละวฒุบิตัร สาขาเภสชั
บำบดั คำสัง่สภาเภสชักรรม ที ่ 10/2549

มหาวทิยาลยับรูพา

สภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรม

 สภาเภสชักรรม

สภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรม

31 ต.ค.48

31 พ.ค. 49

 17 ก.ค. 49

 31 พ.ค.49

6 ม.ค. 49

9 ม.ีค. 49
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ลำดับ
ที่ รายนาม กรรมการวิทยานิพนธ และกรรมการวิชาชีพ สถาบัน วัน/เดือน/ป

ทีเ่ปนกรรมการ
หมายเหตุ

3

4

5

6

ผศ.ดร.อารมณ เจษฎาญานเมธา

รศ.ดร.ภญิภุา เปลี่ยนบางชาง

ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิม้เพยีรชอบ

ผศ.ดร.ณธร ชยัญาคณุาพฤกษ

7

8

9

10

11

12

13

14

เปนคณะกรรมการสรางขอสอบสภาเภสชักรรม ป 2549
คำสัง่ 1/2549 เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานสรางขอสอบสภาเภสชักรรม
(คำสัง่คณะอนกุรรมการสอบความรเูพือ่ขอขึน้ทะเบยีนและ
รับใบอนญุาตเปนผปูระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม)

เปนคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ฝกอบรมเปนผูมีความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสชักรรม สาขาเภสชับำบดั
คำสัง่สภาเภสชักรรม ที ่4/2549

เปนคณะอนกุรรมการสอบความรคูวามชำนาญในการประกอบ
วชิาชพีเภสชักรรมเพือ่รบัหนงัสอือนมุตัแิละวฒุบิตัรสาขาเภสชับำบดั
คำสัง่สภาเภสชักรรม ที ่ 10/2549

เปนคณะกรรมการสรางขอสอบสภาเภสชักรรม ป 2549
คำสัง่ 1/2549 เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานสรางขอสอบสภาเภสชักรรม
(คำสัง่คณะอนกุรรมการสอบความรเูพือ่ขอขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนญุาตเปนผปูระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม)

เปนกรรมการสอบประมวลความรแูละพจิารณาโครงรางวทิยา
นพินธของนางสาวพจนยี  แกวคำแสน นกัศกึษาบณัฑติศกึษา
ระดบัปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยอีาหาร

เปนคณะกรรมการสอบพจิารณาโครงรางวทิยานพินธ ระดบั
ปรญิญาเอก ของนายสมัพนัธ รอดพึง่ครฑุ นสิติระดบัปรญิญาเอก
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

เปนคณะกรรมการสรางขอสอบสภาเภสชักรรม ป 2549
คำสัง่ 1/2549 เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานสรางขอสอบสภาเภสชักรรม
(คำสัง่คณะอนกุรรมการสอบความรเูพือ่ขอขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนญุาตเปนผปูระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม)

เปนคณะกรรมการสรางขอสอบสภาเภสชักรรม ป 2549
คำสัง่ 1/2549 เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานสรางขอสอบสภาเภสชักรรม
(คำสัง่คณะอนกุรรมการสอบความรเูพือ่ขอขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนญุาตเปนผปูระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม)

สภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรม

สำนักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตรมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี

คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรม

31 พ.ค. 49

6 ม.ค. 49

9 ม.ีค. 49

31 พ.ค. 49

29 ส.ค.49

 21 ก.ย. 49

31 พ.ค. 49

31 พ.ค. 49
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ลำดับ
ที่ รายนาม กรรมการวิทยานิพนธ และกรรมการวิชาชีพ สถาบัน วัน/เดือน/ป

ทีเ่ปนกรรมการ
หมายเหตุ

ดร.ศิรดา มาผันตะ

ผศ.ดร.รัตติมา จนีาพงษา

15

16

17

18

19

 20

21

22

เปนคณะทำงานโครงการพฒันาเครือ่งมอืและวธิกีารประเมนิและ
บงชี้สัญญาณเตือนภัย  (Signal Detection and Assessment)
จากฐานขอมลูรายงาน อาจารยไมพงึประสงคจากการใชยาใน
ประเทศไทย (ระยะที ่2) คำสัง่สำนกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา ที ่84/2549

เปนกรรมการสอบงานวิจัยเฉพาะเรื่อง
เรือ่ง การวเิคราะหเปรยีบเทยีบตนทนุรวมของการใชยาอนิซลูนิกลา
ยนีกบัเอน็ซเีอชอนิซลูนิ ในการรกัษาผปูวยโรคเบาหวานชนดิที ่2
กรณศีกึษา : ณ  วชริะพยาบาล

เปนคณะกรรมการสรางขอสอบสภาเภสชักรรม ป 2549
คำสัง่ 1/2549 เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานสรางขอสอบสภาเภสชักรรม
(คำสัง่คณะอนกุรรมการสอบความรเูพือ่ขอขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนญุาตเปนผปูระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม)

เปนกรรมการผูบริหารวิทยาลัยเภสัชบำบัด

คำสัง่สภาเภสชักรรม ที ่5/2549 เรือ่ง แตงตัง้คณะผบูรหิารวทิยาลยั
เภสัชบำบัดเปนคณะอนุกรรมการสอบความรูความชำนาญในการ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมเพือ่รบัหนงัสอือนมุตัแิละวฒุบิตัร สาขา
เภสชับำบดัคำสัง่สภาเภสชักรรม ที ่ 10/2549

เปนกองบรรณาธิการไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ

เปนกรรมการสอบวทิยานพินธ นายเสรมิ สรุพนิจิ
เรือ่ง ฤทธิท์างชวีภาพของคมูารนิจากรากมะสงั Feroniella lucida

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ของนางสาวรุงทิพย  โพธิ์ศรี
นสิติระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาวทิยาศาสตรการแพทย

สำนกังานคณะกรรมการ
อาหาร และยา

คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

คณะวิทยาศาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

คณะวทิยาศาสตรการแพทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 9 ก.พ. 49

30 เม.ย.  49

31 พ.ค. 49

16 ม.ค. 49

9 ม.ีค. 49

พ.ค.-ส.ค.49

27 ม.ีค. 49

9 ส.ค.49

7

8
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ลำดับ
ที่ รายนาม กรรมการวิทยานิพนธ และกรรมการวิชาชีพ สถาบัน วัน/เดือน/ป

ทีเ่ปนกรรมการ
หมายเหตุ

ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม
9

10

11

12

รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุงโรจน

ผศ.ดร.จารุภา วโิยชน

ผศ.ดร.วรี ตยิะบญุชยั

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารียกุล

23

24

25

26

27

28

29

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารย
ของผชูวยศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ  งาวหริญัพฒัน

เปนกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหนง
รองศาสตราจารย ของผชูวยศาสตราจารยนฏัฐา  แกวนพรตัน

พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารย
ของผชูวยศาสตราจารย ดร.สมลกัษณ  คงเมอืง

พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหนงรองศาสตราจารย
ของผชูวยศาสตราจารย ดร.สวุรรณ ี พนมสขุ

เปนคณะกรรมการสรางขอสอบสภาเภสชักรรม ป 2549
คำสัง่ 1/2549 เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานสรางขอสอบสภาเภสชักรรม
(คำสัง่คณะอนกุรรมการสอบความรเูพือ่ขอขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนญุาตเปนผปูระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม)

เปนคณะกรรมการสรางขอสอบสภาเภสชักรรม ป 2549
คำสัง่ 1/2549 เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานสรางขอสอบสภาเภสชักรรม
(คำสัง่คณะอนกุรรมการสอบความรเูพือ่ขอขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนญุาตเปนผปูระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม)

เปนกรรมการสอบวทิยานพินธ
เรือ่ง STUDY ON ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF
LACTOBACILLUS  SPP. ISOLATED FROM CHICKEN
INTESTINE AND POSSINILITY  TO BE DEVELOPED AS
COMMERCIAL PROBIOTIC FORMULATIONS
ของนางสาวเฉลมิขวญั  ดำคำ
คำสั่งที่ (วท) 072/2549

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

13 ธ.ค. 48

7 เม.ย. 49

26 ก.ค. 49

25 ส.ค. 49

31 พ.ค. 49

31 พ.ค. 49

30 ม.ค. 49
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ลำดับ
ที่ รายนาม กรรมการวิทยานิพนธ และกรรมการวิชาชีพ สถาบัน วัน/เดือน/ป

ทีเ่ปนกรรมการ
หมายเหตุ

ผศ.ดร.อัษฎางค พลนอก

ผศ.ดร.ทัศนา พทิกัษสธุพีงศ

ผศ.ดร.ศรีสกุล สงัขทองจนี

30

 31

32

33

34

คณะกรรมการพจิารณา ตรวจสอบ และกลัน่กรองผลติภณัฑที่
สมคัรเขา คดัสรร ประเภทสมนุไพรทีไ่มใชอาหาร
คำสัง่จงัหวดัพษิณโุลก ที ่1852/2549 เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการ
และคณะทำงานดำเนนิการคดัสรรสดุยอดหนึง่ตำบล หนึง่
ผลิตภณัฑจงัหวดัพษิณโุลก

เปนกรรมการวพิากษผลงานทางวชิาการ ในโครงการประชมุ
วิชาการสาธารณสุข
จงัหวดัพษิณโุลก ประจำป 2549

คณะกรรมการดำเนินงานของ Controlled Release Society
(Thailand Chapter) ประจำป พ.ศ. 2548-2549
(ดำเนินการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมวิชาการ/วิจัย
ในสาขาทีเ่กีย่วของ)

คณะกรรมการดำเนินงานของ Controlled Release Society
(Thailand Chapter) ประจำป พ.ศ. 2548-2549
(ดำเนินการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมวิชาการ/วิจัย
ในสาขาทีเ่กีย่วของ)

เปนกองบรรณาธิการไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ

  จงัหวดัพษิณโุลก

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด
พษิณโุลก

Controlled Release Society
 (Thailand Chapter)

Controlled Release Society
 (Thailand Chapter)

คณะเภสัชศาสตร
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

12 ม.ิย.49

 7 ส.ค. 49

 9 ม.ค. 48

 9 ม.ค. 48

พ.ค.-ส.ค.49

13

14

15

ภาควชิาเภสชัเคมแีละเภสชัเวท
16

17

ผศ.ดร.อนันต อนุอรณุ

ผศ.ดร.พฒันา ศรีพลากิจ

35

36

37

เปนคณะกรรมการสรางขอสอบสภาเภสชักรรม ป 2549
คำสัง่ 1/2549 เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานสรางขอสอบสภาเภสชักรรม
(คำสัง่คณะอนกุรรมการสอบความรเูพือ่ขอขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนญุาตเปนผปูระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม)

เปนกรรมการสอบวทิยานพินธ  เรือ่ง การทำใหบริสทุธิแ์ละหา
คณุสมบตัขิอง 1-ดอีอกซ ี ด-ีไซลโูลส 5-ฟอสเฟส ซนิเทส จาก
Escherichia coli ที่มียีน dxs ของเปลานอย

เปนคณะกรรมการสรางขอสอบสภาเภสชักรรม ป 2549
คำสัง่ 1/2549 เรือ่งแตงตัง้คณะทำงานสรางขอสอบสภาเภสชักรรม
(คำสัง่คณะอนกุรรมการสอบความรเูพือ่ขอขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนญุาตเปนผปูระกอบวชิาชพีเภสชักรรม สภาเภสชักรรม)

สภาเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สภาเภสัชกรรม

31 พ.ค. 49

  พ.ค. 49

31 พ.ค. 49
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ลำดับ
ที่ รายนาม กรรมการวิทยานิพนธ และกรรมการวิชาชีพ สถาบัน วัน/เดือน/ป

ทีเ่ปนกรรมการ
หมายเหตุ

รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท 38

39

40

41

42

43

เปนกรรมการสอบวทิยานพินธ  เรือ่ง
Study the cognitive enhancing effect and adaptogenic
activity of Morus alba in stress condition.

เปนกรรมการสอบวทิยานพินธ  เรือ่ง
Effect of Centella asiatica on neuropharmacological
activity and neuroprotective effect against Alzheimer's
disease.

เปนกรรมการสอบวทิยานพินธ  เรือ่ง
Study the cognitive and sexual enhancing effects
of kaempferia parviflora in stress condition.

เปนกรรมการสอบวทิยานพินธ เรือ่ง สารทีม่ฤีทธิต์าน
เอนไซมอะซิติลโดนิลเอสเทอเรสจากฟองน้ำไทยในสกุล Corticium.

ผลของสารสกดัจากตนพดุพทิยา (ทาเบอรนามอนทานาไดวาริ
คาทา) ตอการยบัยัง้การทำงานเอนไซมอะเซทลิโคลเินสเทอเรศใน
สมองหนู สวนฮิพโพแคมพัส (Effects of Taberneamotana
divaricata Extract on  Inhibition of Acetylcholinesterase
(AChE) Activity in the Rats' Hippocampus)

เปนกองบรรณาธิการไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คณะเภสัชศาสตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

คณะเภสัชศาสตร
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

 25 พ.ค. 49

 26 พ.ค.49

 26 พ.ค. 49

 8 ม.ค. 49

 29 ม.ีค. 49

พ.ค.-ส.ค.49

18
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การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สรปุผลการดำเนนิงาน

คณะมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบาย
และแผนงานดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการดำเนิน
งานไดตามเปาหมายที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการป 2549 และ
2550 โดยมกีจิกรรมในรปูแบบของโครงการทีจ่ดัขึน้โดยนสิติ ชมรม
บุคลากรและอาจารยจากฝายกิจการนิสิตและฝายตาง ๆ ซึ่งเปน
กิจกรรมที่มีทั้งการสงเสริมดานประเพณีวัฒนธรรมไทยและดาน
พทุธศาสนา โดยแตละโครงการ ไดมกีารประเมนิผลการดำเนนิงาน
เพือ่นำผลมาพฒันากจิกรรมใหดยีิง่ขึน้ตอไป  นอกจากนี ้งานดาน
ทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม ยงัไดถกู สอดแทรกไวในหลายๆโครงการ/
กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ภายในคณะ โดยเฉพาะในโครงการดานการพฒันา
วจิยัและการเผยแพรองคความรขูองสมนุไพรไทย ซึง่ไดมกีารดำเนนิ
การอยางตอเนือ่งโดยฝายตาง ๆ  ในคณะ ทัง้ทีเ่กีย่วและไมเกีย่วของ
กบัการเรยีนการสอน  ทำใหกจิกรรม ทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมดาน
สมนุไพรเปนสวนหนึง่ทีส่อดแทรกในกจิกรรมคณะในหลากหลายรปู
แบบ  โดยในปงบประมาณ 2549 คณะเภสชัศาสตร มโีครงการทำนุ
บำรงุศลิปวฒันธรรม รวมจำนวนทัง้สิน้  15 โครงการ

แผนการดำเนนิงานในอนาคต
เพิ่มกิจกรรมดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทอง

ถิน่และสิง่แวดลอม โดยจดัใหสอดแทรกอยใูนโครงการ/กจิกรรมตาง ๆ
ทีจ่ดัโดยนสิติหรอืคณะ และเพิม่การมสีวนรวมในการจดักจิกรรมดาน
ประเพณีวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น  รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนใหนิสิต บุคลากรและอาจารย เขารวมกิจกรรมบำรุงศิลป
วฒันธรรมมากขึน้  นอกจากนี ้ยงัคงสงเสรมิและสนบัสนนุการเผยแพร
องคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นและสมุนไพรไทยอยางตอเนื่อง
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โครงการ / กจิกรรมทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร ปงบประมาณ 2549

ลำดบัที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

กจิกรรม
โครงการจดัตัง้ชมรมรกัษสมนุไพร คณะเภสชั - ศาสตรนเรศวร

โครงการเรียนดนตรีไทย

โครงการลอยกระทง ประจำปการศกึษา 2548

โครงการกจิกรรมวนัขึน้ปใหม  ประจำป พ.ศ.2549

โครงการปฐมนิเทศและกินยาหมอของนิสิตใหม
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร ประจำปการศกึษา 2549

โครงการไหวครแูละทำบญุคณะเภสชัศาสตร ประจำปการศกึษา 2549

โครงการเรียนดนตรีไทย

โครงการจดัตัง้ชมรมถายภาพ คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร

โครงการอบรมถายภาพ

โครงการเขาคายอบรมจรยิธรรมนสิติใหม คณะเภสชัศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการบำเพญ็ประโยชน

โครงการเรยีนดนตรไีทย ชมรมดนตรี

โครงการอบรมถายภาพและอบรมการใชซอฟแวร
โปรแกรมในการตกแตงภาพ

โครงการสงเสริมแตงกายไทยของบุคลากร
คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร ปการศกึษา 2548

โครงการประกวดรองเพลงไทยสากลและไทยลูกทุง

ตลอดปการ
ศกึษา 2548

ตลอดป
การศกึษา 2548

15  พ.ย2548

9 ม.ค.2549

10 ม.ิย.2549

12 ม.ิย.2549

ภาคเรียน
ที ่1/2549

ตลอดป
การศกึษา 2549

5 ส.ค.2549

20 ส.ค. 2549

17 ก.ย.2549

ตลอดป
การศกึษา 2549

2 ก.ย.2549

7 มคี.-7 เม.ย.  2549

ส.ค.-กย.  2549

วนั/เวลา สถานทีจ่ดั
คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

วดัวปิสสนาธาตสุนัตวินั จงัหวดัพษิณโุลก

คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

คณะเภสชัศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร

คณะเภสชัศาสตร   มหาวทิยาลยันเรศวร

คณะเภสชัศาสตร   มหาวทิยาลยันเรศวร
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การเงนิและงบประมาณ
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การเงินและงบประมาณ
งบประมาณของคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร ประกอบดวย 2 แหลง คอื

1. งบประมาณแผนดนิ
2. งบประมาณรายได
1) งบประมาณแผนดนิ  เปนงบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรรจากรฐัทีจ่ดัสรรใหกบัการศกึษาในฐานะที ่"คน" เปนทรพัยากรทีส่ำคญั

ทีส่ดุตอการพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศ  โดยคำนงึถงึความเสมอภาคและความเปนธรรมของโอกาสในการรบัการศกึษาของผเูรยีนอยางเทา
เทยีมกนั  สำหรบังบประมาณแผนดนิของมหาวทิยาลยันเรศวร ไดรบัจดัสรรเปนประจำทกุปงบประมาณในงบดำเนนิการ ประกอบดวย เงนิ
เดอืน คาจางประจำ คาตอบแทนใชสอยและวสัด ุและเงนิอดุหนนุ (โครงการฝกปฏบิตังิานวชิาชพี) โดยยดึหลกัเกณฑการเบกิจายของกระ
ทรวงการคลัง

2) งบประมาณรายได  หรอื เงนินอกงบประมาณ  หมายถงึ เงนิรายไดของคณะเภสชัศาสตร ทีไ่ดจากการเกบ็คาลงทะเบยีน
คาธรรมเนียมการศึกษา คาธรรมเนียมพิเศษ ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร และจัดการศึกษาใหกับคณะตาง ๆ
รวมทั้ง คาเชาอาคารสถานที่ และรายรับอื่น ๆ เชน คาบริการทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ โดยยึดหลักเกณฑการจัดสรรและการเบิกจาย
โดยระเบียบงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยนเรศวร

สรปุผลการดำเนนิงาน
การบรหิารการเงนิและงบประมาณประจำปงบประมาณ 2549 เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ การเบกิจายเงนิงบประมาณในไตรมาส

ที ่1 และ 2 คอนขางลาชากวาทีก่ำหนด แตสามารถดำเนนิการเบกิจายไดทนัภายในไตรมาสที ่3 และ 4 สวนการบรหิารการใชเงนิงบประมาณ
รายไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนที่วางไว ทำใหไมจำเปนตองใชเงินสำรองประจำป

แผนการดำเนนิงานในอนาคต
1. ดำเนนิการจดัสรรการใชจายงบประมาณใหเปนสดัสวนทีช่ดัเจน
2. ดำเนนิการสรรหาแหลงเงนิรายไดในเชงิรกุ
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         งบประมาณแผนดนิคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
       ทีไ่ดรบัจดัสรรในชวงปงบประมาณ 2545 - 2549 จำแนกตามหมวดรายจาย ดงันี้

ปงบประมาณ
หมวดรายจาย

2545 2546 2547

เงินเดือนและคาจาง
ประจำ
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น
รวมงบดำเนินการ

คาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
สรุปงบในแตละแผน

2548 2549 รวม

7,773,100
-

3,370,200
-

3,360,000
-

14,503,300

-
-
-

14,503,300

8,239,500
-

4,330,200
-

3,360,000
-

15,929,700

-
-
-

15,929,700

8,734,000
180,000

5,211,700
-

3,360,000
-

17,485,700

-
-
-

17,485,700

9,258,000
360,000

5,611,700
-

3,360,000
-

18,589,700

-
-
-

18,589,700

12,954,700
390,000

5,534,300
-

3,360,000
-

22,239,000

-
-
-

22,239,000

46,959,300
930,000

24,058,100
-

16,800,000
-

88,747,400

-
-
-

88,747,400
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         งบประมาณรายไดคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร
ทีไ่ดรบัจดัสรรในชวงป 2545 - 2549

ปงบประมาณ
หมวดรายจาย

2545 2546 2547

กองทุนเพื่อการศึกษา

 - คาจางชัว่คราว
 - คาตอบแทนใชสอย
   และวสัดุ
 - คาสาธารณปูโภค
 - เงนิอดุหนนุ
กองทุนวิจัย

 - ทนุอดุหนนุการวจิยั
กองทุนกิจการนิสิต
 - ทนุอดุหนนุกจิการ
   นสิติ
กองทุนสินทรัพยถาวร

 - คาซอมแซมครภุณัฑ
 - คาครภุณัฑ ทีด่นิ
   และสิง่กอสราง
งบสำรอง  20%

รวม

2548 2549 รวม

578,320
   1,110,180

5,700
1,930,000

400,000

100,000

-
32,800

1,382,290
5,539,290

1,666,080
1,552,460

17,000
4,230,000

500,000

130,000

260,000
347,700

2,513,790
11,217,030

1,673,520
2,339,240

2,000,000
3,930,000

400,000

120,000

100,000
527,000

2,808,090
13,897,850

1,991,880
3,530,220

1,633,000
3,720,000

875,900

250,000

50,000
1,226,100

3,503,887
16,780,987

2,178,840
4,875,760

965,300
3,804,100

880,700

404,000

 -
918,700

3,656,873
17,684,273

8,088,640
13,407,860

4,621,000
17,614,100

3,056,600

1,004,000

410,000
3,052,300

13,864,930
65,119,430
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การประกนัคณุภาพ
การศกึษา
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การประกันคุณภาพการศึกษา
สรปุผลการดำเนนิงาน

1. ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในรอบปทีผ่านมา คณะเภสชัศาสตร ไดทำการประเมนิผลการดำเนนิงานของตนเองในปการศกึษา 2548 (1 มถินุายน 2548

- 31 พฤษภาคม 2549) โดยใชองคประกอบดานกระบวนการ 9 องคประกอบ 29 ดชันกีลาง 3 ดชันคีณะ และใชมาตรฐานดานผลลพัธ 7
มาตรฐาน รวม 160 คาน้ำหนกั 48 ตวับงชี ้ซึง่เปนเกณฑการประเมนิคณุภาพภายนอก รอบที ่2 ของสำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คณุภาพการศกึษา (สมศ.)

ผลการประเมนิตนเอง องคประกอบดานกระบวนการ คณะประเมนิตนเองอยใูนระดบัดมีาก (คะแนนเฉลีย่ 29 ดชันกีลาง เทา
กบั 4.82 คะแนนเฉลีย่รวมดชันคีณะ เทากบั 4.84) และในดานผลลพัธ คณะ ประเมนิตนเองอยใูนระดบัดมีาก (คะแนนเฉลีย่ 4.53) เชนกนั

ผลการประเมนิโดยคณะกรรมการประเมนิตรวจสอบ ไดผลดงันี ้ดานกระบวนการ ผลการประเมนิอยใูนระดบัดมีาก (คะแนน
เฉลีย่ 29 ดชันกีลาง เทากบั 4.93 (98.62%) คะแนนเฉลีย่รวมดชันคีณะ เทากบั 4.93 (98.75%)) สวนในดานผลลพัธ ผลการประเมนิอยใูน
ระดบัด ี(คะแนนเฉลีย่ 4.48)

เมือ่พจิารณาผลการประเมนิตามแนวทางเพือ่รบัรองสถาบนัอดุมศกึษาของ สมศ. พบวาคณะเภสชัศาสตรมผีลการประเมนิ
อยใูนระดบัทีจ่ะไดรบัการรบัรองตามมาตรฐานคณุภาพ ตามแนวทางที ่1 ขอ 1.1 โดยคณะเภสชัศาสตรไดคะแนนเฉลีย่แบบถวงน้ำหนกั ตัง้แต
ระดบัดขีึน้ไปทกุมาตรฐาน (3.90-5.00)

มีขอสังเกตวาผลการประเมินดานผลลัพธ ไดคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินยังไมถึงขั้นดีมาก (คือตองไดคะแนนตั้งแต 4.51
ขึน้ไป) เปนผลเนือ่งมาจากจำนวนของบคุลากรและจำนวนงบประมาณยงัต่ำกวาเกณฑมาตรฐานของ สมศ. ในขณะทีม่กีารเพิม่จำนวนรบั
นิสิตและมีนิสิตสมทบจากวิทยาเขตพะเยาสงผลใหมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอนไดรับคะแนนต่ำกวามาตรฐานดานอื่น ๆ
อีกทั้งยังไมไดมีกระบวนการสงเสริมและกำกับการดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยอยางจริงจัง
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2. ดานกจิกรรมเพือ่พฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา มดีงันี้
1. คณะเภสชัศาสตรไดมสีวนรวมในการประชมุกบัมหาวทิยาลยัและกลมุสาขาวชิาเพือ่กำหนดแนวทางการประกนัคณุภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชา
2. หนวยงานยอยระดบัภาควชิาไดมกีารวเิคราะหแลกเปลีย่นผลการดำเนนิงานและขอคดิเหน็ นำไปสกูารปรบัมาตรฐานและ

ตวับงชีท้ีร่บักบัการเปลีย่นแปลงของ มหาวทิยาลยัและ สมศ.
3. สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตรไดจัดทำ KPIs ซึ่งเปนผลการจัดโครงการสัมมนาและฝกอบรม " การจัดการองค

ความร ู (KM) เพือ่พฒันาสำนกังานเลขานกุารคณะเภสชัศาสตร"
4. มพีฒันาการในการนำระบบและกลไกในการประกนัคณุภาพ ไปใชในการบรหิารโครงการ/แผนงาน เชนการดำเนนิงานของ

ศนูยทดสอบชวีสมมลู การดำเนนิงานของโครงการแผนงานสรางเสรมิคณุภาพ คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร โดยหนวยทดสอบ
ชวีสมมลูไดพฒันางานประกนัคณุภาพโดยการนำระบบ ISO/IEC 17025 เขามาใช ในขณะนีอ้ยใูนระหวางการประเมนิเพือ่รบัรองมาตรฐาน
จากสำนักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ

แผนการดำเนนิงานในอนาคต
1.  พฒันาระบบตดิตามและประเมนิผลภายในการดำเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2550-2554)
2.  พฒันาระบบการประเมนิคณุภาพการศกึษา  ทัง้หนวยงานยอย และระดบัคณะฯ โดยนำระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ

มาใชในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
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ตารางสรปุผลการประเมนิทีเ่นนกระบวนการ (Process approach)

องคประกอบ ดชันี
ตนเอง

ผลประเมนิ เปาหมายตอไป ผลประเมนิ เปาหมายตอไป

ตรวจสอบ

1. วสิยัทศัน พนัธกจิ เปาประสงค
     และแผนดำเนนิงาน

2. การเรยีนการสอน

3. กจิกรรมพฒันานสิติ

4. การวจิยั (รวมทัง้งานสรางสรรค)

5. การบรกิารทางวชิาการสสูงัคม

6. การทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม

7. การบรหิารและจดัการ

8.การเงนิและงบประมาณ

9.การประกนัคณุภาพและการพฒันาองคกร

รวม

1.1 การกำหนดวสิยัทศัน พนัธกจิ และเปาประสงค
1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน
1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน
2.1 หลักสูตร
2.2 อาจารย
2.3 กระบวนการเรยีนการสอน
2.4 นิสิต
2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
2.6 ปจจัยเกื้อหนุน
2.7 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ*
2.8 การพฒันาคณุภาพและปรมิาณแหลงฝก*
2.9 การประเมินความรูและความสามารถของนิสิตฯ*
3.1 กจิกรรมพฒันานสิติ
3.2 อาจารยทีป่รกึษา
3.3 การแนะแนวอาชพีและการศกึษาตอ
4.1 นโยบาย  แผนงาน  และการดำเนนิงาน
4.2 แหลงทุนวิจัย
4.3 ผลงานวิจัย
5.1   นโยบาย และแผนงาน
5.2 โครงการหรอืกจิกรรม
6.1   นโยบาย และแผนงาน
6.2 โครงการหรอืกจิกรรม
7.1   โครงสรางและระบบการบรหิาร
7.2   อำนาจหนาทีแ่ละขอบขายงาน
7.3 ระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคล
7.4 ระบบขอมลูเพือ่การตดัสนิใจ
7.5 การมสีวนรวมในการบรหิาร
8.1 การจัดหาแหลงเงิน
8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ
9.1 การประกนัคณุภาพภายใน
9.2 ประสทิธผิลของการประกนัคณุภาพภายใน
9.3 การจัดการความรูในองคกร

29 ดัชนี  145 คะแนน  (ดัชนีกลาง)
เฉลี่ย

คดิเปนรอยละ
3 ดัชนี 15 คะแนน (ดัชนีคณะ)

รวมดัชนีกลาง+ดัชนีคณะ = 32 ดัชนี 160 คะแนน
เฉลี่ย

คดิเปนรอยละ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5

140
4.82
96.55

15
155
4.84
96.87

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

145
5

100
5

160
5

100

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

143
4.93
98.62
15
158
4.93
98.75

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

145
5

100
5

160
5

100
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ตารางสรปุผลการประเมนิทีเ่นนผลลพัธ (Output, Outcome approach)

องคประกอบ องคประกอบ น้ำหนกั
ตนเอง ตรวจสอบ

ผล
ประเมนิ

เปาหมาย
ตอไป

ผล
ประเมนิ

เปาหมาย
ตอไป

1. มาตรฐานดานคณุภาพบณัฑติ

2. มาตรฐานดานงานวจิยัและงาน
สรางสรรค

1.1รอยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดงานทำและการประกอบ
อาชพีอสิระ ภายใน 1 ป
1.2 รอยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดทำงานตรงสาขาทีส่ำเรจ็
การศกึษา
1.3 รอยละของบณัฑติทีไ่ดรบัเงนิเดอืนเริม่ตนเปนไปตามเกณฑ
1.4 ระดบัความพงึพอใจของนายจาง  ผปูระกอบการ และผใูชบณัฑติ
1.4  จำนวนนกัศกึษาหรอืศษิยเกาทีไ่ดรบัการประกาศเกยีรตคิณุ
ยกยองในดานวชิาการวชิาชพีคณุธรรมจรยิธรรมหรอืรางวลัทาง
วชิาการหรอืดานอืน่ทีเ่กีย่วของกบัคณุภาพบณัฑติในระดบัชาต ิหรอื
ระดบันานาชาตใินรอบ 3 ปทีผ่านมา (คน)
1.5  จำนวนวทิยานพินธและงานวชิาการของนกัศกึษาทีไ่ดรบัรางวลั
ในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตภิายในรอบ 3 ปทีผ่านมา (ชิน้งาน)
*1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพร
ตอจำนวนวทิยานพินธปรญิญาโททัง้หมด
*1.8 รอยละของบทความจากวทิยานพินธปรญิญาเอกทีต่พีมิพ เผยแพร
ตอจำนวนวทิยานพินธปรญิญาเอกทัง้หมด

 รวมมาตรฐานที ่1
  เฉลีย่มาตรฐานที ่1

2.1 รอยละของงานวจิยั และงานสรางสรรคทีต่พีมิพเผยแพร และ/หรอื
นำไปใชประโยชนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิตอจำนวน
อาจารยประจำ
2.2 เงนิสนบัสนนุงานวจิยั และงานสรางสรรคสถาบนัตอจำนวน
อาจารยประจำ (บาท)
2.3 เงนิสนบัสนนุงานวจิยัและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบนั
ตอจำนวนอาจารยประจำ (บาท)
2.4 รอยละของอาจารยประจำทีไ่ดรบัทนุทำวจิยัหรอืงานสราง
สรรคจากภายในสถาบันตอจำนวนอาจารยประจำ
2.5รอยละของอาจารยประจำที่ไดรับทุนทำวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบันตอจำนวนอาจารยประจำ
*2.6 รอยละของบทความวจิยัทีไ่ดรบัการอางองิ (citation) ใน refereed
journal หรอืในฐานขอมลูระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิตออาจารย
ประจำ
*2.7 จำนวนผลงานวจิยัและงานสรางสรรคทีไ่ดรบัการจดทะเบยีน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน)

รวมมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
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องคประกอบ องคประกอบ น้ำหนกั
ตนเอง ตรวจสอบ

ผล
ประเมนิ

เปาหมาย
ตอไป

ผล
ประเมนิ

เปาหมาย
ตอไป

3. มาตรฐานดานการบรกิาร
วิชาการ

4. มาตรฐานดานการทำนบุำรงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม

3.1รอยละของกจิกรรม/โครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีทีต่อบ
สนองความตองการ พฒันาและเสรมิสรางความเขมแขง็ของสงัคม
ชมุชน ประเทศชาต ิและนานาชาตติออาจารยประจำ

รอยละของอาจารยทีเ่ปนทีป่รกึษาเปนกรรมการวทิยานพินธ
ภายนอกสถาบนัเปนกรรมการวชิาการและกรรมการวชิาชพีในระดบั
ชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจำ

มกีารนำความรแูละประสบการณจากการบรกิารวชิาการและ
วชิาชพีมาใชในการพฒันาการเรยีน การสอน และการวจิยั (ระดบั)

คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อสังคมตออาจารยประจำ

**3.5 จำนวนแหลงใหบรกิารวชิาการและวชิาชพีทีไ่ดรบัการยอมรบั
ในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ (จำนวนศนูยเครอืขาย)

**3.6 รายรบัของสถาบนัในการบรกิารวชิาการและวชิาชพีในนาม
สถาบนัตออาจารยประจำ (บาท)

**3.7 ระดบัความสำเรจ็ในการใหบรกิารวชิาการและวชิาชพีตาม
พันธกิจของสถาบัน (ระดับ)

รวมมาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3

4.1 รอยละของกจิกรรมในการอนรุกัษ พฒันา และสรางเสรมิ
เอกลกัษณ ศลิปะและวฒันธรรมตอจำนวนนกัศกึษา
4.2 รอยละของคาใชจายและมลูคาทีใ่ชในการอนรุกัษ พฒันาและ
สรางเสรมิเอกลกัษณ ศลิปะและวฒันธรรมตองบดำเนนิการ
**4.3 มผีลงาน หรอืชิน้งานการพฒันาองคความร ูและสรางมาตรฐาน
ศลิปะและวฒันธรรม (ชิน้)
**4.4 ประสทิธผิลในการอนรุกัษ พฒันา และสรางเสรมิเอกลกัษณ
ศลิปะและวฒันธรรม (ระดบั)

รวมมาตรฐานที่ 4
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
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องคประกอบ องคประกอบ น้ำหนกั
ตนเอง ตรวจสอบ

ผล
ประเมนิ

เปาหมาย
ตอไป

ผล
ประเมนิ

เปาหมาย
ตอไป

5. มาตรฐานดานการพฒันาสถาบนั
และบคุลากร

6. มาตรฐานดานหลกัสตูรและ
การเรียนการสอน

5.1 สภาสถาบนั/กลมุสาขา และผบูรหิารมวีสิยัทศันทีข่บัเคลือ่น
พันธกิจและสามารถสะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงคและนำไปสู
เปาหมายของการบรหิารจดัการทีด่ ีมกีารบรหิารแบบมสีวนรวม เนน
การกระจายอำนาจโปรงใสและตรวจสอบไดรวมทั้งมีความสามารถใน
การผลกัดนัสถาบนัใหสามารถแขงขนั
ไดในระดบัสากล (ขอ)
5.2 มกีารพฒันาสถาบนัสอูงคการเรยีนร ูโดยอาศยัผลการประเมนิ
จากภายในและภายนอก (ระดบั)
5.3 มกีารกำหนดแผนกลยทุธทีเ่ชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรชาต ิ(ระดบั)
5.4 การใชทรพัยากรภายในและภายนอกสถาบนัรวมกนั (ระดบั)
5.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอมลูเพือ่การบรหิาร การเรยีนการสอน
และการวจิยั (ระดบั)
5.6 สนิทรพัยถาวรตอจำนวนนกัศกึษา (บาทตอคน)
5.7 คาใชจายทัง้หมดตอจำนวนนกัศกึษา (รอยละของเกณฑปกต)ิ
5.8 รอยละของเงนิเหลอืจายสทุธติองบดำเนนิการ (รอยละของ
งบดำเนินการ)
5.9 รอยละของอาจารยประจำทีเ่ขารวมประชมุวชิาการ และ/หรอื
นำเสนอผลงานวชิาการ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ
5.10 งบประมาณสำหรบัการพฒันาคณาจารยทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจำ (บาทตอคน)
5.11 รอยละของบคุลากรประจำสายสนบัสนนุทีไ่ดรบัการพฒันา
ความร ูและทกัษะในวชิาชพี ทัง้ในประเทศและตางประเทศ

รวมมาตรฐานที่ 5
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 5

6.1 รอยละของหลกัสตูรทีไ่ดมาตรฐานตอหลกัสตูรทัง้หมด
6.2 จำนวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ
(รอยละของเกณฑปกต)ิ
6.3 รอยละของอาจารยประจำทีม่วีฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทาตอ
อาจารยประจำ
6.4 รอยละของอาจารยประจำทีด่ำรงตำแหนงวชิาการ
6.5 การปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย (Professional
Ethics) (ระดับ)
6.6 กระบวนการเรยีนรทูีเ่นนผเูรยีนเปนสำคญัโดยเฉพาะการเรยีนรู
จากการปฏบิตัแิละประสบการณจรงิ (ขอ)
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องคประกอบ องคประกอบ น้ำหนกั
ตนเอง ตรวจสอบ

ผล
ประเมนิ

เปาหมาย
ตอไป

ผล
ประเมนิ

เปาหมาย
ตอไป

6.7 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอคณุภาพการสอนของ
อาจารย และสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู
6.8 รอยละของนกัศกึษาทีเ่ขารวมกจิกรรม/โครงการพฒันานกัศกึษา
6.9 คาใชจายทัง้หมดทีใ่ชในระบบหองสมดุ คอมพวิเตอร และศนูย
สารสนเทศตอนกัศกึษา (บาทตอคน)
   รวมมาตรฐานที่ 6

  เฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
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องคประกอบ องคประกอบ น้ำหนกั
ตนเอง ตรวจสอบ

ผล
ประเมนิ

เปาหมาย
ตอไป

ผล
ประเมนิ

เปาหมาย
ตอไป

7. มาตรฐานดานระบบการประกนั
คณุภาพ

7.1 ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายในทีก่อใหเกดิการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาอยางตอเนือ่ง (ระดบั)
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ)

รวมมาตรฐานที ่7
เฉลีย่มาตรฐานที ่7
รวมมาตรฐานที ่1-7
เฉลีย่มาตรฐานที ่1-7
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สรุปคะแนนรายมาตรฐาน

มาตรฐาน น้ำหนกั คะแนะทีไ่ด ระดบัการประเมนิ
ตนเอง ตรวจสอบ ตนเอง ตรวจสอบ

1. มาตรฐานดานคณุภาพบณัฑติ
2. มาตรฐานดานงานวจิยัและงานสรางสรรค
3. มาตรฐานดานการบรกิารวชิาการ
4. มาตรฐานดานการทำนบุำรงุศลิปะและวฒันธรรม
5. มาตรฐานดานการพฒันาสถาบนัและบคุลากร
6. มาตรฐานดานหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
7. มาตรฐานดานการประกนัคณุภาพ

ผลการประเมนิ
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ภาคผนวก
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ภาพที ่1อาจารยคณะเภสชัศาสตรจำแนกตามตำแหนงทางวชิาการ

ภาพที ่ 2  สดัสวนอาจารยคณะเภสชัศาสตรจำแนกตามวฒุกิารศกึษา
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ภาพที ่ 3  เปรยีบเทยีบงบประมาณแผนดนิและงบประมาณรายได
:  จะเหน็ไดวาในปงบประมาณ 2549 งบประมาณแผนดนิและงบประมาณรายไดทีไ่ดรบัจดัสรรมสีดัสวนทีใ่กลเคยีงกนั

ภาพที ่ 4  งบประมาณแผนดนิป 2549  (จำแนกตามหมวดรายจาย)
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ภาพที ่ 5  งบประมาณรายได ป  2549 (จำแนกตามหมวยรายจาย)

ภาพที ่ 6  แสดงสดัสวนงบประมาณวจิยัทีไ่ดรบัการสนบัสนนุประจำปงบประมาณ  2549
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ภาพที ่ 7  สถติผิเูขาใชบรกิารหองคอมพวิเตอร  คณะเภสชัศาสตร   ปงบประมาณ  2549

ภาพที ่ 8  สถติกิารใชบรกิารหองอานหนงัสอื (Reading Room) ปงบประมาณ  2549
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ภาพที ่ 9  สถติกิารเดนิทางไปราชการ  ประชมุ  สมัมนา  ศกึษาดงูาน  ปงบประมาณ  2549

ภาพที ่ 10  สถติงิานสรรบรรณ  ปงบประมาณ  2549
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ภาพที ่ 11  สถติกิารจดัซือ้จดัจาง (ครภุณัฑ)  ปงบประมาณ  2549

ภาพที ่ 12  สถติกิารจดัซือ้วสัด ุ ปงบประมาณ  2549




