
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 ป 2553 ฉบับท่ี 2  เดือนมกราคม Pharma News Exclusive 

อะนะ..อยาทิ้งขยะในหองเรียน 
คณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะ
เภสชศาสตร ขอเชิญชวนพี่นองชาวเภสัชฯ ตลอดจน
นิสิตเภสัชศาสตรทุกทาน รวมรณรงคบอกตอ “อยาทิ้ง
ขยะในหองเรียน”..หองเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน 
หลีกเลีย่งทิ้งขยะนะจะ.. 

 

วันที่ 6-7 มีนาคม 2553 ฝายนิสิตสัมพันธจะจัด
โครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2552 

ใหแกบัณฑิตเภสัชศาสตร รุนที่ 10  
ณ พัฒนลอดจรีสอรท จ.นครนายก 

 

Upcoming Events 
 

สาวนอยวัยใส นองใหม ป 4 (น.ส.ธัญนันท ตั้งศิริวงศ)  แวะมาพูดคยุกับเราเรื่อง การเรียนการสอนอยางไร
ท่ีชวยใหผูเรียนรูสึกมีความสุขในการเรียนคะ 

 

“หนูคิดวาตองใหนิสิตไดฝกปฏิบัติในสถานที่จริงใหมากๆคะ เรียนแต
เนื้อหาแลวบางทีก็ลืมไปหมด ถาไดฝกปฏิบัติหรือใชงานจริงจะชวยให
เขาใจมากขึ้นและจาํไดคะ ... ที่คณะเรา บรรยากาศดี เพราะอาจารยสวน
ใหญวัยไมตางจากนิสิตมาก ทําใหพวกหนูกลาซักถาม สวนอาจารย 

ผูใหญก็ใหความเปนกันเองดีคะ ... อยากใหอาจารยไมทําทานากลัวเวลาที่หนูถามคะ เพราะเวลาหนูสงสัย
หนูก็อยากถามอาจารย เพราะอาจารยรูจริง แตหนูกลัวเวลาถามแลวอาจารยทําทาวานิสิตถามคําถามที่ไม
ฉลาด ... หนูรูสึกดีที่เวลาทําแลปมืดๆค่ําๆ แลวอาจารยยังอยูดวย นิสิตหิวขาว อาจารยก็ทนหิวดวย
เหมือนกัน” นองใหม ฝากคําอวยพรตรุษจีนและวาเลนไทนไวดวยนะคะ “ขอใหอาจารยทุกทานมีสุขภาพ
แข็งแรง อยูสอนพวกหนูไปนานๆ สามารถสรางเด็กใหเปนเภสัชกรที่ดีคะ และขอใหเพื่อนๆทกุคนสอบ
ผาน พากันพนภารกิจอันแสนหนักไปไดคะ” 

มุมแลกเปลี่ยน 

 

ภายหลังจากที่ไดมีการ
อบรมในเรื่องเทคนิค
การใหคําปรึกษาใน
การเลิกบุห ร่ีไปเมื่ อ
เดือนที่แลว ทางราน
ยาคณะของเราไดเปด 

ใหบริการใหคําปรึกษาการเลิกบุหร่ีแลวอยางเปน
ทางการ บุคลากรและนิสิตที่มีญาติมิตรหรือเพื่อน
พองที่ประสงคจะเลิกบุหร่ีเชิญใชบริการไดฟรีคะ

 

สรรหามาเลา 
วันที่ 31 ม.ค. 2553 ที่ผานมา อาจารย นัยนา สันติยานนท เปนหัวหนาทีม นํานิสิตคณะเภสัชศาสตรและ
นิสิตคณะอื่นซึ่งอยูชมรมพุทธศาสตร ไปทํากิจกรรมในโครงการกําลังใจแดคนไรที่พึ่งผูที่อยูในสถาน
สงเคราะหคนไรที่พึ่งชายและหญิง นิสิตเขารวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน พรอมทั้งนําสิ่งของที่มีผูรวม
บริจาค และเงินที่ไดรับบริจาคทั้งหมด 
 7,302 บาท รวมทั้งยาจากรานยาคณะฯ 
ไปมอบใหทางสถานสงเคราะหฯ 
ซึ่งทางสถานสงเคราะหฯเองได
ขอบคุณและเชิญชวนใหไปเยี่ยม
เยียนในโอกาสตอไป  และฝาก
ประชาสัมพันธมาดวยวายังมีความ
ตองการยาและเวชภัณฑอีกมาก
โด ย เ ฉพ า ะ กลุ ม วิ ต า มิ น  แล ะ
แคลเซียม คะ…  

 

 
ตั้งแตปลายเดือนมกราคมถึงตนเดือนกุมภาพันธ นี้  หนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยไดเขามาปฏิบัติการในคณะเภสัชศาสตรเปนการ
ตรวจสอบปกติภายในรอบเวลา 5-10 ป ซึ่งจะมีการตรวจสอบอยางละเอียด จากการที่ไดรับรายงานดวยวาจานั้น  ทางคณะของเราก็ไดปฏิบัติ
ตามระเบียบตางๆไดในระดับที่ดี  จะมีบกพรองบางก็เนื่องจากรายละเอียดของระเบียบดานการเงิน   มีมากและบางครั้งอาจไมเอื้อตอการปฏิบัติ
ในงานประจําวัน   อยางไรก็ตามเมื่อระเบียบระบุไว ก็จําเปนตองปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงอาจเกิดความไมสะดวกบางในการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ
ดังกลาว นอกจากนี้ ทางคณะเองคงตองควบคุมดูแลดานครุภัณฑใหรัดกุมมากกวาเดิม รวมถึงการระบุความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให 

มากขึ้น  ซึ่งก็ไดเร่ิมมีการดําเนินการขึ้นแลว ในดานการทํากิจกรรมดาน GMP PICS ขณะนี้ก็ไดมีการดําเนินการอยางแข็งขันในทุกโครงการยอย  ผมเองไดไปเยี่ยม
การดําเนินการเรื่องนี้ในบางโรงงานยาและไดรับขอฝากมาวาใหผลิตบัณฑิตเภสัชกรรมใหสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได  รวมทั้งใหมีความคิดที่กวางขวางขึ้น
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีและระบบของธุรกิจได  จึงเปนโจทกของคณะที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหเปนไปตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตมากขึ้น  ซึ่งเราเองก็จะมีการดําเนินการในการสัมมนาคณะที่จะถึงนี้  นอกจากนี้ในสวนของมหาวิทยาลัยก็มีการพูดถึงการปรับคาเรียนของ
นิสิตใหเหมาะสมกับคาใชจายและสถานการณของมหาวิทยาลัยมากขึ้น   แตตองระบุใหไดวา  ถาจะขึ้นคาเลาเรียนก็จะตองชี้แจงใหไดวาไดเพิ่มคุณคาอะไรใหกับ
ผูเรียน  ซึ่งก็คงมีการคํานวนและการบานที่คณะและมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการตอไป  ดังนั้นหากมีการขอขอมูลอะไรเพิ่มเติมจากคณาจารยหรือเจาหนาที่   
ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความไมสะดวกหรือยุงยากบางก็ตองขออภัยไวลวงหนานะครับ  สําหรับเดือนนี้ก็ขอแจงขาวเพียงเทานี้ครับ  พบกันใหมเดือนหนาครับ 

 

สารจากคณบด…ีเรียนคณาจารย บุคลากรและนิสิตทุกทาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรรหามาเลา 

 

Pharm-Excellence 

ขอขอบคุณ : คณบดี รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากร สําหรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 
ทีมงาน :  รศ.กัญญดา อนุวงศ, อ.ดวงรัตน ชูวิสิฐกุล, คุณรมิดา พุกพูน, คุณวริศรา พุมชุมพล, คุณสุนันทา มูลศรี, และคุณนิศา อุบลทิพย 

ขาวฝากประชาสัมพันธ 
• คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปดรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตําแหนงอาจารย 
จํานวน 5 อัตรา ดังนี้ 

 1.  กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร จํานวน 2 อัตรา 
            -  กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา / พยาธิวิทยา 
            -  จุลชีววิทยาทางการแพทย 
 2. กลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมจํานวน  

1 อัตรา  
      -  เภสัชพฤกษศาสตร 
 3.  กลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  
       -  อาจารยปฏิบัติการวิชาชีพประจําแหลงฝก  
  (คะแนนเฉลี่ยปริญญาตรี ไมนอยกวา 3.00 หรือ ปริญญาโท 

ไมนอยกวา 3.50 ดูรายละเอียดจากหนาเวบไซดของคณะ
เภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือโทรติดตอทาง
มหาวิทยาลัยโดยตรง) 

• โรงพยาบาลวารินชําราบ มีความประสงคจะรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ดวยเงินบํารุงโรงพยาบาล 
ประจําปงบประมาณ 2553 ตําแหนง เภสัชกร อัตราคาจาง 
12,000 / เดือน (ไมรวมคาตอบแทนอื่นๆที่จะไดรับ เมื่อรวม
แลวจะไดประมาณ 25,000 บาท) จํานวน 1 อัตรา ผูกรุณา
ติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รศ.กัญญดา หรือ ผศ.ภัทราวดี 
โดยรับสมัครในระหวางวันที่ 12 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 2553  

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สามี ไดรับเชิญเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ เร่ือง 
“MOLECULAR MODELING STUDIES OF CHROMONE 
DERIVATIVES AS ANTIFREE-RADICAL AND ANTICANCER 
AGENTS” ของ น.ส. นฤมล โพธิ์ศรีทอง นักศึกษาหลักสูตรปริญญา
เอก สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤษเคมี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 ณ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ. สุวิมล ยี่ภู ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยาย โครงการฝกอบรม
บุคลากรดานเภสัชกรรม สํานักอนามัย เร่ือง “การใชยาในสตรีมี
ครรภและภาวะใหนมบุตร” ระหวางวันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2553  
ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ  

ผศ. ดร. พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ ไดรับเชิญ
เปนคณะทาํงานคัดเลือกและพัฒนาขอสอบ
สภาเภสัชกรรม  ประจําป 2552 และเชิญ
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกขอสอบ ใน
ระหวางวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ  2553  
ณ หองกระถินณรงค คณะเภสัชศาสตร 
จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ภก.พงศธร มีสวัสิดสม ไดรับเชิญเปนวทิยากร
บรรยาย เร่ือง “Drug interaction in pain 
management and NSAID” ในวันศักรที่  
12 กุมภาพันธ 2553 ณ ชลพฤกษรีสอรท 
จังหวัดนครนายก 

  
Pharma News Exclusive เปนขาวสารรายเดือน มวีัตถุประสงคเพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานทุกคนในคณะฯ ทานสามารถเสนอแนะหัวขอและสงขอมูลขาวสารเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธไดที่ทีมงานทุกคน 

เรื่องนี้ (ดี)..ตอง ข ย า ย นิสิตเภสัชศาสตรชั้นป 3 กับความดีที่
นาชื่นชม นสภ. วรนาถ แสงเปยม พบคอมพิวเตอรโนตบุคที่เจาของ
ลืมไว ณ ลานเอนกประสงคชั้น 1 บริเวณขางหองปฏิบัตกิาร
เทคโนโลยีเภสัชกรรม และนํามาสงที่หองพักอาจารยสาขาวิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม ซึ่งตอมานิสิตเภสัชศาสตรชั้นป 5 ผูเปนเจาของ
ไดมาติดตอรับคืนในภายหลัง …ขอเสยีงปรบมือและเสียงชื่นชมกับ
ความดีของ นสภ. วรนาถ ที่นําของมคีาสงคืนเพือ่หาเจาของคะ…  

 
รองคณบดีฝายพัฒนา
ทรัพยากร ขอเชิญชวน
บุคลากรและนิสิตใช
ทางเดินขามไปหอสมุด
องครักษที่ทางคณะ 
จัดทําไวให บริเวณ 
ตรงขามสระน้ําหลังคณะ 
โดยเสนทางเดินจะผาน
คณะสหเวชศาสตร 
ไปจนถึงหอสมุด… 

 

 

ผศ.สถาพร นําทีมคณาจารยจากภาควิชาตางๆ จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสรางผูฝกสอนเกี่ยวกับหลักเกณฑ GMP ของ PIC/S 
Module 1: Quality Management Systems ในวันที่ 25-27 มกราคม และ
15 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 

 

   

 

...กับพี่เอ เปรมจิตร ชนะมาร ที่จะเขาพธิีมงคลสมรสสมรัก 
กับคุณอารท ปาริยากร แกวเจริญ หลังจากคบหาดูใจกันมา 
 4 ปในวันที่ 21 กุมภาพันธ บานวังบัว อ.บานนา จ.นครนายก 
 ขอใหมีความสุขมากๆ รักกันใหนานแสนนาน และ 
มีทายาทมาใหชวยอุมไว ๆ คะ  

ขอแสดงความยินดีเนื่องในเดือนแหงรัก… 

 
  สละโสด . .แลวคะ . . . 

 


