Pharma News Exclusive

ป 2553 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม-เมษายน

Upcoming Events

Welcome…

คณะเภสัชศาสตร โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หัวเรือใหญ
จัดการอบรมอีก 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคม ใหแกกลุมอุตสาหกรรมยาคะ
ไดแก
Module 3: Contamination Prevention (13,14,20 พค 53)
Module 4: Pharmaceutical Engineering (17,18,21 พค 53)
โดยทั้ง 2 ครั้ง จัด ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
และฝายประกันคุณภาพการศึกษาจัด internal audit ระดับสาขาวิชา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ทั้งวัน..ขอเชิญทุกทานเขารวมฟงสรุป
ผลการประเมินรวมกันในชวงบายคะ...

สรรหามาเลา
นายกมล หมั่นดี เขารวมอบรมหลักสูตร "ผู
ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร"
รุนที่ 1 ป 2553 ในวันที่ 4 - 5 มี.ค.53 ณ
โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพฯ
อ.ดวงรัตน ชูวิสิฐกุล และ
ผศ.ลลิตา วีระเสถียร เขารวม
สัมมนา เรื่อง "การเขาสูมาตรฐาน
Good Laboratory Pratice" ใน
วันที่ 16 มี.ค.53 ณ โรงแรมรามา
การเดน กรุงเทพฯ

อ.ดวงรัตน

ผศ.ลลิตา

น.ส.เปรมจิตร ชนะมาร, น.ส.พิชญญาภัค เจียมจรัสโชค, น.ส.พันธุมณี
อินทนาศักดิ์, น.ส.ณภัสสร ศรีภูธร และน.ส.สุนันทา มูลศรี เขารวม
ประชุมวิชาการเครือขายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตรแหง
ประเทศไทย เรื่อง "องคความรูวาดวยการพัฒนาทักษะการคิด" ใน
วันที่ 19 - 21 มี.ค. 53 ณ โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร จ.พระนครศรีอยุธยา

เปรมจิตร

พิชญญาภัค

พันธุมณี

ณภัสสร

สุนันทา

อ.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ เขารวมประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 32
สมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย ในวันที่ 25 -26 มี.ค.53 ณ อาคาร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง นอกจากนี้ ยังไดเขารวม
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก ครั้งที่ 11 ในวันที่ 1 - 3 เมย. 53 ณ โรงแรมจอมเทียน
ปาลม บีช รีสอรท

ยินดีตอนรับสมาชิกใหมคะ คุณทิวาพร รักกลาง ชื่อเลน
“ตอม” ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจําอยูที่
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 6 เบอรโทรติดตอ 1679
คติประจําใจ : ลิขิตฟาหรือจะสูมานะคน

ขาวฝากประชาสัมพันธ
ขาวรับสมัครงานของคณะฯ ตําแหนงอาจารย 3 ตําแหนง และตําแหนง
นักวิทยาศาสตร 1 ตําแหนง วานชวยควานหาคนมาทํางานดวยกันหนอยนะคะ
1. ตําแหนงอาจารย 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดาน
เภสัชศาสตร และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานเภสัชศาสตร
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร : รับและยื่นใบสมัครได ตั้งแตบัดนี้ - วันที่ 21 พ.ค.53
อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน 20,654 – 47,000 บาท
2. ตําแหนงอาจารย 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง :
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
ปริญญาโท ทางดานเภสัชศาสตร และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางดานเภสัชศาสตร
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร : รับและยื่นใบสมัครได ตั้งแตบัดนี้ - วันที่ 31 พ.ค.53
อัตราเงินเดือ : อัตราเงินเดือน 15,176 – 47,000 บาท
3. ตําแหนงอาจารย 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท
ทางดานเภสัชศาสตร หรือวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม
(Doctor of Pharmacy) หลักสูตร 6 ป และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางดานเภสัชศาสตร
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร : รับและยื่นใบสมัครได ตั้งแตบัดนี้ - วันที่ 31 พ.ค.53
อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน 15,176 – 47,000 บาท
4. ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 1 อัตรา
คุณสมบัติ : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ทางเคมี เคมีเทคนิค ฟสิกส ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร สัตว
วิทยา เภสัชศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วัสดุศาสตร กีฎวิทยา ปฐพีวิทยา ธรณีวิทยา
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร: รับและยื่นใบสมัครได ตั้งแตบัดนี้ - วันที่ 7 พ.ค.53
อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

Pharm-Excellence
รศ.อรลักษณา แพรัตกุล เปนกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หัวขอ BUSINESS DEVELOPMENT OF GROWTH FACTOR PRODUCTION
FROM HUMAN PLACENTA
ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกําจาย
เปนวิทยากรบรรยาย หัวขอ
Pharmacotheraphy in Renal
system วันที่ 6 -7 มีนาคม
2553 ณ คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เภสัชกรพงศธร มีสวัสดิ์สม บรรยายหัวหอ “Understanding and Management of Pain” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ
2553 เวลา 12.45 – 14.15 น. ณ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และบรรยายหัวหอ “โรคสมาธิสั้น การวินิจฉัย
การรักษา และเภสัชวิทยาของยา Mehtylphenidate” ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ผศ.เจริญ ตรีศักดิ์ เปนกรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หัวขอ “ผลการใหคําปรึกษาดานยาแบบกลุม และแบบรายบุคคล
ในผูปวยโรคหัดของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร” วันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ เปนกรรมการสอบ
วัดคุณสมบัติ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที26 กุมภาพันธ 2553 ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เรื่องนี้ (ดี)..ตอง ข ย า ย

ผูชวยศาสตราจารย พันตํารวจโทนภดล ทองนพเนื้อ
เปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ “หลักเกณฑจริยธรรม
และจรรยาบรรณเภสัชกรการตลาด” ในวันพุธที่ 31
มีนาคม 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้ พญาไท กรุงเทพฯ

ความประทับใจที่เลาสูกันฟง เกี่ยวกับขนมเปยะที่มาพรอมกับน้ําใจของนิสิตฝกงานป 4 นส.ภ. อรรณพ และ

นส.ภ.ภูริวัฒน เมื่อทราบวาอาจารยจาก มศว จะไปนิเทศงานที่โรงพยาบาลที่นิสิตฝกงานอยู นิสิตทั้งสองคนไดจัดแจงเตรียมขนมเปยะ OTOP ไวฝากอาจารยผูไปนิเทศ
งาน (อ.สถาพร, อ.วรพรรณ, อ.สมหญิง และ อ.ลลิตา) สรางความประทับใจใหกับอาจารยผูไปนิเทศและพี่แหลงฝก ทําใหเล็งเห็นถึงความน้ําใจของนิสิตที่มีตออาจารย
(ขนมเล็กนอย กับน้ําใจที่เต็มเปยม)

ขอชื่นชม...
ปการศึกษา 2552 ไดผานพนไปอีกป ดวยความรวมแรงรวมใจในการดําเนินภารกิจตางๆ ของคณาจารยและบุคลากรทุกทานในคณะ อยางไรก็ตาม ขอ
แสดงความชื่นชมเปนกรณีพิเศษตอคณาจารยในกลุมขาราชการทั้ง 11 ดังตอไปนี้ ผศ.วีระศักดิ์ สามี, อ.ณัฐพร อยูปาน, อ.อมรทัศน สดใส, ผศ.ลลิตา วีระเสถียร,
ผศ.สมหญิง พุมทอง, อ.จิตติมา มานะกิจ, ผศ.วัฒนพร พัฒนภักดี, ผศ.สถาพร นิ่มกุลรัตน, ผศ.วรพรรณ สิทธิถาวร, ผศ.ศุจิมน ตันวิเชียร และ อ.ชญานิศ
ศรชัยธวัชวงศ ซึ่งเปนขาราชการสายวิชาการที่ปฏิบัติภาระงานการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการปฏิบัติหนาที่อื่นซึ่งเปนกิจกรรมหลายๆ สวนของคณะ
ในปริมาณที่สูงติดอันดับ Top-11 ของกลุมขาราชการสายวิชาการ ระดับ 1-8 ที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหาร เมื่อพิจารณาตามเกณฑภาระงานฯขาราชการอาจารยซึ่ง
ประกาศโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลาสุด และเกณฑสัดสวนการสอน : วิจัย : บริการวิชาการ : งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย รอยละ 50 : 15 : 15 : 20
ตามลําดับ (มติคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2553)
ทานที่สนใจรายละเอียดเกณฑการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการสายวิชาการ ระดับ 1-8 ที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหาร (คณบดี รองคณบดี
และหัวหนาสาขาวิชา) ในรอบการพิจารณา ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553 สามารถติดตามไดที่ www.pharmacy.swu.ac.th ซึ่งกอนถึงรอบถัดไปของการพิจารณา
ความดีความชอบ คณะกรรมการประจําคณะจะมีการปรับปรุงและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑเหลานี้อีกครั้ง จึงขอใหทุกทานติดตามและรวมแสดงความ
คิดเห็นในคราวตอไป
ทีมงาน : รศ.กัญญดา อนุวงศ, อ.ดวงรัตน ชูวิสิฐกุล, คุณรมิดา พุกพูน, คุณวริศรา พุมชุมพล, คุณสุนันทา มูลศรี, และคุณนิศา อุบลทิพย

