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    สารคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 
 

 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการ 

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563  (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ในด้านการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ ซึ่งการด าเนินงานในปีนี้  
ทุกพันธกิจหลักได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ระดับ 4.70  มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและได้รับรางวัลผลงานวิจัยเภสัชศาสตร์ศึกษา
ในระดับชาติ งานวิจัยเน้นงานบูรณาการทางด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย และการท างานร่วมกับชุมชน และพัฒนาต่อ
ยอดผลงานวิจัยไปเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล   

ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป คณะยังคงมุ่งสู่การน าองค์กรภายใต้แนวคิด EdPEx เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งผลลัพธ์ คือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยน าแนวคิด outcome based education มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ที่จะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2563 และยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลต่อไป ซึ่ง ต้อง
ขอขอบคุณอาจารย์ บุคลากร นิสิตทุกคนในคณะที่มีความรักสามัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของคณะอย่างเข้มแข็ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการด าเนินงานนี้จะเป็นก าลังใจ แรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคณะต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นสื่อเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ต่อไป 

 
           ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 

(ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง) 
                               คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 

กันยายน 2563) ในพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
และสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ในด้านการจัดท าหลักสูตร ในปี 2563 คณะมีการจัดการหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี คือ เภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร 
ได้แก่ 1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 2) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัช
กรรมคลินิก) 3) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ) และ 4) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) 
การจัดการศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับหลักสูตร ค่าคะแนนโดยรวมทุกหลักสูตร คือ 3.60  และนิสิตสามารถสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดให้  ร้อยละ 100 

ด้านการพัฒนานิสิต สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการและการจัดท ากิจกรรม
โครงการตามแผนในการพัฒนานิสิตทุกด้าน คณะฯ มีการจัดอบรมผู้น านิสิตให้มีภาวะผู้น า เข้าใจหลักการและ
กระบวนการท างาน และการประกันคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมหรือการประกวดใน
ระดับชาติ เช่น  การประกวดทักษะการให้ค าปรึกษาด้านยาระดับประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการ
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนิสิต รวมทั้งมีการจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษาให้อย่างต่อเนื่อง     ส าหรับ
เสียงสะท้อนของนิสิตต่อการบริการของคณะจากปี 2563 เรื่องการสนับสนุนด้านสื่อและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี คณะ
ได้ปรับปรุงการใช้ห้องเรียน และปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือการใช้งาน 24 ชั่วโมง เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้
ดียิ่งขึ้น 

ด้านงานวิจัย มีงานวิจัยตีพิมพ์เป็นไปตามเป้าหมาย  
นอกจากการจัดประชุมวิชาการแล้ว คณะฯ ยังมีงานบริการวิชาการผ่านกิจการในโครงการเงินทุนหมุนเวียน

ของคณะเภสัชศาสตร์อีก 2 ด้าน คือ โรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล และร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาขา  
ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ นอกจากการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ทั้ง inbound and outbound แล้ว 

คณะฯ ยังมีการท าความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิตเพ่ือศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ  อาทิ สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์  
สิงคโปร์  อินโดนีเซีย มาเลเซีย  เป็นต้น 

ด้านการบริหารจัดการ การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนบริหารความเสี่ยงที่
ด าเนินการควบคู่กัน การเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้เป็นตามแผนงาน มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าสู่ระดับเชี่ยวชาญ ส าหรับการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีอาจารย์ที่ ได้รับการพิจารณา
เพ่ือขอรับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ 1 คน คือ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ไชยสงค์  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 คณะได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน  
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จากการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่คณะร่วมกันวางไว้ คณะจึง

ได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการดีมากของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ด้วยคะแนน 4.70  ซึ่งในปีนี้ คณะฯ ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่ม

สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะฯ ที่มีผลงานวิจัยเป็นอันดับหนึ่ง และผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
(QA) ประจ าปีการศึกษา 2562  (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563   

 ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป คณะยังคงมุ่งสู่การน าองค์กรภายใต้แนวคิด EdPEx เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนสอนที่มุ่งผลลัพธ์ คือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยน าแนวคิด outcome based education มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ที่จะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2563 
และยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลต่อไป 
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เมื่อปี พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอธิการบดีในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เภสัชกร
ภาวิช ทองโรจน์ ได้จัดท าโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ การด าเนินงานในระยะแรก
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาจารย์ ด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก ปี พ.ศ.2541 มหาวิทยาลัยมหาสารคามและกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ท าให้พันธกิจ
ของโครงการ มีขอบเขตความรับผิดชอบ 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึง
ได้เปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจที่เพ่ิมขึ้น เป็นโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติให้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ล าดับที่ 12 ของประเทศไทย
และเป็นล าดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์อาร์เอ็มอี ริชาร์ดส์ (Prof. RME Richards, 
OBE) ด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนแรก 
 ในช่วงปีการศึกษา 2541-2544 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีจ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2 ปี รับนิสิตรุ่นแรกในปี 2541 
2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Pharm.D.) ต่อเนื่อง 2 ปี รับนิสิตรุ่นแรกในปี 2542 
3. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Pharm.D.) รับนิสิตรุ่นแรกในปี 2543 
ปีการศึกษา 2545 ได้เปิดหลักสูตรใหม่เพ่ิมขึ้นอีก 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร

ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต่อเนื่อง 2 ปีและหลักสูตรระดับปริญญา
โทอีก 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะจึงมีขอบเขตความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นอีกเป็น 3 
สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ในเดือนสิงหาคม 2546 มีการแยกสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกไปจัดตั้งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
ในเดือนมกราคม 2547 มีการย้ายสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2548 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ปรับปรุงระเบียบและเปลี่ยนชื่อคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เป็นคณะเภสัชศาสตร์ เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Faculty of Pharmacy 
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ปรัชญา   
รอบรู้เรื่องยา น าประชาสรา้งสุขภาพ  Philosophy   Experts in medicines and health promotion 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตเภสัชกรและสาขาที่เก่ียวข้อง ให้มีหัวใจรับใช้ชุมชนและตอบสนองความต้องการของชุมชน 

2. วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน (community-based 

research) 

3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและการใช้ยาแก่ชุมชน 
4. ส่งเสริมและท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ด้านยาและสุขภาพ 

 

วิสัยทัศน์  
ผลิตเภสัชกรต้นแบบนักสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือชุมชน น าวิจัยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยสู่พาณิชย์ 

 

ค่านิยมองค์กร    
สามัคคีองค์กร พร้อมปรับตัว อุทิศตน รับผิดชอบสังคม  

 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  การผลิตบัณฑิตที่มีหัวใจรับใชช้มุชน โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด 

Outcome based education รวมทั้งสร้างความพร้อมเข้าสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ที ่2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเภสัชศาสตร์เพื่อแก้ปัญหายาและสุขภาพในชุมชน ต่อยอดเชิง

พาณิชย์ และเปน็ที่ยอมรับในระดับสากล  
ยุทธศาสตร์ที ่3  ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นตอบแทนสังคม น าชุมชนสู่การสร้างเสริมสุขภาพและการใช้

ยาอย่างเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที ่4  อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้สมนุไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด้วยการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงทรัพยากรและสารสนเทศ

อย่างมีประสทิธิภาพและสรา้งสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล 
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  โครงสร้างของคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน
คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเภสัชศาสตร์  

ส านักงาน
เลขานุการฯ 

ส านักวิชา 
เภสัชศาสตร์ 

สถานปฏบิัติการเภสชักรรมชุมชน 

สถานปฏบิัติการผลิตยาแผนโบราณ 

ศูนย์เภสัชสารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหารและธุรการ 

งานการเงินบญัชแีละ
พัสดุ 

งานนโยบาย แผน และ 
ประกันคุณภาพ 

งานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนิสิต 

งานบริการวชิาการ วิจยั   
และวิเทศสัมพันธ ์

หน่วยประสานงานการฝึก
ปฏิบตัิงานวิชาชีพเภสชักรรม 

กลุ่มวิชาเภสชัศาสตร์สงัคม 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร ์
ทางเภสัชศาสตร ์

กลุ่มวิชาเภสชักรรมคลินิก 
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ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2548 
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คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
 

1 ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี ประธานคณะกรรมการ 
2 นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 
3 รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 
4 ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัตน์วิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย กรรมการ 
5 
6 

ผศ.นพ.เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย 
ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
ผู้แทนอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

7 รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
8 ผศ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
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ผศ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

                                    
นางปัญจภา   สมันจิตร 
หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร 
 

                              
ผศ.ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนนัท์ โอล์สัน 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
ผศ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
 
 

                              
ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
 
 

  
ผศ.ดร.ภญ.สุรัชดา ชนโสภณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 

 

 
ผศ.ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและบรกิาร
วิชาการ 

 
รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์  ไชยสงค์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

 

 
ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
. 

 

 
อ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
Assistant Professor Ruchilak Rattarom, Ph.D. 
Deputy Dean for Administrative Affairs  
 

                              
ผศ.ดร.ภญ.พยอม สขุเอนกนนัท์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ ์
Assistant Professor Phayom Sookaneknun, Ph.D. 
Assistant Dean for International Relations  
 

                              
ผศ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณ ี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
Assistant Professor Kritsanee Saramunee, Ph.D. 
Assistant Dean for Student Affairs 

 

 

                              
ผศ.ภก.ธรีะพงษ์ ศรีศิลป์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
Assistant Professor Theerapong Seesin  

Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS)   
Assistant Dean for Profession Affairs 

 

 

  
ผศ.ดร.ภญ.สุรัชดา ชนโสภณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
Assistant Professor  
Assistant Dean for Research  

 

 
ผศ.ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพเิศษและบรกิารวิชาการ 
Assistant Professor Prasob-orn  Rinthong 
Assistant Dean for Academic Service mind 

 
ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์  ไชยสงค์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
Assistant Professor Surasak Chaisong, Ph.D. 
Deputy  Dean for Academic and Graduate 

Studies Affairs 

 

 
อ.ชวัลนชุ  มัดจุปะ 
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทาง
เภสัชศาสตร์                            

                                        
ผศ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาล ี
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม 

 

 
อ.ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนฤกษ ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินกิ                                            

 
อ.ดร.พรชนก  ศรีมงคล 
ประธานกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

 
ผศ.ดร.ภญ.พีรยา ศรีผ่อง 
ประธานหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 

 

 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว                                                   
ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล                                        

 

 
อ.กรีพล  แม่นวิมัฒนกุล 
ประธานคณะกรรมการสารสนเทศ 

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ 

 
ผศ.ดร.ภญ.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
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ผศ.ดร.จันทร์ทิพย ์ กาญจนศิลป์

วท.ด. (เภสัชศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

 

 

 

 

ผศ.ดร.พยอม  สุขเอนกนันท์ 
วท.ด. (เภสัชศาสตร์)  
หลักสตูรนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

 

 

 

 

         ผศ.ดร.อชิดา จารโุชติกมล   
         วท.ด. (เภสัชศาสตร์)  
         มหาวิทยาลัยโทยะมะ ประเทศญี่ปุ่น  

 

 

 

 

 
ผศ.ดร.เบญจมาศ คุชน ี

Ph.D. (Pharmacology) 
Ph.D. (Pharmacology) 

The Robert Gordon University, UK 
 

  
 

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก  
 

 
 

       
 
 
 

      

  
 

   

     
 

ผศ.ดร.สายทิพย์  สุทธิรักษา 
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผศ.ดร.รจเรศ  นิธิไพจิตร 
Ph.D (Clinical Pharamcy) 

        ผศ.ดร.ภัทรินทร ์ กิตติบุญญาคุณ 
   Ph.D. (General Practice and Primary Care) 
    University of Aberdeen, UK 

    ผศ.ดร.ธนนรรจ์  รัตนโชติพานชิ   
Ph.D. (Social and Administrative 

Pharmacy) Ph.D. (Social and 
Administrative Pharmacy) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

    

 
ผศ.ดร.อรอนงค์  วลีขจรเลิศ   
Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

รศ.ดร.ปวิตรา  พูลบุตร 
Ph.D. (Physiology and Pharmacology) 
The University of Nottingham, UK 
 

ผศ.ดร.พีรยา  ศรีผ่อง                           ผศ.ดร.ราตรี  สว่างจิตร 
ปร.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)           ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) หลักสูตรนานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น                          มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 

 

    
 

 

 
รศ.วิระพล  ภิมาลย ์
วท.ม.(สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 
M.Sc. (Herbal medicine and Natural 
product) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

อ.ดร.วนรตัน์  อนุสรณ์เสง่ียม 
ภ.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

            อ.ดร.ภาณุมาศ  ภมูาศ                     ผศ.ดร.สรุัชดา  ชนโสภณ 
            ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)                   ปรด. (เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ)                       
           มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
          Ph.D. (Pharmacy and Health System)     
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 อ.ภญ.พรชนก ศรีมงคล  
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.เชียงใหม่ 
ภ.บ. ม.นเรศวร 
 

อ.ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 
Post Graduate Year 2 Pharmacy 
Residency (Internal Medicine)  
Board Certified Pharmacotherapy 
Specialist (BCPS) 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
 
 
 
 
 

         ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป ์
        Board Certified Pharmacotherapy  
        Specialist (BCPS) 
        ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
 
 
 

อ.ภญ.เพียงขวัญ ศรีมงคล 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อ.ภก.เปมรินทร์ โพธิสาราช 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
             
 
                

อ.ภก.ปวิช พากฏิพัทธ ์

ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
 

อ.ภก.ภัทรพล เพียรชนะ 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
 

อ.ภญ.ครองขวัญ ดวงพาวัง 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลนิิก  -ต่อ- 
 

  อ.ภญ.ภัทรา อัศวธนบดี 
  ภ.บ.(เภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสตูร6ปี) 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
ผศ.ดร.เมธิน  ผดุงกิจ 
ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    ผศ.ดร.สมศักดิ์  นวลแก้ว 
   ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคม)ี  
   มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

 
 
 
 
 
        ผศ.ดร.วนิดา  ไทรชมภ ู
Ph.D. (Science in Chinese Materia Medica) 
Shanghai University of Traditional Chinese 
Medicine 

 
 
 
 
 
ผศ.ดร.บรรลือ  สังข์ทอง 
Dr.rer.nat. (Pharmazie) 
Friedrich Schiller University / Jena, 
Germany 
 

  
ผศ.ดร.สกลุรตัน์  รัตนาเกยีรติ ์
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)  
Kyoto University 
 
 
 
 
 
 

 
ผศ.ดร.พรพรรณ  เหล่าวชิระสุวรรณ 
Ph.D. (Research and development 
in Pharmaceuticals)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

      
      ผศ.ดร.ประสบอร  รินทอง 
     วท.ด. (เภสัชเวท)  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรสักุล 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภณัฑ)์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

 
ผศ.ดร.วันวิสาข์  คุณะวัฒนกุล  
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภณัฑ)์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผศ.ดร.รุจลิักขณ์ รัตตะรมย์   
ปรด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) Ph.D.  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

     อ.ดร.ทวีศักดิ์ ธรรมราช                   
    Ph.D. (Biochemistry) 
     มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 

อ.ดร.ศุภกญัญา  กุมกาญจนะ 
ภ.ม. (เภสัชกรรม) 
M.Sc. (Pharmaceutics) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
 อ.ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล 

ภ.ม. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) ม.มหิดล 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 
 
 
 

อ.ดร.ภญ.ชวัลนุช มัดจุปะ 

ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤษเคมี)  
ม.มหิดล 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 
 

อ.ภก.ณัฐพงษ์ วิชัย    
ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 
 
 
 

อ.ดร.ภญ.วรพร แสนทวีสุข 
ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย์และ
ชีววิทยาโมเลกุล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 
ปร.ด. (บริหารเภสัชกิจ) 
Ph.D. (Pharmacy Administration) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
 
 

 
 
รศ.ดร.สรุศักดิ์ ไชยสงค ์
Ph.D. (Social and Administrative 
Pharmacy)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 

 
  
    ผศ.ดร.อิสรา จุมมาล ี
    ภ.บ. (PharmD)  
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
 
 
 

 
อ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกลุ 
วท.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและการ
บริหาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

 
ก

ง
า
น
เ
ล
ข 

า
ก
า 

 
 
 

กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม  

ผศ.ดร.กฤษณี  สระมณุ ี
Ph.D. (Pharmacy Practice) 
Liverpool John Moores 

University, UK 

อ.ภญ.ธารินี ศรีศักดิ์นอก 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

ผศ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาล ี
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
          นางปัญจภา  สมันจิตร 

ข้าราชการ  ระดับ ช านาญการพิเศษ / หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 
 

 
 

นางปาณิสษา เสนาวงศ ์           นายศุภกร เหล่าทองสาร         นายครินทร์  วิจารณ ์   นางสมจิตร  ศรีแก่นจันทร ์
 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป          นักวิชาการโสตทัศนศึกษา          เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 

  
 นางสาวพลอย ทัพสรุิย์                  นางสาวขวัญศิริ ด าค า              นางสาวพิศมัย สอนสา           นางพรพิมล ขจรภพ 
       บุคลากร                            นักวิชาการเงินและบัญชี             นักวิชาการพัสดุ                  นักวิชาการศึกษา 

 
 
 
 

                    
    
นางสาวคนึงศรี นิลดี                 นางสาววีราภรณ์ เชยรัมย์                 นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ          นางภัชสุภัค มาตะรักษ ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป         เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป       นักวิทยาศาสตร์                  นักวิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
  นายสุภเวช บุตรศรีภมูิ               นางสาวนิชานันท์ สาระราช 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์              นักวิทยาศาสตร ์
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ลูกจ้างชั่วคราว 
 
          
 
 
 
 
 

นายสัมฤทธ์ิ  เนื่องวงษา          นางสาวปรารถนา ชินฮาต        นางนิตยา นารีจันทร์               นางสาวรัตนาภรณ์  สมนึก 
นักวิชาการพัสดุ                   นักวิชาการเงินและบญัชี           พนักงานธุรการ                    นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
นายวัชร อะโนราช    นายสันทัด   สุพรรณพุทธา 
พนักงานขับรถยนต ์    คนสวน 
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บุคลากรร้านยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

 
 
 

    
นางสาวราตรีรัตน์  การอรุณ  นางสาวอมร ประสีระเตสัง 
นักวิชาการเงินและบัญชี    พนักงานคลังและพัสดุ 
 
 
 
 

       
 
นางสาวคณารัตน์  นนตรี              นางวภิารัตน์ เฮาะประเสริ             นายมานะศักดิ์  คลังช านาญ 
พนักงานการเงิน                                   พนักงานขาย                            พนักงานขาย 
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      บุคลากรโรงงงานฟาร์มแคร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
 

       
นางสาวศตพร   อิสาสะวัน         นายชัยรัตน ์  แก้วบูโฮม        นายอรรถพล  อุทัยเรือง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม       นักวิชาการศึกษา  

 

                                          
นางสาวปาริชาต จงกลกลาง     นายธีระพล บุญพิมาย                  นายสุทธิศักดิ์ แก้วบูโฮม 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี       เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต            เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต  
      

         
นางสาวธนพร  อรัญโสด  นางต๋อย ละมุน   นายทวี ภัศดร    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แม่บ้าน            พนักงานขับรถยนต์  
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ผลการด าเนินงาน 
 

 ด้านการเรียนการสอน 
1. หลักสูตร 

 กลุ่มสาขา 
ระดับ

ปริญญา 
หลักสูตรและสาขาวิชา คร้ังท่ี/วัน/ประชุมสภา 

1. หลักสตูรที่เปดิในปีการศึกษา 2562 
 ปริญญาตร ี เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (พ.ศ.2554)  25 มี.ค. 2554 
 ปริญญาตร ี เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (พ.ศ.2562) 21-Dec-61 
 ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  27 เม.ย. 2555 
   เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ  26 ก.พ. 2559 
   วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  27 พ.ค. 2554 
 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  31 ม.ค. 2557 

2. หลักสูตรใหม ่
3. หลักสูตร
ปรับปรุง 

ปริญญาตร ี
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

21Dec61 

  ปริญญาโท 
เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

31 Mar 2560 

    
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

26 Feb 2559 

  ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

29 Mar 2562 
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นิสิต         

สาขาวิชา 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปกต ิ ต่อเนื่อง 

นิสิตใหม่ (รหัส 63)           
   สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (ตร)ี 104 0    

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท)   7  7 

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โท)   2  2 

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (โท)   1  1 

   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก)    1 1 

นิสิตรวม           

   สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (ตร)ี      

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท)   15   

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โท)   11   

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (โท)   27   

   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก)       7  

นิสิตต่างชาติ           

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท)     3  3 

   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก)      4 4 
         

นิสิตในภูมิภาค 

สาขาวิชา 

ตะ
วัน

ออ
กเ

ฉีย
งเห

นื
อ เห
นือ

 

ใต
้ 

กล
าง

 

ตะ
วัน

ออ
ก 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 
รวม 

นิสิตใหม่ 

   สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (ตร)ี 99 2 1 2 2  104 

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท) 4 1 1 1    

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โท) 2       

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (โท) 1       

   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก) 1       

นิสิตรวม 

   สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (ตร)ี 571 8 10 41 14 0 644 

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท) 14   1  3  

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โท) 7 1  3    

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (โท) 27       

   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก) 5   2  4  
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 ด้านการพัฒนานสิิต 
 คณะเภสัชศาสตร์ ก าหนดนโยบายทั้งการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตมุ่งเน้นให้มีทักษะการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่างโดดเด่น ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสา 
สามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง และเน้นการน าวิชาชีพมาพัฒนาสังคม และชุมชนได้ ดั่งอัตลักษณ์
ของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 

อัตลักษณ์ของนิสิตเภสัชศาสตร์ 
บูรณาการองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน ยึดม่ันจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Be able to integrate knowledge into real practice in community 
and adhere to professional ethics 
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    โครงการ/กิจกรรมของนิสิต       

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัด สถานที ่
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

โครงการราชพฤกษ์เกม ครั้งที่ 24 2-9 มกราคม 62 
สนามกีฬากลาง 
มหาวิทยาลัย 

200  58,937 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 12 มกราคม 62 
อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัย 

100 2,000 

โครงการ Pharmacy Healthy Camp 
ครั้งท่ี 14 

18-20 มกราคม 62 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

80 55,400 

โครงการ Bye’nior  21 มีนาคม 62 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

400 99,950 

โครงการ Pharmacy Music Festival 22 มีนาคม 62 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

200 5,000 

โครงการกีฬาโฮมหมอเกม 
ครั้งท่ี 11 25-30 มีนาคม 62 

อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

500 10,000 

โครงการเลือกตั้งสโมสรนสิิต 

1 เมษายน 62 

ลานเขียวมะกอก  
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

500 3,000 

โครงการสงกรานต ์

20 เมษายน 62 

รอบอาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

50 23,871 

โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพ
ผู้น านิสติ 20 พฤษภาคม 62 

ระเบียงแก้วรีสอร์ท  
จ.มุกดาหาร 

44 62,570 

โครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ครั้งท่ี 
16 23-27 พฤษภาคม 62 

บ้านค าข่า ต.ไร่ อ.พรรณ
นิคม จ.สกลนคร 

120 115,000 

โครงการแรกพบรักใหม่ ผลิใบช่อ
มะกอก 8 กรกฎาคม 62 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

95  88,700 

โครงการแรกพบ สนภท. 

19 กรกฎาคม 62 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรจน์ อ.องครักษ์  
จ.นครนายก 

75 51,950 

โครงการเภสัชรักน้อง ร้องเพลงคณะ 
23 กรกฎคม 62 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

95 3,000 

โครงการสานสายใย ศิษย์น้อมใจบชูาครู 
29 สิงหาคม 62 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

400 20000 
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โครงการอโรคาไนท์ 
31 สิงหาคม 62 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

310 94,858 

โครงการแห่พระเภสัชฯ รดน้ าต้น
จ าปีสิรินธร เจิมหน้าผากรับขวัญ
น้องเขียวมะกอกช่อที่ 20 

31 สิงหาคม 62 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

105 2,000 

โครงการแรกพบห้าหมอมอน้ าชี 
ครั้งที่ 12 

1 กันยายน 62 
ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

500 6,764 

โครงการกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 
29 ตุลาคม 62 

สนามกีฬากลาง และคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

200 5,000 

โครงการราตรีบัณฑิต 
30 พฤศจิกายน 62 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

300 99,000 

โครงการธรรมสัญจร 

14 ธันวาคม 62 

วัดป่าบ้านตาด วัดโพธิ์ชัย
ศรี จ.อุดรธานี วัดอรัญญ
บรรพต วัดศรีชมภู วัดโพธิ์
ชัย วัดพระธาตุบังพวน  
วัดสิริมหากัจจายน์     
จ.หนองคาย 

40 21,800 

โครงการวินัยจราจร 
26 ธันวาคม 62 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

200 10,000 

รวม  21  โครงการ  
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ข้อมูลรางวัลนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ 

ชื่อ-สกุล ผลงาน สถานที ่ วัน/เดือน/ปี 
1.นางสาวพิชญ์ณัชชา  นันตะนะ ได้รางวลัดี ผลงาน Oral Presentation  

ด้านวิทยาศาสตรเ์ภสัชกรรม 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

2.นายสุรบถ  สุขสบาย ได้รางวลัดี ผลงาน Oral Presentation  
ด้านวิทยาศาสตรเ์ภสัชกรรม 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

3.นางสาวณพิภรณ์  อิสริยะชัยกุล ได้รางวลัดี ผลงาน Poster Presentation  
ด้านเภสัชศาสตรส์ังคมและการบรหิาร 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

4.นางสาวงามสิร ิ สวัสดิร์ัมย ์ ได้รางวลัดี ผลงาน Poster Presentation  
ด้านเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

5.นายธนาฤทธ์ิ พิสุทธิมาน ได้รางวลัดีเยี่ยม ผลงาน Poster 
Presentation ด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

6.นางสาวขวัญชนก  ศิริบุร ี ได้รางวลัดีเยี่ยม ผลงาน Poster 
Presentation ด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

7.นางสาวสุพัตรา  ผลเจรญิ ได้รางวลัดี ผลงาน Poster Presentation  
ด้านบริบาลเภสัชกรรม 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

8.นางสาวศิริขวัญ แพนไธสง ได้รางวลัดีเยี่ยม ผลงาน 
Oral  Presentation ด้านบริบาลเภสัชกรรม 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

9.นายวงศ์วรุฒม์ บริหารธนวุฒิ ได้รางวลัดีเยี่ยม ผลงาน 
Oral  Presentation ด้านบริบาลเภสัชกรรม 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

10.นางสาววัชรี  คงกระโทก ได้รางวลัดีมาก ผลงาน 
Oral  Presentation  ด้านบริบาลเภสัชกรรม 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

11.นายคุณากร  จันทะมน ได้รางวลัดี ผลงาน Oral  Presentation  
ด้านเภสัชศาสตรส์ังคมและการบรหิาร 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

12.นางสาวกนกลักษณ์  ชาญสูง
เนิน 

ได้รางวลัดีมาก ผลงาน Oral  Presentation  
ด้านบริบาลเภสัชกรรม 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

13.นางสาวศิริวรรณ ตามจนา ได้รางวลัดี ผลงาน Poster  Presentation  
ด้านบริบาลเภสัชกรรม 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

14.นายเอกภาพ  สุดาจันทร ์ ได้รางวลัดี ผลงาน Oral   Presentation  
ด้านเภสัชศาสตรส์ังคมและการบรหิาร 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

15.นางสาวอัมพิกา  ช่างผัส ได้รางวลันักศึกษาท่ีมีคณุธรรม  จริยธรรมดีเด่น 
ประจ าปี 2563 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 
จ.อุบลราชธาน ี

15-16 กุมภาพันธ์ 63 

16.นายวศิน ทอนมาตย ์ เล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล MSU DIGETAL 
STORYTELLING CONTEST 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม - 
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บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ 
ชื่อ-นามสกุล ผลงาน 

อมรรัตน์   ปะติเก, 
ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, 
จันทร์ทิพย์ กาญจนศลิป,์  
ศิรินาถ ตงศิร.ิ  

ผลของการดูแลที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุท่ีติดบ้านและติดเตียง. 
วารสารเภสัชกรรมไทย. 2562 ; 11(4)(ตุลาคม - ธันวาคม) : 860-868. 

Vanlounni  Sibounheuang, Wanarat 
Anusornsangiam, Pattarin 
Kittiboonyakun.  

Effects of Pharmacist-Managed Warfarin Therapy at Mahosot Hospital, Lao PDR. 
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. 2019 ; 14(4)(October - 
December) : 158 - 169. 

เพ็ญพักตร์ หระด,ี  
รจเรศ หาญรินทร,์ 
สายทิพย์  สุทธิรักษา.  

การพัฒนาระบบการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาลชุมชน
ด้วยเทคนิคการสรา้งผังมโนทัศนร์ว่มกับท ีมสหวิชาชีพ. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ. 
2563 ; 15(1)(มกราคม - มีนาคม) : 10-21. 

ภัทรา  พูลทอง,  
ปารีโมก เกดิจันทึก.  

การพัฒนาเครื่องมือคดักรองความเสี่ยงในการมยีาเหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวานท่ีใช้ยาเบาหวานชนิด
รับประทาน. วารสารเภสัชศาสตรอ์ีสาน. 2562 ; 15(4) (ตุลาคม - ธันวาคม) :  65-74. 

ปิยธิดา   รักพงศ์,  
สายทิพย์ สุทธิรักษา,  
จันทร์ทิพย์ กาญจนศลิป.์  

ผลการให้ความรู้โดยเภสัชกรแก่ผูดู้แลผูป้่วยจิตเภทท่ีบ้าน. วารสารเภสัชกรรมไทย. 2563 ; 12(2) 
(เมษายน - มิถุนายน) : 452-465. 

สุภาภรณ์  แก้วชนะ,  
วนรัตน์ อนุสรณ์เสง่ียม.  

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยสหวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลนางรอง. วารสาร
เภสัชกรรมไทย. 2563 ; 12(1) (มกราคม – มีนาคม) : 195-206.  

วรวุฒิ  สีหา, 
สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกลุ.  

การพัฒนาระบบการเบิกจา่ยเวชภณัฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจากโรงพยาบาลกมลา
ไสย โดยประยุกต์ใช้การบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 
2563 ; 13(1)(มกราคม - เมษายน) . 

อัจฉรีย์  สีหา, 
กฤษณี สระมณุ.ี  

การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตสุขภาพอ าเภอกมลา
ไสยเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยแก่ผู้ปว่ยวาร์ฟาริน. วารสารเภสัชศาสตรอ์ีสาน. 2562 ; 15(4)(ตุลาคม 
- ธันวาคม) : 37-49. 

อรุณ   สิทธิประภาพร,  
ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง.  

การพัฒนากระบวนการส่งเสรมิการเข้าถึงยาต้านไวรสัของคู่นอนผู้ตดิเช้ือเอชไอวี. Thai Bulletin 
of Pharmaceutical Sciences.  2020 ; 15(1)(JANUARY - JUNE) :  1-16. 

 
ชัชวาลย์ นิราราช, สุรัชดา ชนโสภณ. ต้นทุนและผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยวณัโรคของ
โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ.์ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2562 ; 12(3)  
(กันยายน – ธันวาคม) : 799-836. 

เจนจิรา  นิราราช,  
สุรัชดา ชนโสภณ.  

ผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหติสูงต่อการด าเนินไปของโรคไตเรื้อรัง. วารสาร
วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2562 ; 12(3)(กันยายน – ธันวาคม) : 290--299. 

พรภิรมย์ กระแสจันทรม์  
รจเรศ หาญรินทร์ม  
ปาริโมก เกดิจันทึก.  

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะเหงือกโตจากการใช้ยาแอมโลดิปีนในผู้ป่วยความดันโลหติ
สูง.  วารสารเภสัชกรรมไทย. 2562 ; 11(4)(ตุลาคม - ธันวาคม) : 731-742. 

นราธิป วิเวกเพลิน,  
สมศักดิ์ นวลแก้ว,  
ประสบอร รินทอง.  

การศึกษาเปรยีบเทียบประสิทธิผลของยาเม็ดมหาพิกดัตรผีลา ยาเมด็สารสกัดมหาพิกัดตรผีลา กับ
ยาเม็ดสารสกัดมะขามแขกเพื่อบรรเทาภาวะท้องผูก. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอดุรธาน.ี 
2563 ; 28(2)(พฤษภาคม – สิงหาคม) : 178-191. 
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บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ  
ชื่อ-นามสกุล ผลงาน 

Nalita Phaiboon,  
Pawitra Pulbutr,  
Bunleu Sungthong, Sakulrat 
Rattanakiat.  

Effects of the Ethanolic Extracts of Guava Leaves, Licorice Roots 
and Cloves on the Cariogenic Properties of Streptococcus mutans. 
Pharmacognosy Journal. 2019; 11(5)(Sep-Oct) :1029-1036. 

Orapan Ayameang, Ruchilak 
Rattarom, Catheleeya Mekjaruskul,  
Wanida Caichompoo. 

Anti-inflammatory activity and Quantitative Analysis of Major 
Compounds of The Mixtures of Derris scandens (DZSS) Formula. 
Pharmacognosy Journal. 2020 ; 12 (4)(Jul-Aug) : :828-834. 

 

ทุนการศึกษาของนิสิต (ต่อเนื่อง) 

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 

นางสาวกมลลักษณ์ ไร่พริก ทุนพระไภสัชคุรุฯ 10,000 1 10,000 
นางสาวรุ่งทิพย์  สุภารี ทุนพระไภสัชคุรุฯ 10,000 1 10,000 
นายรัฐวุฒิ  โคตรบุปผา ทุนพระไภสัชคุรุฯ 10,000 1 10,000 
นายฐาปกรณ์  เบ้าหล่อ ทุนพระไภสัชคุรุฯ 10,000 1 10,000 
นางสาวทัศนีย์ ภูกองชนะ ทุนพระไภสัชคุรุฯ 10,000 1 10,000 
นายกันตภณ นาแสวง ทุนมูลนิธิพระมหิตลาธิเบศรฯ 50,000 1 50,000 
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ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี) 
ชื่อ-สกุล / กองทุน มูลค่าทุน /ทุนละ (บาท) จ านวนทุน 

ทุน บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 10,000 บาท 1 
ทุน เดวิด-บุษบา 30,000 บาท ทุนละ 5,000บาท 6 
ทุน สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 20,000บาท ทุนละ 5,000 บาท 4 
ทุน มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ 18,000 บาท ทุนละ 6,000 บาท 3 
ทุน ภูมิพล 10,000 บาท 1 
ทุน รายได้มหาวิทยาลัย 20,000 บาท ทุนละ 5,000 บาท 4 
ทุน ศิษย์เก่ามหาบัณฑิต 10,000 บาท ทุนละ 5,000 บาท 2 
ทุน เภสัชกรเพ่ิมพล 5,000 บาท 1 
ทุน เภสัชกรนพภัสสร 5,000 บาท 1 
ทุน เภสัชกรอีสาน 10,000 บาท ทุนละ 5,000 บาท 2 
ทุน อาจารย์กานต์ 2,100 บาท 1 
ทุน อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ 2,000 บาท 1 
ทุน มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ 60,000 บาท ทุนละ 30,000 บาท 2 
ทุน เภสัชกรณัฐวัฒน์ 4,000 บาท ทุนละ 2,000 บาท 2 
ทุน เภสัชกรหญิงฉัตรมณี 5,000 บาท ทุนละ 1,000 บาท 5 

รวม   211,100 36 
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● ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 29 โครงการ ได้แก่ 
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เป็นเงิน  13,094,661 บาท และงบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเงิน  
435,000  บาท  

คณะมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ 
ซึ่งได้ก าหนดกรอบและทิศทางการวิจัย มีหน่วยวิจัย 6 หน่วยวิจัย (Research Unit, RU) ได้แก่  

1. Clinical Pharmacy Research Unit (CPRU),  
2. Social Pharmacy Research Unit (SPRU) 
3. Pharmaceutical Chemistry and Natural Products Research Unit (PCNRU)  
4. Primary Care Practice Research Unit (PCPRU)  
5. Clinical Trials and Evidence Base Syntheses Research Unit (CTEBs RU)  
6. Elderly Health Innovations from Thai Local Wisdom (EHIRU) 
 
โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประธานฝ่ายสารสนเทศ รับผิดชอบงานด้านวิจัยและสารสนเทศของคณะ  

มีโครงการสนับสนุนการท างานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ และมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ research lunch อย่างสม่ าเสมอ  
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โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

ชื่อโครงการ / ประเภท  
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

ภายนอก (บาท) 

 1. การพัฒนาต ารับแกรนูลชงละลายน้ าจากน้ ากระสาย

ยาเปลือกผลทบัทิมเพื่อใช้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคใน

ระบบทางเดินอาหาร  

266,667 ก.พ.63 - ม.ค.64 

(400,000/12*8) 

ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง 

 2.การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนิน และทริป

โตเฟนในพชือาหารและสมุนไพรไทย  

375,000 งบประมาณ 2563 ผศ.ดร.บรรลือ  สังข์ทอง 

(40%-ร่วมกับม.ขอนแก่น) 

 3.ศูนย์วิชาการเฝา้ระวังและพฒันาระบบยาภาคอีสาน 694,737 พ.ย.62-พ.ค 64 

(1,200,000/19*11) 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์  

 ไชยสงค์  

4.การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของยา 

Infliximab, Etanercept, Golimumab, Apremilast 

และ Secukinumab ในข้อบ่งใช้ Psoriatic Arthritis 

ในข้อบ่งใช้ Psoriatic Arthritis 

 250,000 สิงหาคม 2562- 

พ.ย. 2562 

(500,000/4*2) 

ผศ.ดร.ราตรี  

สว่างจิตร (ผู้ร่วมวิจัย 30%) 

5.การประเมินข้อมูลการวิจัยทางคลินิกของขมิ้นชนัและ

ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอแนวทางการวิจัยขมิ้นชัน

ในอนาคต 

419,167 ก.ย. 2562- มี.ค. 63 

(503,000/6*5) 

ผศ.ดร.ราตรี  

สว่างจิตร (ผู้ร่วมวิจัย 30%) 

6.สร้างความเข็มแข็งในการจัดการปัญหาจากการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการพัฒนาศักยภาพทางด้าน

วิชาการเพื่อพัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศก าลัง

พัฒนา  

 4,136,667 ก.ย. 61 - ส.ค. 63 

(18เดือน) 

(6,205,000/18*12) 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค ์

 7.ผลกระทบของโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พิง

โดยทีมหมอครอบครัวในอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น   

361,405 1 เม.ย. 62 - 31 

มี.ค. 63 

(722810/12*6) 

 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ : 

8.โครงการประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนหลัก สสส. 

2561 - 2563 : แผนควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และสิ่ง

เสพติด 

2,338,000 ม.ค. 63 - ต.ค. 63   ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ : 

9.การประเมินผลโครงการน าร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้าน

ขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ระยะที่ 2 รพ.

อุดรธาน ี

280,000 มี.ค. 63 - ธ.ค.63 

(400,000/10*7) 

 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ : 

10.การประเมินประสิทธผิลและความคุ้มค่าของโครงการ

จัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ (IPE) 

55,708 พ.ค. 62 - เม.ย.63 

(95,500/12*7) 

อ.ธนพงศ์ ภูผาลี 
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โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

ชื่อโครงการ / ประเภท  
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

11.สารสกัดต ารับยาผสมเถาวลัย์เปรียง การจัดท า

มาตรฐานของสมนุไพรองค์ประกอบ การเตรียมและการ

ควบคุมคุณภาพ ฤทธิ์เภสัชวทิยา และการพฒันาต ารบั

แคปซูลสารสกัด 

 1,875,000 CRP6205031710 

มิ.ย. 62 - มิ.ย.63 

(2,500,000/12*9) 

อ.ดร.ทวีศักดิ์ ธรรมราช 

12.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากภูมิปัญญาพืน้บา้น

ไทยและจีนที่ออกฤทธิ์หลายกลไกเพื่อการป้องกันหรือ

รักษาโรคอัลไซเมอร์ 

1,332,333 31 ส.ค. 60 - 30 

ส.ค. 63 

(3,997,000/36*12) 

จันทนา บุญยะรัตน์*,บังอร 

ศรีพานิชกุลชัย,ศักดา ดา

ดวง,เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง

,วนัสนนัท์ แปน้นางรอง

,บรรลือ สังข์ทอง และคณะ 

13.การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมนุไพร

เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตภณัฑ์   

 332,200 ระยะเวลา 3 ธ.ค. 

2561 - 2 ธ.ค. 

2562 งบประมาณ 

5,315,200*25%/1

2*3 

ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล

(10%) ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวล

แก้ว (7.5%) และ ผศ.ดร.

บรรลือ สังข์ทอง(7.5%)  

14.การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากยางนา ระยะที่ 2 377,777.78 มิ.ย. 63 - พ.ย. 64 

(1,700,000/18*4) 

ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง 

และคณะ 

รวม 14 โครงการวิจัย  เป็นเงิน  13,094,661  

งบแผ่นดิน(บาท) 

1.Meta-analysis on Clinical Effectiveness of 

Hibiscus sabdarffa L, on Blood Pressure, Lipid 

Profile, Blood Glucose and Anthropometric 

parameters: An Updated 

100,000 

  

  

งบประมาณ 2563 ผศ.ดร.บรรลือ  สังข์ทอง 

2.Efficacy and safety of Eucalyptus for relie of 

cough symptoms : A Systemtic review and 

meta-anslysis 

100,000 

  

  

งบประมาณ 2563 ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร 

3.Systematic review and meta-analysis of 
Mecoblamin effects on peripheral Neuropathy 

100,000  งบประมาณ 2563 ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร 

4.Network Meta-analysis: systemic intervention 

for eczema (Multidisciplinary team-CoChrane 

skin group) 

140,000 

  

  

งบประมาณ 2563 ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร 
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โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

ชื่อโครงการ / ประเภท  
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

รวม 4 โครงการวิจัย เป็นเงิน 435,000  

งบเงินรายได้ (บาท) 

1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏชิีวนะของ

นิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

35000 

  

งบประมาณ 2563 ผศ.อิสรา  จุมมาล ี

2.ความพร้อมในการเตรียมนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อการ

บริบาลทางเภสุชกรรมในผู้ป่วยโรค NCD ในประเทศ

อาเซียน : การศึกษาเชิงคุณภาพ 

60000 

  

งบประมาณ 2563 ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ 

โอล์สัน 

3.แรงจูงใจทางการเรียนของนิสติเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

30,000 

  

งบประมาณ 2563 อ.ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสง่ียม 

4.การออกแบบ พัฒนา และประเมินการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจ าลองสถานการณบ์น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เภสัชจนศาสตร์ของแวนโค

ไมซิน 

30,000 

  

งบประมาณ 2563 อ.ดร.อารีรัตน์ ลลีะธนาฤกษ ์

5.การพัฒนาสารสกัดมะขามป้อมในรูปแบบเอทโธโซม  70000 

  

งบประมาณ 2563 ผศ.ดร.พรพรรณ  

เหล่าวชิระสุวรรณ 

6.ฤทธิ์ยา Amitriptyline ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโต

ของเซลล์มะเร็งสมองกลิโอบลาสโตมา 

35000 

  

งบประมาณ 2563 อ.ดร.วรพร  แสนทวีสุข 

7.ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แซนทนีออกซิเดสของสารประกอบ

กรด 3,4,5-ไตรโฮดรอกซีชินนามิก 

35,000 

  

งบประมาณ 2563 อ.ดร.ทวีศักดิ์  ธรรมราช 

8.การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพชนิดออกฤทธิ์กว้างขึ้นและ

แคบลงอย่างเหมาะสมในผูป้่วยติดเชื้อแบคทีเรีย 

50,000 

  

งบประมาณ 2563 ผศ.ธีรพงษ์ ศรีศิลป ์

9.การส ารวจความต้องการและปัจจัยที่สง่ผลต่อการเข้า

ร่วมโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นของผู้ป่วยและร้านยาใน

จังหวัดมหาสารคาม 

35,000 

  

งบประมาณ 2563 อ.ดร.ภาณุมาศ ภูมาศ 

10.การทดสอบคุณสมบัติพรีไบโอติกส์ของสารสกัดมัน

แก้ว 

35,000 

  

งบประมาณ 2563 ผส.ดร.สกุลรัตน์ รตันาเกียรติ ์

11.ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรค

ไวรัสไคโรนาของประชาชนในชมุชนบา้นดอนเวียงจันทร์ 

ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

20,000 

  

งบประมาณ 2563 ผศ.ธนพงศ์ ภูผาลี 

รวม  11 โครงการวิจัย  เป็นเงิน  440,000  
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โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

ชื่อโครงการ / ประเภท  
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

รวม 29 โครงการวิจัย เป็นเงินทั้งสิ้น 13,969,966   

 
 

บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสอื/สิ่งพิมพ์ ว/ด/ป ฉบับที่ลงบทความ 

Bunleu Sungthong, 

Ruchilak Rattarom, 

Vilasinee Hirunpanich Sato, 

Hitoshi Sato. 

Development and 

Validation of a New RP-

HPLC-UV Method for the 

Simultaneous 

Determination of 

Phenytoin Impurities, 

Benzophenone and Benzil. 

Acta 

Chromatographica

. 

31(4): 241 – 
+D5:D13245, 2020 

Catheleeya Mekjaruskul 

and Bungorn 

Sripanidkulchai. 

Kaempferia parviflora 

Nanosuspension 

Formulation for Scalability 

and Improvement of 

Dissolution Profiles and 

Intestinal Absorption 

AAPS PharmSci 

Tech 

21(52), 2020 

PhoutsathaphoneSibounhe

uang, Phayom 

Sookaneknun Olson and 

Pattarin Kittiboonyakun 

Patients' and healthcare 

providers’ perspectives on 

diabetes management: A 

systematic review of 

qualitative studies. 

Research in Social 

and 

Administrative 

Pharmacy 

Pages 854-874, 2020 

Nalita Phaiboon, Pawitra 

Pulbutr, Bunleu 

Effects of the Ethanolic 

Extracts of Guava Leaves, 

Licorice Roots and Cloves 

Pharmacogn J. 
11(5):1029-1036. 2019 
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสอื/สิ่งพิมพ์ ว/ด/ป ฉบับที่ลงบทความ 

Sungthong, Sakulrat 

Rattanakiat. 

on the Cariogenic 

Properties of 

Streptococcus mutans. 

Olena A Fedorenko, 

Pawitra Pulbutr, Elin 

Banke, Nneoma E Akaniro-

Ejim, Donna C Bentley, 

Charlotta S Olofsson, Sue 

Chan and Paul A Smith. 

CaV1.2 and CaV1.3 voltage-

gated L-type Ca2+ 

channels in rat white fat 

adipocytes. 

Journal of 

Endocrinology 

244(2): 369-381. 2020 

Bunleu Sungthong, 

Chenchira Yoothaekool, 

Sornsalak Promphamorn & 

Wiraphol Phimarn. 

Efficacy of red yeast rice 

extract on myocardial 

infarction patients with 

borderline 

hypercholesterolemia: A 

meta-analysis of 

randomized controlled 

trials. 

Scientific Reports 

| 

10:2769.  2020 

เทียนทิพย์ กสิกรณ์,     ปัญญ

ดา ปัญญาทิพย์, ชวลิต โยงรัมย์, 

อรวรรณ ดอกเกี๋ยง, บรรลือ 

สังข์ทอง,เพลินทิพย์ ภูทองก่ิง 

ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกรวม ฟลา

โวนอยด์รวมและเมลาโทนิน 

ของใบหม่อน 5 พันธุ์ 

วารสารการแพทย์

แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

ปีที่ 17 ฉ.3 ก.ย.-
ธ.ค.2562 

Warintra Pitsawong, Pirom 

Chenprakhon2, Taweesak 

Dhammaraj at al. 

Tuning of pKas activates 

substrates in flavin-

dependent aromatic 

hydroxylases. 

Activation of 

bound substrates 

by deprotonation 

February 2, 2020 

Pawitra Pulbutr, 

Pichnatcha Nantana, 

Inhibitory Actions of 

Lupinifolin Isolated from 
Pharmacogn. Res. V. 12 Issue 2, April - 

June 2020 
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสอื/สิ่งพิมพ์ ว/ด/ป ฉบับที่ลงบทความ 

Surabot Suksabai, 

Chawannuch Mudjupa, 

Rattazart Denchai,Sakulrat 

Rattanakiat, Taweesak 

Dhammaraj 

Derris reticulata Stem 

against Carbohydrate-

Digesting Enzymes 

Limwattananon C, 

Soontornpas C, 

Waleekhachonloet O, 

Rattanachotphanit T, 

Thammatacharee N 

Effects of restrictive 

reimbursement on the 

prescription of and 

expenditure on non-

essential lipid-lowering 

drugs 

Res Social Adm 

Pharm.  

pii: S1551-
7411(19)31045-9. doi: 
10.1016/j.sapharm.202
0.02.017. [Epub ahead 
of print]  2020 Mar 3. 

Thancharoen O, 

Waleekhachonloet O, 

Limwattananon C, 

Anutrakulchai S. 

Cognitive impairment, 

quality of life and 

healthcare utilization in 

patients with chronic 

kidney disease stages 3 to 

5 

Nephrology 

(Carlton).  

doi: 
10.1111/nep.13705. 
[Epub ahead of print] 
2020 Mar 5. 

Jintana Jankhotkaew , 

Siriwan 

Pitayarangsarit,Surasak 

Chaiyasong ,  Kamolphat 

Markchang 

Price elasticity of demand 

for manufactured 

cigarettes and roll-your-

own cigarettes across 

socioeconomic status 

groups in Thailand 

Jankhotkaew J,  

et al. 

Tob Control 2020;0:1–
6  (ISI) 

Panistaporn Khanthaboon1, 

Tanapron Kumbudda1, 

Pinmanee Poonsuk2, 

Chatmanee 

Factors associated with 

quality of life and glycemic 

control in diabetes 

mellitus type 2 patients in 

Journal of Young 

Pharmacists, 

2020; 12(2) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32144087
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32144087
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133699
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133699
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสอื/สิ่งพิมพ์ ว/ด/ป ฉบับที่ลงบทความ 

Taengthonglang2, 

Kritsanee Saramunee1, 

Wiraphol Phimarn1,* 

sangkha hospital, surin 

province, Thailand 

Ratchaneewan 

Rattanakhot1, Phayom 

Sookaneknun2, Usawadee 

Sutapak3 

Analyzing Mortality Trends 

of Coronary Heart Disease 

in Surin Hospital in 2014 

and 2016 by Using IMPACT 

model 

TJPP 

2019 Jul-
Dec;11(2):342-355 (in 
Thai). 

ผศ.อิสรา จุมมาลี 

ความสัมพันธ์ระหว่างความ

ฉลาดทางสุขภาพกับพฤติกรรม

สุขภาพของนิสิตเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วารสารความ

ปลอดภัยและสุขภาพ 

ปีที่ 13 ฉ1 ม.ค.-มิ.ย.63 

Wattanavises S, Silsirivanit 

A, Sawanyawisuth K, 

Cha’on U, Waraasawapati 

S, Saentaweesuk W, Luang 

S, Chalermwat C, 

Wongkham C, Wongkham S 

Increase of MAL-II Binding 

Alpha2, 3-Sialylated Glycan 

Is Associated with 5-FU 

Resistance and Short 

Survival of 

Cholangiocarcinoma 

Patients 

MEDICINA-

LITHUANIA 

55(12):761, 2019 Nov 

Jintana Jankhotkaew Hynek 

Pikhart Surasak 

Chaiyasong Orratai 

Waleewong Sopit Nasueb 

Kamolphat Markchang 

Latsamy Siengsounthone 

Khanpaseuth Sengngam 

Alcohol's harm to others 

and subjective well‐being: 

Cross‐sectional studies in 

Lao People's Democratic 

Republic and Thailand 

Drug and Alcohol 

review 

July 2020 



 
รายงานประจ าป ี2563 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3
8

 

บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสอื/สิ่งพิมพ์ ว/ด/ป ฉบับที่ลงบทความ 

Daovieng Douangvichit 

Thaksaphon Thamarangsi 

TAISIA HUCKLE, SARAH 

CALLINAN, CUONG PHAM, 

SURASAK 

CHAIYASONG,KARL 

PARKER & SALLY CASSWELL 

Harmful drinking occurs in 

private homes in some 

high- and middle-income 

alcohol markets: Data from 

the International Alcohol 

Control Study 

Drug and Alcohol 

Review 

2020 
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ผลงานวจิัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร 
ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที ่ วัน/เดือน/ปี 

ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล 
 สูตรและกรรมวิธีผลิตโทนเนอร์จากปวก

หาด  

 จดอนุสิทธิบัตร เลขที่อนุ

สิทธิบัตร 14802  
ออก ณ วันที่ 26 
ธันวาคม 2561 

ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล สูตรและกรรมวิธีผลิตสครับขัดผิวตรีผลา  
 จดอนุสิทธิบัตร เลขที่อนุ

สิทธิบัตร 14803  
ออก ณ วันที่ 26 
ธันวาคม 2561 

ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ   เซรั่มบ ารุงผิวหน้ามันแกว  
จดอนุสิทธิบัตร   เลขที่อนุ
สิทธิบัตร1703002272 
 

ออก ณ วันที่ 24 
พ.ค. 2561 

 

 

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

การพัฒนาสารสกัดมะขามป้อมในรูปแบบเอทโธโซม (ผศ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ) 70,000  
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ด้านบริการวชิาการ 
การบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 คณะได้ด าเนินงานทั้งด้านบริการวิชาการให้ความรู้ สู่ชุมชน การอบรม การประชุมวิชาการต่างๆ ดังนี้ 
 
โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 

วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง สถานที ่
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
การจัดอบรม 
4-5 กรกฎาคม 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นเรื่อง การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการบริบาลทาง
เภสัชกรรม (Preparatory 
Pharmaceutical care short course 
training) 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

  

23-24 มกราคม 
2563 

ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทย 

ราชาวดีรีสอร์ท 
จังหวัดขอนแก่น 

  

30-31 มกราคม 
2563 

เภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 3 โรงแรมอวานี
ขอนแก่น จังหวัด
ขอนแกน่ 

  

การสัมมนา 
5-7 กุมภาพันธ์ 
2563 

ประชุมวิชาการเครือข่ายสายบุคลากร
สนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (ศคภท.)  

โรงแรมเดอะเอส
ตะวัน จังหวัด
มหาสารคาม 

350 143,000 
(ได้รับงบฯ 
สนับสนุน
จากมูลนิธิ
อาจารย์
เกษม ปังศรี
วงษ์ จ านวน 
50,000 
บาท 

รับเชิญเป็นวิทยากร 
วันที่ 22-23 
พฤศจิกายน 
2562 

เป็นวิทยากร ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
ซึ่งจัดโดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง 
โรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศรในหัวข้อ 
"การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบสห

ณ ห้องประชุมพรภูเบ
ศร ชั้น 3 อาคาร
ศูนยบ์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก 

- - 
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วันเดือนปี หัวข้อเรื่อง สถานที ่
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
วิชาชีพ Lesson outcome of IPE" 
(นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง) 

โรงพยาบาลเข้าพรียา
อภัยภูเบศร  

วันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 
2563 

เป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
ซึ่งจัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ "การ
จัดการเรียนการสอนแบบ IPE" 
(นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง) 

ณ ห้องกระถินณรงค์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- - 

วันที่ 19-20 
พฤศจิกายน 
2562 

เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ระบบบริการเลิกยาสูบใน
สถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 (นางพยอม  
สุขเอนกนันท์ โอล์สัน และ นางสาวสาย
ทิพย์ สุทธิรักษา) 

ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 2 อาคารอเนก
คุณาคาร (อาคาร 23) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์ 

  

วันที่ 25 ตุลาคม 
2562 

เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การ
ท าหัตถการทางการแพทย์แผนไทย" (นาย
สมศักดิ์ นวลแก้ว) 

ณ โรงแรมิชมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี 

  

วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 
2563 

เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "ข้อมูลการ
วิจัยทางคลินิกของขม้ินชัน ในข้อบ่งใช้ 10 
กลุ่ม" ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงาน
พัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การ
มหาชน) ในโครงการวิจัยเรื่อง "การ
ประเมินข้อมูลการวิจัยทางคลินิกของ
ขม้ินชันและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอ
แนวทางการวิจัยในอนาคต" (นางสาว
ราตรี สว่างจิตร) 

ณ โรงแรมนอร์ธเกต 
รัชโยธิน 
กรุงเทพมหานคร 
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    งานบริการวิชาการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาขาได้ให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน

ทั่วไป โดยมีจ านวนผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 40,687 ราย    
มีรายได้จากการขายจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,749,571.00 บาท ก าไรสุทธิจาการด าเนินงาน เป็นเงิน
จ านวน 251,972.22 บาท 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ จ านวนนิสิตที่เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม 

ที่ร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาขา ระหว่าง ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 จ านวน  191  คนโดย
คณะอนุกรรมการฝึกงานร้านยาได้ตั้งกรอบการด าเนินงานส าหรับการฝึกงานตามเกณฑ์ของศูนย์ประสานงาน
การศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) และในการฝึกงานนิสิตนักศึกษาได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนหลายกิจกรรม อาทิเช่น การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.30 – 09.00 น.  
ณ ร้านยาสาขาเทศบาล กิจกรรมลงชุมชนเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง    
เป็นต้น 

 
 

    งานบริการวิชาการของโรงงานฟาร์มแคร์ 
 

โรงงานฟาร์มแคร์ เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นหน่วยงานให้บริการวิจัยและพัฒนาสูตร
ต ารับยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพ แก่ภาคเอกชนอีกหลายรายการเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้แก่นิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน เช่น นักศึกษา
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น และยังเป็นแหล่งศึกษา
ดูงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลการ
ด าเนินงานและงานบริการวิชาการ พัฒนาสูตรต ารับเชิงพาณิชย์  ได้แก่ ยาน้ าเถาวัลย์เปรียง  สมุนไพรครีมของ  ยา
น้ ากษัยเส้น ตราคุณวาทิน เจลแอลกอฮอล์  ยาลมสุคนธวาต  สหัสธารา ค่าด าเนินการและผลิตยาตัวอย่าง สเปรย์ลูก
ประคบ บริษัทผลดิน  มีรายได้จากการด าเนินงาน เป็นเงิน  3,927,192.32  บาท และมีก าไรสุทธิเป็นเงินจ านวน
ทั้งสิ้น  594,821.05 บาท 
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 ด้านการท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
คณะมีพันธกิจส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยเน้นที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนั้นมีการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น งานประเพณีรดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ ท าบุญวันสถาปนาคณะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ทุกปี เป็นต้น รวมทั้ง
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น งานกฐินมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

 

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม / โครงการ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1-2 พฤศจิกายน 2562 งานกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  40 คน - 
13 กุมภาพันธ์ 2563 ท าบุญคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ 

ครบรอบ 20 ปี  
300 คน 25,000 บาท 

5 มีนาคม 2563 บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

30 คน - 

3 กรกฎาคม 2563 ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ าฝน 30 คน - 
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 ด้านการบริหารจัดการ 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ข้าราชการสาย พนักงาน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว สายวิชาการ สายสนับสนุน วิชาการ ปฏิบัติการ 

7 1 42 15 - - - 10 

 

จ านวนอาจารย์ประจ า 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา / จ านวน / คน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ / จ านวน / คน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

10 6 33 21 27 1 - 
 

 

ที ่
รายการ/ชื่อผลงานที่ได้รับการจัดอันดับ/ 

การได้รับรางวัล  รอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
วันที่ได้รับ

รางวัล 
องค์กรที่ให้

รางวัล 

1 อาจารย์และบุคลากรตน้แบบดีเด่น ประจ าปี 
2563 “อาจารย์ต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู” 

ผศ.ดร.ภญ.พยอม  

สุขเอนกนันท์ โอลส์ัน 

วันที่ 27 สิงหาคม 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

2 อาจารย์และบุคลากรตน้แบบดีเด่น ประจ าปี 
2563 “อาจารย์ต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพ
เภสัชกรรม” 

ผศ.ดร.ภก.อิสรา จุมมาลี วันที่ 27 สิงหาคม 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

3 อาจารย์และบุคลากรตน้แบบดีเด่น ประจ าปี 
2563 “อาจารย์ต้นแบบผู้อุทิศตนให้องค์กร” 

ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมภ ู วันที่ 27 สิงหาคม 
2563 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

4 อาจารย์และบุคลากรตน้แบบดีเด่น ประจ าปี 
2563 “บุคลากรต้นแบบดา้นกาให้บริการ 
Service mind” 

นางไพฑุรย์ บุญช ู วันที่ 27 สิงหาคม 
2563 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

5 ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี 
๒๕๖๓      ด้านการวิจัย 

ผศ.ดร.ภญ.ราตรี สว่าง
จิตร 

วันที่ 17 ธันวาคม 
2563 

มหาวิทยาลยั
นเรศวร 
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เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
วัน/เดือน/ป ี ชื่ออาคันตุกะ/สัญชาติ หน่วยงานร่วมมือ วัตถุประสงค ์

7 ม.ค.-1 ก.พ. 2563 1.Miss Wakana Shimizu 
2.Miss Takako Iizuka 

School of Pharmacy, Showa 
University, Japan 
 

เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์
ด้านวิชาชีพเภสัชกรรมของ
นิสิตระหว่างประเทศ 

5 - 31 ม.ค. 2563 1.Mr. Amri Arminto 
Caturputranto 
2.Miss Laurensia 
Kusumaningtyas Theodorus 

Sanata Dharma University 
Yogyakarta, Indonesia  

เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์
ด้านวิชาชีพเภสัชกรรมของ
นิสิตระหว่างประเทศ 

13 มกราคม 2563 1.Dr. Nguyen Thi Anh 
Phuong, Deputy Head of 
Science- Technology and 
International relations; 
Head of General Nursing 
dept, Faculty of Nursing. 
2.Mrs. Ho Thi Thuy 
Trang, Lecturer of 
Nursing Faculty 
3.Mr. Mai Ba Hai,   PhD 
Student, Lecturer of 
Faculty of Nursing 

Faculty of Nursing, 
Hue University of Medicine and 
Pharmacy 
 

มาเยือนตาม MOU โดย
หารือการด าเนินกิจกรรม
ตามข้อตกลงทางวิชาการ ที่
จะด าเนนิการร่วมกันในอีก 
5 ปีข้างหน้า และ เปน็การ
สร้างบรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางดา้นการวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรมภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ(MOU) 

13 มกราคม 2563 1.Prof. Kim Yunmi, 
College of Nursing, 
Director of Hue-Gachon 
Project from Gachon 
University, Korea 
2.Ms. An Mi Young, 
Project Manager of Hue-
Gachon project from 
Gachon University,Korea. 
3.Prof. Jina Oh, Professor 
on Nursing College From 
Inje University, Korea 
 

Gachon University, Korea 
 

มาเยือนหารือแนวทาง ใน
การท าความร่วมมือทาง
วิชาการ ที่จะด าเนินการ
ร่วมกันใน เป็นการสรา้ง
บรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางดา้นการวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรม 
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ทั้งนี้ มีวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยที่มี MOU ร่วมกันในประเทศอาเซียน ได้แก่  
1. Taylor’s University , Malaysia  
2. Haiphong University of Medicine and Pharmacy, Vietnam 
3. Faculty of Pharmacy, Sanata Dharma University, Yogyakarta Indonesia 
4. Faculty of Pharmacy, The University of Health Sciences, Lao 
5. College of Pharmacy, University of the Philippines Manila 
 

โดยท าวิจัยเรื่อง “ความพร้อมในการเตรียมนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรค 
NCD ในประเทศอาเซียน: การศึกษาเชิงคุณภาพ (Readiness in Pharmacy Students Preparation to Provide 
Pharmaceutical Care for NCD patients in ASEAN Countries: a qualitative study)”   
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 ด้านงบประมาณ 
 

 

 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม และผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

     ณ 30 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 

งบประมาณเงินแผ่นดิน  (ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563)   

งบรายจ่าย อนุมัติ เบิกจ่าย ร้อยละตามแผน 

งบบุคลากร 3,712,680 3,712,680 100 

งบด าเนินงาน - - - 

งบลงทุน 12,199,980 12,199,980 100 

งบอุดหนุน 2,678,630.41 2,678,630.41 100 

รวม 18,591,290.41 18,591,290.41 100 
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งบประมาณเงินรายได้ (ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563)   
งบรายจ่าย      อนุมัติ     เบิกจ่าย ร้อยละตามแผน กันเหลื่อม 

ส านักงานเลขานกุาร     
งบบุคลากร 1,095,160 1,092,859.35 99.79 - 
อุดหนุนการจ้าง 4,386,340 4,028,364.20 91.84 - 

งบด าเนินงาน 4,955,864.15 4,755,549.75 95.96 54,000 

งบลงทุน 479,000 479,000 100 577,897 

งบอุดหนุนโครงการ 1,233,364.40 949,877.40 77.01 163,500 

งบรายจ่ายอื่น 1,286,700 1,286,700 100 1,140,085 
งานบัณฑิตศึกษา     

งบอุดหนุน 17,574 17,574 100 - 
ภ.ม.เภสัชกรรมปฐมภมู ิ     

งบด าเนินงาน 116,450 116,450 100 - 
งบอุดหนุน 223,400 223,400 100 80,900 
วท.ม. สมุนไพรฯ     

งบด าเนินงาน 75,430 75,430 100 5,160 
งบอุดหนุน 52,188 52,188 100 20,000 
ปร.ด. เภสัชศาสตร์     
งบด าเนินงาน 20,739.50 20,739.50 100 - 

งบอุดหนุน 65,105 65,105 100 - 
ภ.ม. เภสัชกรรมคลินกิ     
งบด าเนินงาน 143,100 143,100 100 - 
งบอุดหนุน 88,254 88,254 100 - 
ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม      
งบด าเนินงาน 2,018,562.80 2,017,362.80 99.94 - 
งบลงทุน 966,568 966,568 100 - 

งบอุดหนุน 1,401,040.65 1,396,321.65 99.66 15,339 
งบรายจ่ายอื่น 21,236 21,236 100 - 

รวม 18,646,076.50 17,796,079.65 95.44 2,056,881 
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สรุปผลประเมินสุทธิ การประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

หมายเหตุ / 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑค์ุณภาพ และมาตรฐานของชาติและ
สากล  

  

1.1 ) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

    1.1.2) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานหลักสตูรที่มีความโดดเด่น  

   1.66  5 5 5.0000  0.0830  - 

    
1.1.3) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือ

การปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 

   1.66  100 80.00  1.0000  0.0166   

    
1.1.4) (มหาวิทยาลยั/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความส าเร็จของรายวิชาหรือหลักสูตรที่จะเปดิสอนในระบบ

ธนาคารหน่วยกิต  (Credit Bank) 

   1.66  5 5 5.0000  0.0830  - 

    
1.1.5) (มหาวิทยาลยั/คณะ-หน่วยงาน) จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (E-Learning) 

หรือแบบ Digital 

   1.67  1 2.00  5.0000  0.0835  - 

  
1.2 ) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นสิิต
มหาวิทยาลัย 

    

1.2.1) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน)ร้อยละของนิสติ (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและ
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่นอ้ยกว่า 50 
คะแนน (MSU English Exit) 

   1.67  30 100.00  5.0000  0.0835  - 

    

1.2.2) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและ
ทักษะด้าน IT ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 
คะแนน  (IT Exit-Exam) 

   1.67  90 100.00  5.0000  0.0835  - 

    
1.2.3) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน) ระดับคณุภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 
   1.67  4.5 4.54  5.0000  0.0835  - 

    
1.2.4) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน)ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี 
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   1.67  82 100.00  5.0000  0.0835  - 

    
1.2.5) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน)จ านวนรางวัลที่นิสติและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/

หรือไดร้ับรางวลั ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

   1.67  7 8.00  5.0000  0.0835  - 

2) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชมุชนและสังคม 

  
2.1 ) มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหา
หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชมุชน 

    
2.1.1) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน) จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่า

ทางวิชาการหรือสร้างมลูค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม   

   2.50  5 7.00  5.0000  0.1250  - 

    
2.1.2) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน) จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณากา

รสหวิชา 

   2.50  5 5.00  5.0000  0.1250  - 

    
2.1.3) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน) จ าานวนโครงการวิจยั/งานสร้างสรรค/์งานประดิษฐ์  ที่ร่วมมอืกับ

เอกชนหรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหน่วยงานภายนอก 

   2.50  1 14.00  5.0000  0.1250  - 

    2.1.4) (คณะ/หน่วยงานวิจัย) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

   2.50  25 44.49  5.0000  0.1250  - 

  2.2 ) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 

    
2.2.1) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน)สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ า 
   2.50  50000 111,252.18  5.0000  0.1250  - 

    
2.2.2) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยทีร่่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

   2.50  2 2.00  5.0000  0.1250  - 

3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม   

  3.1 ) มหาวิทยาลัยมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 

    3.1.1) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 

   2.50  5 4 4.0000  0.1000  - 

    3.1.3) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน) จ านวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้น 

   2.50  15000 0.00  0.0000  0.0000  - 
4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม   
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4.1 ) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ผสมผสานวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย  

    4.1.1) (คณะ-หน่วยงาน) จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม 

   2.50  1 5.00  5.0000  0.1250  - 

  
4.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ ระหว่างคณะ และหน่วยงาน
ภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

    
4.2.1.2) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หนว่ยงาน) จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการ

สร้างมลูค่าเพิ่ม หรือคณุค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

   2.50  1 5.00  5.0000  0.1250  - 

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

  
5.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

    
5.1.1) (กรณีที่ 1 มหาวิทยาลัย/คณะ ท่ีต้องรายงานข้อมลูในระบ eMENSCR) ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

   1.25  5 5 5.0000  0.0625  - 

    
5.1.3.1) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หนว่ยงาน) ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสติตามแผนการรับนสิิต  (ระดับ

ปริญญาตรี) 

  

 0.63  70 116.67  5.0000  0.0315  1.แผนการรับนสิิต ปี
การศึกษา 2563 สภา
มหาวิทยาลยั อนุมัติ 
ครั้งที่ 3/2562 วันท่ี 
29 มีนาคม 25622.
จ านวนนิสิตลงทะเบียน
เรียน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563  

    
5.1.3.2) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หนว่ยงาน) ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสติตามแผนการรับนสิิต  (ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 

  

 0.62  30 52.17  5.0000  0.0310  1.แผนการรับนสิิต 
ปีการศึกษา 2563 
สภามหาวิทยาลยั 
อนุมัติ ครั้งท่ี 3/2562 
วันท่ี 29 มีนาคม 2562 
(เฉพาะหลักสูตรที่
เปิดรับภาคการศึกษา 
1/2563)2.จ านวนนิสิต
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2563  

    5.1.4) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

  

 1.25  5 5 5.0000  0.0625  การเขียนข้อมลูผล
การด าเนินงาน หรือ 
ค าช้ีแจงการ
ปฏิบัติงาน/มาตรการที่
ได้ด าเนินการ ควรมี
การอธิบายการ
ด าเนินงานให้เห็นภาพ 
ไม่ควรเขียนแค่ทวน
โจทย ์

    
5.1.5) (คณะ-หน่วยงาน) การบริหารคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ 

ของคณะ 

  

 1.25  5 5 5.0000  0.0625  1.มีการทบทวนและ
จัดท าแผนกลยุทธ์ของ
คณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 2.มีแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ที่สอดรับแผนกล
ยุทธ์ฯ 3.ด าเนินการ
วิเคราะหโ์ดยกองคลัง
และพัสดุร่วมกับคณะ 
4.พิจารณาจากข้อมูล
จากทุกหน่วยงานที่
ศูนย์ฯรวบรวม KM 
รอบ 6 และ 9 และ 19 
เดือน (มีการก าหนด
ประเด็นความรู้ และ
ด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรูต้ามประเด็น) 5.
ส ารวจและวิเคราะห์
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อัตราก าลังร่วมกับกอง
แผนงาน 

  5.3 ) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพสัดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

    5.3.1.1) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หนว่ยงาน) ร้อยละความส าเร็จแผนเพิ่มรายได ้

  

 0.63  2 0.00  0.0000  0.0000  หน่วยงานมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
คิดเป็นร้อยละ 172.1 
แต่เนื่องจากเงื่อนไข
ตัวช้ีวัดตามเอกสาร 
หน้า 96 หน่วยงานต้อง
มีรายได้เกดิขึ้นจากท้ัง 
 (1) หลักสตูรระยะสั้น 
และ  
 (2) วิจัย/บรหิาร/ท านุ
บ ารุงศิลวัฒนธรรม จึง
จะถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ซึ่งหน่วยงาน
ไม่มรีายได้ตาม 
(3) จึงถือว่าไม่ผ่านการ
ประเมิน 

    5.3.1.2) (มหาวิทยาลัย/ คณะ-หนว่ยงาน) ร้อยละความส าเร็จแผนลดรายจา่ย 

  

 0.62  2 2.00  5.0000  0.0310  มีผลการด าเนินงาน
เป็นตามเกณฑร์้อยละ
ความส าเร็จแผนลด
รายจ่าย  สามารถลด
รายจ่ายไดร้้อยละ 
11.88 เมื่อเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา 

    5.3.2) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

   1.25  100 100.00  5.0000  0.0625  - 

    5.3.3) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) 

   1.25  100 100.00  5.0000  0.0625  - 

  5.4 ) มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

    5.4.1) (มหาวิทยาลยั/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

   1.25  60 65.31  5.0000  0.0625  - 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

หมายเหตุ / 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
6) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

  6.1 ) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 

    

6.1.1) (คณะ/
หน่วยงาน) ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
การส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัให้
ได้รับการยอมรับ
และพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลยัใน
ระดับสากล 

5.00  5 4 4.0000  0.2000  1. การรายงาน
ข้อมูลจ านวนโครงการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทางด้านการเรยีนการ
สอน ด้านการวิจยั ด้าน
การถ่ายทอดและการ
พัฒนาเทคโนโลยี ด้าน
การบริการวิชาการ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และกิจกรรมทาง
วิชาการอื่นๆ ระหว่าง 
คณะ/หน่วยงาน มมส 
กับมหาวิทยาลยั/
สถาบัน/หน่วยงาน/
องค์กร/บริษัท ใน
ต่างประเทศ ทุก
โครงการทั้งที่เกิดขึ้น
และไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ คณะ/
หน่วยงานรายงาน
แผนการด าเนินงานฯ 
มายังมหาวิทยาลัย 
พร้อมหลักฐาน
แสดงผลการ
ด าเนินงานและ
งบประมาณการ
ด าเนินงานท่ีครบถ้วน 
ถูกต้องและชัดเจน แต่
เนื่องจากคณะฯ แนบ
เอกสารโครงการและ
สัญญาการรับทุน แต่
ไม่มีหลักฐาน หรือผล
การจัดกิจกรรม 

 



 
รายงานประจ าป ี2563 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5
5

 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

หมายเหตุ / 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
7) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  7.1 ) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

    

7.1.1) (คณะ-
หน่วยงาน) ระดับ
ความส าเร็จของ
การบริหารจัดการ
ไฟฟ้า/ขยะ/น้ า 

5.00  5 5 5.0000  0.2500  - 

8) การด าเนินงานตามวิสัยทัศน ์/ความโดดเด่นของหน่วยงาน/ เชิงรุก 

  8.1 ) การบริหารจัดการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน ์ /ความโดดเด่นของหน่วยงาน /งานเชิงรุก  

    8.1.1) ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามวสิัยทัศน์คณบดี  

   20.00  100 100.00  5.0000  1.0000  - 

    
8.1.2) จ านวนโครงการไดร้ับเงินสนับสนุนจากงบนโยบายอธิการบด ีงบแผ่นดิน งบประมาณจากหน่วยงาน

ภายนอก   

  

 20.00  5 5.00  5.0000  1.0000  ข้อเสนอแนะ 1.แนบ
เอกสาร หลักฐาน สรุป
การรายงานการผล
ด าเนินงานโครงการ 
ผ่านระบบ eMENSCR 
ต่ออธิการบดี ให้
ครบถ้วนทุกโครงการ 
2.แนบเอกสาร
หลักฐาน เป็นช่ือ
โครงการ และแนบลิงค์
ดาวโหลดผลการ
รายงานโครงการ  
(PDF)  จากระบบ 
eMENSCR  

รวม 33 ตัวชี้วัด 100.00        4.7021    
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การได้รับรางวลั และ  

ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ของ คณาจารย์ บุคลากร และนสิิต 
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- นายพงศ์ธีรัช มณีกรรณ์ (มาร์ค) คณะเภสัชศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1 จาก การประกวด Super Cool 
True Star Campus 2019 จาก ผู้เข้าแข่งขัน 44 คน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  

-  
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กิจกรรมนิสิต-บัณฑิตศึกษา 
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1 กันยายน 2563  กิจกรรม สานสายใย ศิษย์น้อมใจ บูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปี 

2563 
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วันที่ 18- 19 กันยายน 2563 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 88 คน ใน
รายวิชาสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย เขา้ศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชัน้ปีที่ 1-5 จ านวน 
380 คน และผู้บริหาร อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 20 คน  ร่วมโครงการโฮมรูม
โฮมฮัก ในการน้ีคุณแมว่าสนา พูลบุตร คุณแม่ของรองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง  
ปวิตรา พูลบุตร ไดม้อบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 2 ทุนๆละ 
5,000 บาท 
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วันที่ 6 มกราคม 2563 โครงการค่ายปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน ครั้งที่ 16 โดยนิสิตคณะ
เภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 รุ่น 16 ณ บ้านบัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอด็ 
ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2563  
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8 พฤศจิกายน 2019 จัดกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที ่6 (พ.ศ. 2562) โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น

ความสามัคคีและนันทนาการในหมู่คณะ ระหว่าง นิสิตทุกช้ันปี บุคลากรสายสนับสนุน 

และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส.  

  

 

8 พฤศจิกายน 2019 กิจกรรมขอรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลมหาสารคาม        

ณ ลานเขียวมะกอกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. โครงการโฮมรูมโฮมฮัก ณ ลานเขียวมะกอก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1-5 
จ านวน 380 คน และผู้บริหาร อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 20 คน 
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ประชุมวิชาการ / บริการวิชาการ 
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วันที ่29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัช
กรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จดัประชุมวิชาการร่วม 
แหล่งฝึก ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้เข้าร่วมการประชมุวชิาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจ าปี 2563 โดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เป็นเจ้าภาพในการจดัโครงการ
จัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจ าปี 2563  
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วันที่ 17 มกราคม 2563  โครงการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคอีสาน      

(กพย.อีสาน) ณ ห้องประชุมลานไม้หอมคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดโดยหน่วย

วิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก

แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 
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วันที่ 17 มกราคม 2563  จัดประชมุการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา    
ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ตามแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับหลักสูตร)และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร 
จ ารัสเลิศลักษณ์ เป็นกรรมการทวนสอบ 
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ผลงานวิจัย / วิชาการ 
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24 กุมภาพันธ์ 2563 โรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม 

เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “เซรั่มมันแกว” (MK Serum) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เซรั่มมันแกว” ผลติภัณฑ์ที่พัฒนามาจากงานวิจัยของนักวิจัย คณะเภสัช

ศาสตร์เปลี่ยนโฉม“มันแกว” ผลไม้หรืออาหารราคาถูก ให้เป็นเครื่องส าอางเกรดพรีเมี่ยม  

จนเป็นผลิตภัณฑ์ MK Hydroboost serum เซรั่มสารสกัดมันแกวและกรดไฮยาลูโรนิค 3 

ชนิด เพิ่มความชุ่มชื้น ลดเลือนริ้วรอย และบ ารุงผิวให้กระจ่างใส 
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วันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าเสนอภาคโปสเตอร์เรื่อง “Factors 

Affecting on Attitude in Buying Dietary Supplement Product in a Rural Area” 

และเข้าร่วมการประชุมประจ าปี ANPOR – APCP Annual Conference “พลัง ของ ความ

คิดเห็น สาธารณะและการสื่อสารความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมสู่การเปลี่ยนแปลงโลก” ณ 

โรงแรมแชงกร-ีลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันที่ 11 ต.ค. 2562 กิจกรรมการน าเสนอกรณีศึกษาของนิสิตฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นิสิตเภสัช

ศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
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พฤษภาคม - มิถุนายน 2563  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมการอบรมการ

สื่อสารสาธารณะ (นักข่าวพลเมือง) โครงการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาค

อีสาน (กพย. อีสาน) โดย หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 

ส านักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
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ด้านการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 
 



 
รายงานประจ าป ี2563 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8
9

 

11 มิถุนายน 2563  ประชุมถ่ายทอดความรู้และมอบนโยบายการท างานแบบมืออาชีพ ด้านการ

ให้บริการ แบบ Excellent และติดตามมอบหมายตัวชี้วัดการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ให้แก่บุคลากรส านักงานเลขานุการ โดย ผศ.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง  คณบดีคณะ

เภสัชศาสตร์ 

 

 

28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา  

พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาการจัดการเรียน

การสอน เร่ือง“การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมการของการเรียนการสอนภาคต้นปีการศึกษา 2563 
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วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2020  ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์  น าการประชุมเชิงกลยุทธก์ับทมีบริหารของ
ร้านขายยา facultyof มหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันเสาร์ที่ ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท  จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของคณะฯ ที่จัดเป็นประจ าทุกปี 
 

  

 

วันที่  12 ธันวาคม 2562 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมเชิงปฏบิัติการในโครงการ “ห้องปฏิบตัิการปลอดภัย”  
แก่นิสิตเภสัชศาสตร์ช้ันปีที่ 2 และบุคลากรผู้มีหน้าที่ในห้องปฏิบัตกิารเข้า 
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24 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์.ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมพิธี        
วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจ าปี 2563 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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15 พฤศจิกายน 2562  ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) สู่

การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 1 รุน่ที่ 2 

ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม  จดัโดย ศูนย์พัฒนาและ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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28-29 สิงหาคม 2563  ทีมผู้บริหารคณะฯ จดัประชุมระดมความคดิเห็นการจัดท า 

EdPEx คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เน้น Intergration & 

Community Based  ณ โรงแรมนาดี จังหวัดขอนแก่น 
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กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 
 



 
รายงานประจ าป ี2563 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9
5

 

วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด      

เทศน์มหาชาติ ประจ าปี 2563 เวลา 14.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ า 

บริเวณท่าน้ า หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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กิจกรรมต่างประเทศ/วิเทศสัมพันธ์ 
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วันที่ 8 มกราคม 2563 ตอ้นรับ นิสิตชาวต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศญี่ปุ่น 

ประจ าปี 2563 จาก Faculty of Pharmacy,Sanata Dharma University ประเทศ

อินโดนีเซีย และ Showa University, School of Pharmacy ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่มา

แลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์เภสัชกรรม ระยะสั้น ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 
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วันที่ 13 มกราคาม 2563 ณ ห้องประชุมทองหลังพระคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เภวัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

และทีมงานผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การ

ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Hue University of Medical and Pharmacy ประเทศเวียดนาม 

และพันธมิตรจาก Inje University และ Gachon University, Korea ในโอากาสท า MOU 

ซึงมีวัตถุประสงค์ขอเข้ามาด าเนินการตามข้อตกลงทางวิชาการ ที่จ าด าเนินการร่วมกันในอีก 5 

ปีข้างหน้า และ เป็นการสร้งบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการสวิจัยและ

ศิลปวัฒนธรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ (MOU) 
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วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ อาจารย์ ประจ าภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย Assoc.Prof.Dr.Lin 

Kok Hwa, Deputy Chester Director, Chemical Engineering and Food Technology 

Ms. Jovena Chua, Senior Manager, Global Experience และ Mr. Tan Si Jie Ms. Ong 

Le Yang นิสิตจาก Singapore Institute of Technology ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมคณะ

เภสัชศาสตร์ และโรงงานฟาร์มแคร์ เพ่ือด าเนินการหารือความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และ

ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
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สรุปกิจกรรมส าคัญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตุลาคม 2562 ถึง กนัยายน 2563) 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม  

ตุลาคม  2562 

9 ต.ค 2562 
โครงการโฮมรูมโฮม พบปะกัน และให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและชีวิตความเป็นอยู่ของ
นิสิต 

11 ต.ค 2562 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ 
และ อาจารย์ ดร.เปมรินทร์ โพธิสาราช เข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอกรณีศึกษาของนิสิต
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด  

19 ต.ค 2562 ประชุมวิชาการออนไลน์ระหว่างประเทศภายใต้ MOU  

24-25 ต.ค 2562 นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุน่ที่ 17 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการผลิตเภสัชภัณฑ์ 

25 ต.ค 2562 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสชักรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่ได้รับรางวัล 
“ศิษย์เก่าทรงคุณค่า” สาขาการบริหารจัดการองค์กร เนื่องในกิจกรรมงานครบรอบ 55 ปี 
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พฤศจิกายน 2562 

1 พ.ย 2562 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสชักรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ และเจ้าหน้า
ที นิสิต เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2562 

7-8 พ.ย 2562 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสชักรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าเสนอภาคโปสเตอร์เรื่อง “Factors Affecting on Attitude 
in Buying Dietary Supplement Product in a Rural Area” และเข้าร่วมการประชุม
ประจ าปี ANPOR – APCP Annual Conference “พลัง ของ ความคิดเห็น สาธารณะ
และการสื่อสาร ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมสู่การเปลี่ยนแปลงโลก” ณ โรงแรมแช
งกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

8 พ.ย 2562 กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 

13 พ.ย 2562 
กิจกรรมขอรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ลานเขียวมะกอกคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

14 พ.ย 2562 
 

อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ได้เข้าร่วมประเมินผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในรายวิชาบูรณาการทางเภสัชศาสตร์ 1 ประจ าปีการศึกษา 1/2562 ส าหรับนิสิตเภสัช
ศาสตร์ปี 4 ณ ลานเขียวมะกอก 

15 พ.ย 2562 
ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ อาจารย์ ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย Assoc.Prof.Dr.Lin Kok Hwa, Deputy 
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Chester Director, Chemical Engineering and Food Technology Ms. Jovena 
Chua, Senior Manager, Global Experience และ Mr. Tan Si Jie Ms. Ong Le 
Yang นิสิตจาก Singapore Institute of Technology ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชม
คณะเภสัชศาสตร์ และโรงงานฟาร์มแคร์ 

15 พ.ย 2562 
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

27 พ.ย 2562 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “เปิดกิจกรรมสวนศิลปะและวัฒนธรรม” (MSU smile land 
Market) 

ธันวาคม  2562 

12 ธ.ค 2562 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “ห้องปฏิบัติการปลอดภัย” แก่นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 
และบุคลากรผู้มีหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมจ านวนกว่า 110 คน ณ 
ห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร 

มกราคม 2563 

8 ม.ค 2563 มมส ต้อนรับ นิสิตชาวต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศญี่ปุ่น  

13 ม.ค 2563 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสชักรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมงานผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Hue University of 
Medical and Pharmacy ประเทศเวียดนาม และพันธมิตรจาก Inje University และ 
Gachon University, Korea ในโอากาสท า MOU 

17 ม.ค 2563 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสชักรสุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศีกษา 
เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมโครงการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
ภาคอีสาน (กพย.อีสาน) ณ ห้องประชุมลานไม้หอม คณะเภสัชศาสตร์ 

20 ม.ค 2563 
โครงการค่ายปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน ครั้งที่ 16 โดยนิสิตเภสัชศาสตร์        ชั้นปีที่ 5 รุ่น 16 
ณ บ้านบัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 

23-24 ม.ค 2563 
ประชุมวิชาการเรื่อง “ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย” ณ 
ราชาวดี  รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

30-31 ม.ค2563 
จัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 3 Moving the Pharmacy Profession 
Forward (MPPE),2020 

กุมภาพันธ์ 2563 
1-2 ก.พ 2563 
 

ผู้บริหารคณะ ร่วมประชุมเชิงกลยุทธ์กับทีมบริหารของร้านขายยา faculty of 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท  จังหวัดขอนแก่น 
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5-7 ก.พ 2563 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่าย
บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)ประจ าปี 2563 

13 ก.พ 2563 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 21 ปี  

15-16 ก.พ 2563 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการคณะเภสัช
ศาสตร์ 3 สถาบัน ประจ าปี 2563 

24 ก.พ 2563 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสชักรสุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการสนับสนุนการศึกษาอิสระและน าเสนอผลงานนิสิต
ระดับปริญญาตรี ของนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ณ บริเวณลานชั้น 1 หน้าห้อง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคารเภสัชศาสตร์  สิรินธร 

26 ก.พ 2563 โครงการโฮมรูมโฮมฮัก 

29 ก.พ 2563 
 

ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ประธานหลักสูตรฯ. และทีมคณาจารย์ ได้เดินทางไป
จัดประชุมวิชาการร่วมแหล่งฝึก ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

มีนาคม 2563 

4-5 มี.ค 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจ าปี 2563 

13 มี.ค 2563 พิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 17 
เมษายน 2563 

13-15 เม.ย 2563 จัดกิจกรรมสรงน้ าพระ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2563 
พฤษภาคม 2563 

28 พ.ค 2563 
 

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง“การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการของการเรียนการสอนภาคต้นปีการศึกษา 
2563 

29 พ.ค 2563 
 

อบรมการสื่อสารสาธารณะ (นักข่าวพลเมือง)โครงการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยาภาคอีสาน (กพย. อีสาน) โดย หน่วยวิจัยเภสชัศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและ
พัฒนาระบบยา (กพย.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

มิถุนายน 2563 

5 มิ.ย 2563 
คณะเภสัชศาสตร์จัดประชุมออนไลน์ KM การท าวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชาเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 

11 มิ.ย 2563 
 

ประชุมถ่ายทอดความรู้และมอบนโยบายการท างานแบบมืออาชีพ ด้านการให้บริการ 
แบบ Excellent และติดตามมอบหมายตัวชี้วัดการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้แก่บุคลากรส านักงานเลขานุการ 
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กรกฎาคม  2563 

20 ก.ค 2563 
โรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จาก
งานวิจัย “เซรั่มมันแกว” (MK Serum) 

สิงหาคม  2563 

23 ส.ค 2563 
กิจกรรม เภสัชกรไทย ก้าวไกลสู่นานาชาติ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

28-29 ส.ค 2563 
 

ทีมผู้บริหารคณะฯ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดท า EdPEx คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เน้น Intergration & Community Based   

กันยายน 2563 

1 ก.ย 2563 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม สานสายใย ศิษย์น้อมใจ บูชาครู พิธีไหว้ครู ประจ าปี 2563 

15 ก.ย 2563 
 

ประชุมโครงการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคอีสาน (กพย.อีสาน) โดย
หน่วยวิจัยเภสชัศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

22 ก.ย 2563 
 

น านิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 88 คน ในรายวิชาสมุนไพรและเภสัชกรรม
แผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
ผศ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รศ.ดร.สุรศักดิ์  ไชยสงค์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา 
 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
 1. นางปัญจภา  สมนัจิตร    หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 

2. นายครินทร์ วิจารณ ์    เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 3. นางปาณิสษา เสนาวงศ์    เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  
 4. นายศุภกร เหล่าทองสาร    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 5. นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6. นางพรพิมล ขจรภพ    นักวิชาการศึกษา 
 7. นางสมจิตร ศรีแก่นจันทร์   นักวิชาการศึกษา 
 8. นางสาวรัตนาภรณ์  สมนึก   นักวิชาการศึกษา 
 9. นางสาวพลอย ทัพสุริย์    บุคลากร 
 10. นางนิตยา นารีจันทร ์    พนักงานธุรการ 
 12. นางสาวขวัญศิริ ด าค า    นักวิชาการเงินและบัญช ี
 13. นางสาวปรารถนา ชนิฮาต   นักวิชาการเงินและบัญช ี
 14. นางสาวราตรีรัตน์  การอรุณ   บุคลากรร้านยามหาวทิยาลัย 
 15. นายอรรถพล  อุทัยเรือง   บุคลากรโรงงานฟาร์มแคร์ 
 
  

แหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ    
งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ออกแบบปก      นายศุภกร เหล่าทองสาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม    นางปัญจภา  สมันจิตร หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 


