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สารคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 

 
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560  
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ในด้านการจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
รวมทั้งการบริหารจัดการ ซึ่งการด าเนินงานในปีนี้ทุกพันธกิจหลักได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะได้รับรางวัลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ระดับดีมาก เป็นอันดับหนึ่งของ
หน่วยงานการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมีคะแนนเป็นล าดับที่สองในกลุ่มคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการจัดการการศึกษาทุกระดับคือ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส าหรับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของนิสิตเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 12 
สามารถสอบผ่านรอบแรกได้สัดส่วนสูงที่สุดจากคณะทั้งหมดที่ส่งผู้จบการศึกษาสอบครบจ านวน มีการส่งเสริม
อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นได้อีก 2 คน มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยเภสัชศาสตร์ศึกษาในระดับชาติ งานวิจัยเน้นงานบูรณาการทางด้านสมุนไพรและภูมิปัญญา
ไทย และการท างานร่วมกับชุมชน และพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยไปเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์
มาซูติคอล   

คณะมีนโยบายในงานการต่างประเทศเพ่ือเข้าสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น มีการขยายความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศอาเซียน โดยมีการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพร่วมกับ Taylor’s University ประเทศ
มาเลเซีย University of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์  และ Sanata Dharma University ประเทศ
อินโดนีเซีย มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขน
ลาว นอกจากนี้ยังคงความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ University of Tennessee university และ 
Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง Showa University ประเทศญี่ปุ่น  

ส าหรับผลการด าเนินงานและความส าเร็จทั้งหลายของคณะ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ บุคลากร นิสิต
ทุกคนในคณะที่มีความรักสามัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ
อย่างเข้มแข็ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการด าเนินงานนี้จะเป็นก าลังใจ แรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคณะต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นสื่อเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นประโยชน์
กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 

 
 ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
************************************************************************* 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 
30 กันยายน 2560) ในพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย และสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ในด้านการจัดท าหลักสูตร ในปี 2560 คณะมี
การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ได้แก่ เภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ) 2) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมคลินิก) 3) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ) และ 4) ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) การจัดการศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานกรอบคุณวุฒิ และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่ได้
ระดับดี 4 หลักสูตร ยกเว้น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ) ที่ ได้ระดับพอใช้ 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ ที่ยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้  ส าหรับผลการสอบใบประกอบ
วิชาชีพของนิสิตเภสัชศาสตร์รุ่น 12 สามารถสอบผ่านได้ร้อยละ 99.09 จัดเป็นอันดับหนึ่งของคณะเภสัช
ศาสตร์ทั่วประเทศที่ส่งนิสิตนักศึกษาเข้าสอบเต็มจ านวน และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่
ในระดับมาก (3.98) และนิสิตสามารถสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ร้อยละ 100.0  

ด้ าน ก ารฝึ กป ฏิ บั ติ ง าน วิ ช าชี พ  มี ค ว าม ร่ ว ม มื อ ระดั บ ป ระ เท ศ กั บ ค ณ ะ เภ สั ช ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการพัฒนาและจัดสรรแหล่งฝึกร่วมกันเพ่ือให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความร่วมมือกับต่างประเทศในการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
ได้แก่ University of Tennessee และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา Showa University 
ประเทศญี่ปุ่น และ Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย  

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  ในปี 
2560 มีทุนการศึกษาส าหรับนิสิตทั้งสิ้น 27 ทุน จ านวนเงิน 278,500 บาท ส าหรับเสียงสะท้อนของนิสิตต่อ
การบริการของคณะจากปี 2559 เรื่องการสนับสนุนด้านสื่อและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี คณะได้ปรับปรุงโดย
การเปลี่ยนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนบางส่วน และจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 
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 ด้านงานวิจัย คณะมีหน่วยวิจัย 4 หน่วย ได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกคณะ เป็นจ านวนเงิน 
11,647,513 บาท มีงานวิจัยตีพิมพ์เป็นไปตามเป้าหมาย มีงานวิจัยที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ได้ 
คือ กรรมวิธีในการผลิตสารสกัดตรีผลา โดยผศ.ดร.ประสบอร รินทอง และมีผลิตภัณฑ์ใหม่จากโรงงานฟาร์ม
แคร์ฟาร์มาซูติคอลคือ Lakoocha brightening cream ที่ออกจ าหน่ายในปี 2560 นี้ 

ด้านการบริการวิชาการ คณะร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการร่วม 3 สถาบัน ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานประชุมวิชาการ
ในนามหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 2 การประชุม คือ การประชุมวิชาการเภสัชกรรมก้าวไกล ครั้ง
ที่ 1 และการประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 1 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นอกจากการจัดประชุมวิชาการแล้ว คณะฯ ยังมีงานบริการวิชาการผ่านกิจการในโครงการเงินทุนหมุนเวียน
ของคณะเภสัชศาสตร์อีก 2 ด้าน คือ โรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล และร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 3 สาขา 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ที่ผ่านมา สัญญาเช่าอาคารร้านยามหาวิทยาลัยสาขา 3 (ท่าขอนยาง) ได้สิ้นสุดลง 
และผู้ให้เช่าได้ท าการรื้อถอนอาคารร้านยา สาขา 3 จ าเป็นต้องปิดกิจการลง เหลือเพียงสาขาเทศบาลเมืองและ
สาขาขามเรียง ที่ยังให้บริการตามปกติ 

 ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ นอกจากการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ทั้ง inbound and outbound 

ร่วมกับ  University of Tennessee, Auburn University ป ระเทศสหรัฐอเมริกา  Showa University 

ประเทศญี่ปุ่นแล้ว คณะฯ ยังมีการท าความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Taylor’s University ประเทศ

มาเลเซีย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขนลาว คณะได้ขยายความ

ร่วมมือในประเทศเขตอาเซียนเพ่ิมขึ้น  โดยมีการแลกเปลี่ยนนิสิต เพ่ือศึกษาดูงาน ณ University of 

Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ และ Sanata Dharma University ประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย   

ด้านการบริหารจัดการ การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่ด าเนินการควบคู่กัน การเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้เป็นตามแผนงาน มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ื อให้
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ระดับเชี่ยวชาญ ส าหรับการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีอาจารย์ที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.สายทิพย์ สุทธิรักษา และผศ.ธนพงศ์ ภูผาลี 

จากการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่คณะร่วมกันวางไว้ คณะ
จึงได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการดีเด่นอันดับที่หนึ่งของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 ด้วยคะแนน 4.7021 และการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมีคะแนนเป็นล าดับที่สองในกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยคะแนน 4.34 
นอกจากนี้คณะยังมีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่างๆ เช่น ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 
ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2559 ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ
คุณธรรม 9 ประการ ประเภทประชาชนในโครงการ ''ตามรอยคุณธรรมรัชการที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชการที่ 
10 ของจังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ได้รับรางวัลบุคคลและดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม
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การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ผศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร ได้รับ
รางวัล Outstanding Poster Award ในการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2560  ผศ.
ดร.ประสบอร รินทอง ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
มหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 เป็นต้น ส่วนของนิสิตและศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น ภญ.วิภัสรา   
ศรีวิเศษ ได้รับพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตรบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี 2560 จาก มูลนิธิสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ภก.กิตติชัย วิชัยโย ได้รับรางวัล Outstanding Poster 
Award ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 นางสาวรัชฏา ตั้งประเสริฐ และ
นางสาวปฏิญญา บัวบาน ได้รางวัลชนะเลิศในโครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาอังกฤษ  
และยังมีนิสิตที่ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ 
The 9th Annual Conference Northeast Pharmacy Research 2017 เป็นต้น  

ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป คณะยังคงมุ่งสู่การน าองค์กรภายใต้แนวคิด EdPEx เพ่ือขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ก าหนดทิศทางการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนสอนที่มุ่งผลลัพธ์คือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยน าแนวคิด outcome based 
education มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ที่จะ
น าไปใช้ในปีการศึกษา 2562 และยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาองค์กรเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pharmacy.msu.ac.th/rs/km/KM_research%20ethics.pdf
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ประวัติความเป็นมาคณะเภสัชศาสตร์ 
************************************************************************* 

 เมื่อปี พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอธิการบดีในขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. 
เภสัชกรภาวิช ทองโรจน์ ได้จัดท าโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ การ
ด าเนินงานในระยะแรกเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาจารย์ ด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและเอก 
 ปี พ.ศ.2541 มหาวิทยาลัยมหาสารคามและกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือจัด
การศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ 
ท าให้พันธกิจของโครงการ มีขอบเขตความรับผิดชอบ 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจที่เพ่ิมข้ึน เป็นโครงการจัดตั้ง
คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติให้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ล าดับที่ 12 ของ
ประเทศไทยและเป็นล าดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์อาร์เอ็มอี ริชาร์ดส์ (Prof. 
RME Richards, OBE) ด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดเีป็นคนแรก 
 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 

หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต่อเนื่อง 2 ปีและหลักสูตร
ระดับปริญญาโทอีก 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะจึงมีขอบเขตความ
รับผิดชอบเพ่ิมขึ้นอีกเป็น 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต ์

ในเดือนสิงหาคม 2546 มีการแยกสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกไปจัดตั้งเป็นคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และในเดือนมกราคม 2547 มีการย้ายสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกไปสังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ปรับปรุงระเบียบและเปลี่ยนชื่อคณะ
เภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นคณะเภสัชศาสตร์ เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Faculty of 
Pharmacy 
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ปรัชญา (Philosophy) 
 รอบรู้เรื่องยา น าประชาสร้างสุขภาพ 

“ Be knowledgeable about medication and lead the people to promote their own 
health” 
 

ปณิธาน (Determination) 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้เรื่องยาและสุขภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนา

งานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ผลิตเภสัชกรคุณภาพ        พร้อมวิจัยสมุนไพรและยาอย่างเลิศล้ า 
บริบาลทางเภสัชกรรมเป็นแบบอย่าง               สร้างเสริมสุขภาพประชาชน 

 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาเภสัชศาสตร์และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 2. วิจัยทางเภสัชศาสตร์ เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนและสังคม 
 3. ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพ 
 4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ให้ตอบสนองความต้องการของประเทศและมี

มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถบูรณาการความรู้และทกัษะ

ปฏิบัติงานวชิาชีพเภสัชกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานสิิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเนน้คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาแหล่งฝึก สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานวชิาชพีเภสัชกรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้จริงและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่

สากล 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนางานบริการวิชาการน าความรู้สู่ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ท านบุ ารุง สนบัสนุนและสง่เสริมศิลปวฒันธรรมที่สอดคล้องกับการประกอบวชิาชีพเภสัช

กรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพพฒันาระบบ

บริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับคณะเข้าสูส่ากล 

 

ค่านิยมองค์กร รับผิดชอบงาน   เชี่ยวชาญหน้าที่   รู้สามัคคีองค์กรOrganization value 
 Responsibility, Expertise, Unity 
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โครงสร้างคณะ/หน่วยงาน  
  โครงสร้างของคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งส่วนงาน
ภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเภสัชศาสตร์  

ส านักงาน
เลขานุการฯ 

ส านักวิชา 
เภสัชศาสตร์ 

สถานปฏบิัติการเภสชักรรมชุมชน 

สถานปฏบิัติการผลิตยาแผนโบราณ 

ศูนย์เภสัชสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหารและธุรการ 

งานการเงินบญัชแีละ
พัสดุ 

งานนโยบาย แผน และ 
ประกันคุณภาพ 

งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนิสิต 

งานบริการวชิาการ  วิจัย   
และวิเทศสัมพันธ ์

หน่วยประสานงานการฝึก
ปฏิบตัิงานวิชาชีพเภสชักรรม 

กลุ่มวิชาเภสชัศาสตร์สงัคม 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร ์
ทางเภสัชศาสตร ์

กลุ่มวิชาเภสชักรรมคลินิก 
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โครงสร้างบริหารคณะเภสัชศาสตร์ 
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2548 
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คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ (9 พฤษภาคม 2560) 
   

1 ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี 

2 นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 

3 รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 

4 ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัตน์วิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 

5 
6 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวนิช วรรณพ
ฤกษ์อ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ 

7 ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

8 ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ ผู้แทนอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560 คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
***************************************************************************************************************************** *********** 

 

10 

 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง (1 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน) 
คณบด ี
Assistant Professor Chanuttha Ploylearmsang, Ph.D. 
Dean 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล  (1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560) 
คณบด ี
Associate Professor Wongwiwat Tassaneeyakul, Ph.D. 
Dean  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จนัทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ (– 19 ตุลาคม 2560) 
คณบด ี
Assistant Professor Juntip Kanjanasilp, Ph.D. 
Dean 
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ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ปัจจุบัน 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง (1 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน) 
คณบด ี
Assistant Professor Chanuttha Ploylearmsang, Ph.D. 
Dean 
 
อ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ 
Ruchilak Rattarom, Ph.D. 

 Deputy Dean for Administrative Affairs and Academic Service 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและบณัฑิตศึกษา 
Assistant Professor Surasak Chaisong, Ph.D. 
Deputy  Dean for Academic and Graduate Studies Affairs  
 
ผศ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกลุ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนิสติ  
Assistant Professor Catheleeya Mekjaruskul, Ph.D. 
Assistant Dean for Student Affairs 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์ 
Assistant Professor Phayom Sookaneknun, Ph.D. 
Assistant Dean for International Relations 
 
ผศ.ดร.สุรัชดา ชนโสภณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาชีพ 
Assistant Professor Thananan Ratnachodpanich, Ph.D. 
Assistant Dean for Profession Affairs 

 อ.ดร.ภก.สมคิด เจนกลาง 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจัยและสารสนเทศ 
Somkid Janeklang, Ph.D. 
Assistant Dean for Research and Informatics 
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 อ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี 
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม 
Kritsanee Saramunee, Ph.D. 
Head of Social Pharmacy Group 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู 
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร ์
Assistant Professor Wanida Caichompoo, Ph.D. 
Head of Pharmaceutical Sciences Group  
 

 ผศ.ดร.รจเรศ หาญรินทร ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินกิ 
Rodjared Hanrin, Ph.D. 
Head of Clinical Pharmacy Group 
 
ผศ.ดร.ภก.บรรลือ สังข์ทอง 
ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
Assistant Professor Bunleu Sangthong 
Head of the Education Quality Assurance and Development 
 
ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป ์
ประธานหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสชัศาสตร ์
Assistant Professor Theerapong Seesin 
Head of Unit for Continuing Pharmaceutical Education 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว 
ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล 
Assistant Professor Somsak Naulkaew 
Manager of Pharmcare Pharmaceutical 
 
 
 
อ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 
ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลยั 
Ruchilak Rattarom, Ph.D. 
Manager of Unipharm 
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ท าเนียบบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 
1) สายวิชาการ 

 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม 

 1. อ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี 
(หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม) 
 

Ph.D. (Pharmacy Practice) 
Liverpool John Moores University, UK 
วท.ม. (การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.สงขลานครินทร์ 
 

 
 

2. อ.ดร.ภก.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล 
 

วท.ด. (เภสัชศาสตรส์ังคมและการบริหาร)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
วท.ม. (การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.มหิดล 
 

 3. ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง  
 

ปร.ด.(บริหารเภสัชกิจ) ม.มหิดล 
ส.ม. ม.มหิดล  
ภ.บ. ม.เชียงใหม่ 

 4. ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค ์
 

Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy) ม.
ขอนแก่น 
วท.ม. (การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.มหิดล 
 

 5. ผศ.ภก.อิสรา จุมมาลี 
 

ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
 

 6. ผศ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาลี 
(ลาศึกษาต่อ) 
 

ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

 7. อ.ภญ.ธารินี ศรีศักดิ์นอก ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
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 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
คณาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ 

 1. ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมภ ู
(หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัช
ศาสตร์) 
 

Ph.D. (Science in Chinese Meteria Medical) 
Shanghai University of TCM, China 
วท.ม. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) ม.มหิดล 
วท.บ. (ชีววทิยา) ม.รามค าแหง) 

 2. ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) ม.มหิดล 
วท.ม. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) ม.มหิดล 
วท.บ.(เคมี) ม.รามค าแหง 
 

 3. ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ  ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) ม.มหิดล 
กศ.ม. (ชีววิทยา) ม.มหาสารคาม 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 4. ผศ.ดร.ภก.บรรลือ สังข์ทอง Dr.rer.nat. (Pharmazie) FSU-Jena, Germany 
ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 5. อ.ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล 
(ลาศึกษาต่อ) 

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

 6 อ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 
 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.ธรรมศาสตร์ 
ภ.ม. (เภสัชพฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 7. ผศ.ดร.ภญ.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 
 
 

Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) Kyoto 
University, Japan 
ภ.ม. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 8. อ.ดร.ภก.ทวีศักดิ์ ธรรมราช ภ.ม. (เภสัชเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ภ.บ. ม.เชียงใหม่ 
ปร.ด. (ชีวเคมี) ม.มหิดล 
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 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
 9. ผศ.ดร.ภญ.พรพรรณ  

เหล่าวชิระสุวรรณ 
Ph.D. (R&D in Pharmaceuticals) ม.ขอนแก่น 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 10. ผศ.ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง 
 

วท.ด. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 11. อ.ภญ.ศุภกัญญา ตันตระบณัฑิต 
 

ภ.ม. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ภ.บ. ม.เชียงใหม่ 

 12. อ.ดร.ภญ.วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล 
 

ปร.ด. (วิจัยและพฒันาเภสัชภัณฑ์) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 13. ผศ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล 
 

ปร.ด. (วิจัยและพฒันาเภสัชภัณฑ์) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 14. อ.ดร.ภญ.ชวัลนุช มัดจปุะ ภ.บ. ม.ขอนแก่น 
ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) ม.มหิดล 
 

 15. อ.ภก.ณัฐพงษ์ วิชัย 
(ลาศึกษาต่อ) 

ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

 1. ผศ.ดร.ภญ.รจเรศ หาญรินทร์ 
(หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลนิิก) 
 

Ph.D. (Clinical Pharmacy) 
Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.เชียงใหม่ 

 2. ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป ์ วท.ด. (เภสัชศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 
ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ภ.บ. ม.มหิดล 



 

 รายงานประจ าปี 2560 คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
***************************************************************************************************************************** *********** 

 

16 

 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
 3. ผศ.ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท์ Ph.D. (Pharmacy) ม.เชียงใหม่ 

Pharm.D. ม.มหาสารคาม 
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 4. ผศ.ดร.เบญจมาศ คุชน ี Ph.D. (Pharmacology) The Robert Gordon 
University, UK 
วท.ม. (เภสัชวิทยา) ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (พยาบาล) ม.ขอนแก่น 

 5. ผศ.ดร.อชิดา จารุโชติกมล Ph.D. (Pharmaceutical sciences) University of 
Toyama, Japan 
วท.ม. (เภสัชวิทยา) ม.ขอนแก่น 
พย.บ. (พยาบาล) ม.มหิดล 

 6. อ.ดร.ภญ.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม 
 

ภ.ด. (การบริบาลทางเภสชักรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.มหิดล 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 7. ผศ.ดร.ภญ.ปาริโมก เกิดจันทึก ปร.ด. (บริบาลทางเภสัชกรรม) ม.ขอนแก่น 
Pharm.D. ม.มหาสารคาม 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 8. ผศ.ดร.ภญ.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ Ph.D. (General Practice and Primary Care) 
University of Aberdeen, UK 
ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 9. ผศ.ดร.ภญ.สายทิพย์ สุทธิรักษา 
 

ปร.ด. (เภสัชศาสตรช์ีวภาพ) ม.มหิดล 
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.เชียงใหม่ 

 10. ผศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ วลีขจรเลิศ Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy) ม.
ขอนแก่น 
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.ขอนแก่น  
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 11. ผศ.ดร.ภญ.ธนนรรจ์  รัตนโชติพานิช 
 

Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy)   
ม.ขอนแก่น 
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.ขอนแก่น 
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 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 12. ผศ.ดร.ภญ.ปวิตรา พูลบุตร Ph.D. (Physiology and Pharmacology)  
The University of Nottingham, UK 
ภ.ม. (เภสัชวิทยา) ม.มหิดล 
ภ.บ. ม.เชียงใหม่ 

 13. ผศ.ดร.ภญ.พีรยา ศรีผ่อง ปร.ด. (บริบาลทางเภสัชกรรม) ม.ขอนแก่น 
Pharm.D. ม.นเรศวร 
ภ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 14. ผศ.ดร.ภญ.ราตรี สว่างจิตร 
 

ปร.ด. (เภสัชศาสตรช์ีวภาพ) ม.มหิดล 
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.นเรศวร 
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 

 15. อ.ภก.ภาณุมาศ ภูมาศ 
 

ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.สงขลานครินทร์ 
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) ม.ขอนแก่น  

 16. อ.ภญ.พรชนก ศรีมงคล 
(ลาศึกษาต่อ) 

ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.เชียงใหม่ 
ภ.บ. ม.นเรศวร 

 17. อ.ดร.ภก.สมคิด เจนกลาง ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

 18. อ.ดร.ภญ.สุรัชดา ชนโสภณ ปร.ด. (เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

 19. ผศ.ภก.วิระพล ภิมาลย ์ วท.ม. (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)  
ม.มหาสารคาม 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

 20. อ.ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 
 

Post Graduate Year 2 Pharmacy Residency 
(Internal Medicine) 
Board Certified Pharmacotherapy Specialist 
(BCPS) 
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 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

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

 22. อ.ภญ.เพียงขวัญ ศรีมงคล 
(ลาศึกษาต่อ) 

ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

 23. อ.ภก.ปวิช พากฏิพัทธ ์ ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

 24. อ.ภก.เปมรินทร์ โพธิสาราช 
(ลาศึกษาต่อ) 

ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

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

 26. อ.ภญ.ครองขวัญ ดวงพาวัง ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
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2) สายสนับสนุน 
 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง / งานรับผิดชอบ 

 1. นางสกุลไทย ป้อมมะรัง ข้าราชการ ระดบัช านาญการ / หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร ์

 2. นางปาณิสา เสนาวงษ ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป / เลขานุการคณบดี 

 3. นายครินทร์ วิจารณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / งานแผนและประกัน
คุณภาพ 

 4. นางสาวพลอย ทัพสุริย์ อาจารย์ผู้ชว่ยสอน / งานบุคคล 

 5. นางสาวขวัญศิริ ด าค า นักวิชาการเงินและบัญชี / งานการเงิน 

  

     

6. นางปรารถนา ชนิฮาต พนักงานการเงินและบัญชี / งานบัญชี 

 7. นางสาวพิศมัย สอนสา นักวิชาการพัสดุ / งานพัสดุ 

 8. นายราชนั เนื่องวงษา พนักงานพัสดุ / งานอาคารสถานที่ 



 

 รายงานประจ าปี 2560 คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
***************************************************************************************************************************** *********** 

 

20 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง / งานรับผิดชอบ 
 9. นายศุภกร เหล่าทองสาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา / งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 10. นายสุภเวช บุตรศรีภูม ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / งานสารสนเทศ 

 11. นายวัชร อโนราช พนักงานขับรถยนต์ / งานยานยนต ์

 12. นางสาวคนึงศรี นลิด ี พนักงานธุรการ / งานธุรการ 

 13. นางนิตยา นารีจันทร ์ พนักงานธุรการ / งานวิจัย 

 14. นางสมจิตร ศรีแก่นจันทร ์ พนักงานการศึกษา / งานจัดการเรียนการสอน 

 15. นางพรพิมล ขจรภพ นักวิชาการศึกษา / งานกิจการนิสิต 

 16. นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ นักวิทยาศาสตร ์
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 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง / งานรับผิดชอบ 
 17. นางสาวไพฑูรย์ มลูทา อาจารย์ผู้ชว่ยสอน / นักวิทยาศาสตร์ 

 18. นางสาวนิชานนัท์ สาระราช นักวิทยาศาสตร ์

 19. นางภัชสุภัค มาตะรักษ ์ นักวิทยาศาสตร ์

 20. นางสาววีราภรณ์ เชยรัมย ์ อาจารย์ผู้ชว่ยสอน / งานแหล่งฝึก 

 21 นายถาวร จันทะ คนสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560 คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
***************************************************************************************************************************** *********** 

 

22 

 

ผลการด าเนินงาน 
********************************************* 

ด้านการเรียนการสอน 
1. หลักสูตร 

กลุ่มสาขา ระดับปริญญา หลักสูตรและสาขาวิชา ครั้งที่/วัน/
ประชุมสภา 

1. หลักสูตรที่เปิด
ในปีการศึกษา 
2560 

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 25 มี.ค. 54 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 27 เม.ย. 55 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ 26 ก.พ. 59 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

27 พ.ค. 54 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 31 ม.ค. 57 

2. โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  

วัน/เดือน/ ปี โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการเภสัชศาสตร์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี 

158,700 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 30,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 35,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน  100,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร 288,600 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมเภสัชศาสตร์สังคม  28,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานนิสิตระดับปริญญาตรี 47,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 4 

หลักสูตร 

25,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการสนับสนุนนิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 4 

หลักสูตร 

700,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาชีพนิสิตบัณฑิตศึกษา 60,000 
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วัน/เดือน/ ปี โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการพัฒนาแนวคิดเภสัชกรรมปฐมภูมิ 47,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนิสิต

เภสัชศาสตร์ 

312,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการพัฒนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเภสัชศาสตร์ 86,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการส ารวจและศึกษาสมุนไพร 100,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการศึกษาดูงานการผลิตและเภสัชภัณฑ์ 120,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการ 65,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมระดับปริญญาตรี 30,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการประกวดทักษะการให้ค าปรึกษาด้านยา 30,000 

1 ต.ค.59- 30 ก.ย.60 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 20,000 

3. นิสิต 

ระดับ นิสิตใหม่ 1/2560 นิสิตเดิม 

ปริญญาตรี   

   ระบบปกติ 66 312 

   ระบบพิเศษ 36 195 

รวม 102 507 

ปริญญาโท   

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก 8 29 

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 8 

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ 10 15 

รวม 21 52 

ปริญญาเอก   

   สาขาเภสัชศาสตร์ 4 3 

รวมจ านวนนิสิตทั้งหมด 127 562 
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4. นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล/ผลงานนิสิต   

4.1  ระดับปริญญาตรี 

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที ่ วัน/เดือน/ปี 
นายพงศ์ประยรู คูณม ี รางวัลนักศึกษาที่มีคุณธรรม

จริยธรรมดีเด่น 
งานประชุมวชิาการ 3 สถาบนั 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

11-12  มี.ค. 2560 

นางสาวสาธิกา แจ้งเขว้า รางวัล Excellent  Poster 
Presentation 

งานประชุมวชิาการ 3 สถาบนั 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

11-12  มี.ค. 2560 

นางสาวปานจิตต์ พลดร รางวัล Excellent  Poster 
Presentation 

งานประชุมวชิาการ 3 สถาบนั 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

11-12  มี.ค. 2560 

นางสาวศุภวรรณ นามวงษ ์ รางวัล Excellent  Poster 
Presentation 

งานประชุมวชิาการ 3 สถาบนั 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

11-12  มี.ค. 2560 

นางสาววรรธนา กิตติพงศ์พิทยา รางวัล Excellent  Poster 
Presentation 

งานประชุมวชิาการ 3 สถาบนั 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

11-12  มี.ค. 2560 

นางสาวเหมือนฤทัย สหีมอก รางวัล Excellent  Poster 
Presentation 

งานประชุมวชิาการ 3 สถาบนั 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

11-12  มี.ค. 2560 

นางสาวนภัสวรรณ แก้วศรีนนท์ รางวัล Good Oral 
Presentation 

งานประชุมวชิาการ 3 สถาบนั 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

11-12  มี.ค. 2560 

นางสาวเพชรดา ช่างนาค รางวัล Good Oral 
Presentation 

งานประชุมวชิาการ 3 สถาบนั 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

11-12  มี.ค. 2560 

นางสาวธัญนาฏ ภูนาเหนือ รางวัล Good Oral 
Presentation 

งานประชุมวชิาการ 3 สถาบนั 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

11-12  มี.ค. 2560 

นางสาวกมลฉตัร กุลกติิเกษ รางวัล Very Good Poster 
Presentation 

งานประชุมวชิาการ 3 สถาบนั 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

11-12  มี.ค. 2560 

นางสาวอัมพาภรณ์ สหีอัมไพ รางวัล Very Good Poster 
Presentation 

งานประชุมวชิาการ 3 สถาบนั 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 

11-12  มี.ค. 2560 

นางสาวรัชฎา ตั้งประเสริฐ 
นางสาวปฏิญญา  บัวบาน 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
การให้ค าปรึกษาทางด้านเภสัช
กรรม ภาคภาษาอังกฤษ 
ระดับประเทศ 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 11-12  มี.ค. 2560 
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4.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที ่ วัน/เดือน/ปี 
นายชัชวาล นิราราช รางวัล As Presenter Of a Poster 

Presentation 
โรงแรมริมปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์ 2-4 ส.ค. 

2560 
นางเจนจิรา นิราราช รางวัล As Presenter Of a Poster 

Presentation 
โรงแรมริมปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์ 2-4 ส.ค. 

2560 
นางสาววลิาสินี เสียงตรง รางวัลผลงานวชิาการดีเด่น งาน

ประชุมวชิาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปี 2560  
รางวัลผลงานวชิการดีเด่น ประเภท 
Oral Presentation สาขาเภสชักรรม 

กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุร ี
 
 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 
จังหวัดนครราชสีมา 

8 ก.ย. 2560 
 
 
19-20  ก.ค. 
2560 

4.3  ศิษย์เก่า 

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที ่ วัน/เดือน/ปี 

ภญ.วิภัสรา ศรีวิเศษ  เกียรติบัตรบัณฑิตเภสัชศาสตรด์ีเด่น 
ประจ าปี 2560 จาก มูลนิธิสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก 

วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ 13 ก.ย.2560 

ภก.กิตติชัย วิชัยโย รางวัลชมเชยภาคโปสเตอร์สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

งานประชุมวชิาการมหาวิทยาลยั
มหาสารคามวิจัย คร้ังที่ 13 มมส. 

7- 8 ก.ย.
2560  

4.4 บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน  
กรณภัทร รัชสมบัติ, รจเรศ 
หาญรินทร์, ปาริโมก เกิดจันทึก
, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, 
สายทิพย์ สุทธิรักษา, วนรัตน์ 
อนุสรณ์เสงี่ยม, สมคิด เจน
กลาง, สุรัชดา ชนโสภณ 

ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับการติดตามระดับน้ าตาลในเลือด
ทุกสัปดาห์ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. ว.วิทยาศาตร์และเทคโนลยี มมส ฉบับ
พิเศษ ก.ย.59 

 

4.5 บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ไม่มี 
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ด้านการพัฒนานิสิต 
 คณะเภสัชศาสตร์ ก าหนดนโยบายทั้งการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตมุ่งเน้นให้มีทักษะ
การปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่างโดดเด่น ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นบัณฑิตที่มีจิต
อาสา สามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง และเน้นการน าวิชาชีพมาพัฒนาสังคม และชุมชนได้ 
ด่ัง       อัตลักษณ์ของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

อัตลักษณ์ของนิสิตเภสัชศาสตร์ 
บูรณาการองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Be able to integrate knowledge into real practice in community 

and adhere to professional ethics 

1. โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนานิสิต  

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป ี
ที่จัด 

สถานที่ ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (จิตอาสา) 

27 พ.ค. 2560 สถานสงเคราะห์คนชรา
มหาสารคาม 

82 6,040.-  

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 1 ต.ค.2559-30 ก.ย. 
2560 

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 300 51,459.- 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 
2559 

19,25 ก.ค./7,11  ส.ค. 
2560 

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 400 40,800.- 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 29 มี.ค., 25 เม.ย. 
2560 

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 130 46,920.- 

โครงการ Home Coming Day  10-11 ธ.ค. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 150 34,200.- 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 14  ม.ค.60 อาคารพลศึกษา 100 3,000.- 

โครงการ Pharmacy Healthy Camp 
คร้ังที่ 12 

20-22 ม.ค.60 คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 161 10,000.- 

โครงการมหาสงกรานต์มอลุ่มน้ าชีเฉลิม
ราชกุมารีศรีแผ่นดนิ 2560 

7 เม.ย. 61 อาคารพลศึกษา 102 20,000.- 

โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 22 3-9 เม.ย.60 สนามกีฬากลาง มมส 340  45,000.- 

โครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 
13 

20-24 พ.ค.60 บ.หนองแสง ต.สง
เปลือย อ.เขาวง จ.
กาฬสนิธุ ์

110 114,426.- 

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนสิิต ปี 2559 

22 เม.ย.60 คณะเภสัชศาสตร์ มมส 214 - 
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ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป ี
ที่จัด 

สถานที่ ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการสัมมนาและพฒันาศักยภาพผู้น า
นิสิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพปี
การศึกษา 2558 

26-28 พ.ค.60 คณะเภสัชศาสตร์ มมส 400 5,000.- 

โครงการแรกพบสหพันธ์นสิิตนกัศึกษา
เภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) 
คร้ังที่ 12 

29 ก.ค.61 ม.ศิลปากร วทิยาเขต
สนามจนัทร์ นครปฐม 

85 60,362.- 

โครงการอโรคาไนท์ (Aroka Night) 2 ก.ย. 60 คณะเภสัชศาสตร์ มมส 245 92,000.- 

โครงการเส้นทางสู่กิจกรรมเส้นทางสู่
ดวงดาว  

16 ส.ค.60 คณะเภสัชศาสตร์ มมส 150 30,000.- 

โครงการรดน้ าตน้จ าปีสิรินธรเจิมหน้า
รับขวัญน้อง 

2 ก.ย.60 คณะเภสัชศาสตร์ มมส 130 9,465.- 

โครงการสานสายใยศิษย์น้อมบชูาครู 31 ส.ค.60 คณะเภสัชศาสตร์ มมส 452 20,000.- 

โครงการแรกพบห้าหมอมอน้ าชี 10 ก.ย. 60 อาคารพลศึกษา มมส 134 6,370.- 
 

2. ทุนนิสิต 

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน รวมเป็นเงิน (บาท) 

นางสาวอักษิพร ศิลป์สอน ทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,000 
นายอันโตนิอุส นาเกล ทุนโอสถสภา 40,000 
นางสาวนันทะพร ศรีตาแสง ทุนองค์การเภสัชกรรม 30,000 
นายเพิ่มพล ชมแสงทอง ทุนองค์การเภสัชกรรม 30,000 
นายเทวา นรินรัมย์ ทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ 50,000 
นายธีระพนัธ ์กิตติวิริยะ ทุนพระไภสัชฯ 10,000 
นายดนัย แซ่ลิ้ม ทุนพระไภสัชฯ 10,000 
นายฐาปกรณ ์ เบ้าหล่อ ทุนพระไภสัชฯ 10,000 
นางสาวทัศนีย ์ ภูกองชนะ ทุนพระไภสัชฯ 10,000 
นางสาวนภาพร  ติมสันเทียะ ทุนพระไภสัชฯ 10,000 
นางสาวเยาวเรศ  ฉายผาด ทุนบริษัท  อาร์เอ็ก  จ ากัด 10,000 
นางสาวปาริชาต  ปราบไกรสีห์ ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ 6,000 
นางสาวศิราณ ี เสมารัมย ์ ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ 6,000 
นางสาวดิศรินทร์  รัมพณีนิล ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ 6,000 
นางสาวศิราณ ี เสมารัมย ์ ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 4,000 
นางสาวเสาวคนธ ์ น้อยค าล ี ทุนเดวิด-บุษบา 5,000 
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ชื่อ-สกุล ชื่อทุน รวมเป็นเงิน (บาท) 

นางสาวสุนิศา  บัวใหญ ่ ทุนเดวิด-บุษบา 5,000 
นางสาวพิมพ์อร  อุดมเดช ทุนเดวิด-บุษบา 5,000 
นายทศพล  ประสมทรัพย ์ ทุนเดวิด-บุษบา 5,000 
นางสาวศรสลัก  พรมภมร ทุนเดวิด-บุษบา 5,000 
นางสาวสุดารัตน ์ บุญเกิด ทุนเดวิด-บุษบา 5,000 
นางสาวธิตปิระภา  แสนทวีสุข ทุนรองศาสตราจารย์สุรกิจ 3,000 
นางสาวเสาวคนธ ์ น้อยค าล ี ทุนSalisa  C. Westrick 2,500 
นางสาวสุนิศา  บัวใหญ ่ ทุนเภสัชกรหญิงพิริยา 2,500 
นางสาวปาริชาต  ปราบไกรสีห ์ ทุนเภสัชกรหญิงพิริยา 2,500 
นายประดิษฐ ์ กันยาประสิทธิ ์ ทุน  ดร.วันชนะ 1,000 
นายธีระเดช  พิมลนอก ทุน  ดร.วันชนะ 1,000 

 

ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 14 โครงการ ได้แก่ 

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 5,966,220 บาท และงบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 11 โครงการ เป็นเงิน 393,000 บาท  

คณะมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของ
คณะ ซึ่งได้ก าหนดกรอบและทิศทางการวิจัย มีหน่วยวิจัย 4 หน่วยวิจัย (Research Unit, RU) ได้แก่ Clinical 
Pharmacy Research Unit (CPRU), Social Pharmacy Research Unit (SPRU), Pharmaceutical 
Chemistry and Natural Products Research Unit (PCNRU) และ  Primary Care Practice Research 
Unit (PCPRU) และมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ รับผิดชอบงานด้านวิจัยและสารสนเทศของคณะ มี
โครงการสนับสนุนการท างานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ และมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ research lunch อย่างสม่ าเสมอ  
 

1. โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ปี 
งบประมาณ 

ผู้วิจัย/ 
ผู้ร่วมวิจัย แผ่นดิน รายได้ ภายนอก 

1 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์และการบาดเจบ็รุนแรงในช่วง
ปีใหม่และสงกรานต์เปรียบเทียบกับช่วง
ปกติ: การศึกษาในห้องฉุกเฉินปี 2559 
(หัวหน้าโครงการ นส.โศภิต นาสืบ, IHPF) 

   2,331,600 2560 ผศ.ดร.สรุศักดิ์ ไชย
สงค์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ปี 
งบประมาณ 

ผู้วิจัย/ 
ผู้ร่วมวิจัย แผ่นดิน รายได้ ภายนอก 

2 Alcohol policy simulation model 
development 

   1,500,000 2560 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 

3 การศึกษาประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์ใน
การป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ของเห็ดขอนขาว Lentinus squarrosulus 
(Mont.) และพัฒนาผลิตภัณฑเ์หน็ขอนขาว 
Lentinus squarrosulus (Mont.) 

   2,134,620 2560 ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง 

4 ศักยภาพของสารสกัดใบหม่อนในการยับยั้ง
ฟันผ ุ

  100,000  2560 ผศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร 

5 การศึกษาความสามารถในการซมึผ่าน
ผิวหนังหมูส่วนหูของสารส าคัญในสารสกัด
มะหาด 

  30,000  2560 ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรัส
กุล 

6 การเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาโดยการ
บริบาลทางเภสัชกรรมและการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคลมชักโรงพยาบาล
มหาสารคาม 

  20,000  2560 ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญ
จนศิลป์ 

7 การสังเคราะห์สารประกอบอนพุันธ์เฟเนธิล
เอสเทอร์ของกรด 3,4,5 ไตรไฮดรอกซี
ซินนามิก 

  30,000  2560 อ.ดร.ทวีศักดิ์ ธรรมราช 

8 ผลของการคัดกรองความเสี่ยงตอ่ภาวะเม
ตาบอลิกซินโดรมโดยเภสชักรร้านยา
มหาวิทยาลยั 

  5,000  2560 อ.ดร.สุรัชดา ชนโสภณ 

9 สาเหตุของยาเหลือใช้และพฤติกรรมในการ
จัดการยาเหลือใช้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด
ที ่2 และโรคความดันโลหิตสูงใน ต.นาโพธิ์ อ.
พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี

  20,000  2560 ผศ.วิระพล ภิมาลย์ 

10  ผลการจัดการเรยีนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านในหัวข้อเภสัชวิทยาของยารักษา
โรคเบาหวานในนิสิตเภสัชศาสตรช้ั์นปีท่ี 3 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  30,000  2560 ผศ.ดร.ปวิตรา  พูลบุตร 

11 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์
ทั้งหมดและฤทธิ์ต้านออกซเิดชันของสารสกดั
ก าลังเลือดม้า 

  60,000  2560 ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ 

12 การพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดกาแฟสู่   80,000  2560 ผศ.ดร.พรพรรณ เหล่า
วชิระสุวรรณ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ปี 
งบประมาณ 

ผู้วิจัย/ 
ผู้ร่วมวิจัย แผ่นดิน รายได้ ภายนอก 

ผลิตภัณฑ์เวชส าอางเชิงพาณิชย์ 

13 ความพึงพอใจ และความคาดหวังต่องาน
วิเทศสัมพันธ์คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  8,000  2560 นางปาณิสษา  
เสนาวงศ ์

14 การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การจัดการข้อมูลด้านโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  10,000  2560 นายศุภกร   
เหล่าทองสาร 

 รวม 
 

393,000 5,966,220  
 

2. บทความท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/
สิ่งพิมพ์ 

ว/ด/ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

1 Sirinart Tongsiri, 
Chanuttha 
Ploylearmsang, Katanyu 
Hawsutisima, Wachara 
Riewpaiboon & Viroj 
Tangcharoensathien 

Modifying homes for persons 
with physical disabilities in 
Thailand 

Bull World 
Health Organ 

2017;95:140–145  
(ISI) 

2 Sawangjit R, Khan TM, 
Chaiyakunapruk N 

Effectiveness of pharmacy-based 
needle/syringe exchange 
programme for people who 
inject drugs: a systematic review 
and meta-analysis 

Addiction. 
2017 
Feb;112(2):236
-247 

2017 Feb;112(2):236-
247 

3 Puttarak P, Sawangjit R, 
Chaiyakunapruk N 

Efficacy and safety of Derris 
scandens (Roxb.) Benth. for 
musculoskeletal pain treatment: A 
systematic review and meta-
analysis of randomized controlled 
trials 

J 
Ethnopharmac
ol.  

2016 Dec 
24;194:316-323 

4 Sawangjit R, Puttarak P, 
Saokaew S, 
Chaiyakunapruk N 

Efficacy and Safety of Cissus 
quadrangularis L. in Clinical Use: A 
Systematic Review and Meta-

Phytother Res.  2017 Apr;31(4):555-
567 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/
สิ่งพิมพ์ 

ว/ด/ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

analysis of Randomized Controlled 
Trials 

5 Casswell S, Callinan S, 
Chaiyasong S, Cuong PV, 
Kazantseva E, Bayandorj 
T, Huckle T, Parker K, 
Railton R, Wall M. 

How the alcohol industry relies 
on harmful use of alcohol and 
works to protect its profits 

Drug Alcohol 
Rev. 

2016 Nov;35(6):661-
664 

6 เบญจมาศ คุชน ี ผลการบริกาลทางเภสัชกรรมร่วมกับ
การอบรมน้ าแข็งต่อการป้องกันเยื่อบุ
ช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งทีไ่ด้รับ
ยาเคมีบ าบัดสูตรที่ม ี5-fluorouracil 
(5-FU) ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 

วารสาร
โรคมะเร็ง 

ปีที่ 36 ฉ.4 ต.ค. - ธ.ค. 
59 

7 Jintana Jankhotkaew, 
Surasak Chaiyasong, 
Orratai Waleewong, 
Latsamy Siengsounthone, 
Khanpaseuth Sengngam, 
Daovieng Douangvichit & 
Thaksaphon Thamarangsi 

The impact of heavy drinkers on 
others’ health and well-being in 
Lao PDR and Thailand 

Journal of 
Substance 
Use. 

2017 Mar 28:1-7 

8 Saramunee K, 
Ploylearmsang C, Surasak 
Chaiyasong, Phimarn W, 
Sookaneknun P. 

Unit cost of common illness 
management: a comparison 
between a primary care unit and a 
community pharmacy in Thailand 

Prim Health 
Care Res Dev. 

2017 Jul;18(4):376-
385 

9 นงนชุ ใจชืน่, จิราภรณ์ กมล
รังสรรค,์ สุรศักดิ ์ ไชยสงค ์

สถานการณช์่องว่างและโอกาสในการ
ควบคุมการตลาดและการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกฮอล์ในประเทศไทย  

วารสารวิจัย
ระบบ
สาธารณสุข 

ปีที่ 11 ฉ 1 ม.ค. - มี.ค. 
60 

10 วิระพล ภิมาลย,์  บรรลือ สังข์
ทอง, กฤษณี สระมุณี, วนิดา 
ไทรชมภ ู

การวิเคราะห์อภิมานประสทิธิภาพของ
ต าลึงในการควบคุมระดบัน้ าตาลใน
เลือด 

ว.วิทยาศาตร์
และเทคโนลยี 
มมส. 

ฉบับพิเศษ ก.ย.59 

11 สุรพงศ์ รัตนะ, บรรลือ สังข์
ทอง  

ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระและปริมาณสารฟี
นอลิกทั้งหมดของสารสกัดเมทานอล
จากดอกไม้หอมห้าชนิด 

ว.วิทยาศาตร์
และเทคโนลยี 
มมส. 

ฉบับพิเศษ ก.ย.59 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/
สิ่งพิมพ์ 

ว/ด/ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

12 สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์, 
นพรัตน์ พรมชัย, นิธิดา จิตร
นามกร 

 คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของ
เครื่องส าอางผสมสมนุไพรที่จ าหน่าย
ทางการค้า   

ว.วิทยาศาตร์
และเทคโนลยี 
มมส. 

ฉบับพิเศษ ก.ย.59 

13 W. Phimarn, P. Paktipat, 
K. Pansiri, P. Klabklang, P. 
Duangjanchot, A. Tongkul 

Effect of Weight Control 
Counseling in Overweight and 
Obese Young Adults 

The Indian 
Journal of 
Pharmacy 

January-February 
2017 DOI: 
10.4172/pharmaceut
ical 
sciences.1000198 

14 Vanida Prasert, Manabu 
Akazawa, Aiko Shono, 
Farsai Chanjaruporn, 
Chanuttha 
Ploylearmsang, Kamolnut 
Muangyim, hanased 
Wattanapongsatit,Uthen 
Sutin  

Applying the Lists of Risk Drugs 
for Thai Elderly (LRDTE) as a 
mechanism to account for 
patient age and medicine 
severity in assessing potentially 
inappropriate medication use 

Research in 
Social and 
Administrative 
Pharmacy 

2017 May 23. pii: 
S1551-
7411(17)30497-7 

15 Kusuma Jitsaeng, Bunleu 
Sungthong 

Antioxidant Activity and Total 
Phenolic Contents of Various 
Parts from Two Cultivars of 
Nelumbo nucifera Gaertn. 

J Sci Technol 
MSU 

2017 March-April 
;36(2)  

16 Surapong Rattana, 
Teeraporn Katisart, 
Bunleu Sungthong, 
Chirapha Butiman 

Acute and Sub-acute Toxicities of 
Thai Silkworm Powder (Bombyx 
mori Linn.) From Three Races in 
Male Wistar Rats and In vitro 
Antioxidant Activities 

Pharmacogn J. 2017; 9(4): 541-545 

17 สุรพงษ์ รัตนะ, บรรลือ สังข์
ทอง, ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 

การแยกกรดไกลเซอไรซิคและกรด
กอลลิคในสารสกัดยาธาตุอบเชยด้วยวิธี
รงคเลขผิวบาง-เดนสิโตเมทร ีและการ
ตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี
ไบดอออโทกราฟ ี

วารสารเภสัช
ศาสตร์อีสาน 

2560; 13 ฉ.พิเศษ 60-
71 

18 Surapong Rattana, 
Teeraporn Katisart, 
Bunleu Sungthong, 

Acute and Sub-acute Toxicities of 
Thai Silkworm Powder (Bombyx 
mori Linn.) From Three Races in 

Pharmacogn J. 2017; 9(4): 541-545 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/
สิ่งพิมพ์ 

ว/ด/ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

Chirapha Butiman Male Wistar Rats and In vitro 
Antioxidant Activities 

19 Surapong Rattana, 
Teeraporn Katisart, 
Chirapha Butiman, 
Bunleu Sungthong 

Antihyperglycemic Effect of 
Silkworm Powder, Fibroin and 
Sericin from Three Thai Silkworm 
(Bombyx mori Linn.) in 
Streptozotocin-Induced Diabetic 
Rats 

Pharmacogn J. 2017; 9(4): 559-564 

20 Surapong Rattana, 
Bunleu Sungthong, 
Pilanthana 
Lertsatithanakorn 

Simultaneous Separation of 
Glycyrrhizic Acid and Gallic Acid 
in Cinnamon Stomachic Mixture 
Extract by Thin Layer 

IJPS 2017; 13 
(Supplement): 60-71 

21 Vanida Prasert ,  Manabu 
Akazawa , Aiko Shono, 
Farsai Chanjaruporn, 
Chanuttha Ploylearmsang 
, Kamolnut Muangyim, 
Thanased 
Wattanapongsatit, Uthen 
Sutin 

Applying the Lists of Risk Drugs 
for Thai Elderly (LRDTE) as a 
mechanism to account for 
patient age and medicine 
severity in 
assessing potentially 
inappropriate medication use 

Research in 
Social and 
Administrative 
Pharmacy 

017 May 23. pii: 
S1551-
7411(17)30497-7 

3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน รางวัลที่ได้รับ งาน 

1 อ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ Quality evaluation of 
commercial Benjakul 
formulations in Thailand 

Excellent 
Poster 
Presentation 

The 20th Word 
Congress on Clinical 
Nutrition โรงแรมรามาการ์
เดนส์ กรุงเทพ 

2 ผศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร   Flipped Classroom Learnning  
Model for a Pharmacology 
Class  of Anti-diabetic Agents 
in the Third-year PharmD 
Students 

Outstanding 
Poster Award: 

การประชุมวชิาการเภสชั
ศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 คณะเภสัช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน รางวัลที่ได้รับ งาน 

3 ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง   คุณสมบัติทางกายภาพและ
ปริมาณสารส าคัญของสารสกัด
ตรีผลา ที่ผลิตด้วยเทคนิคท า
แห้งแบบพ่นฝอย  

Outstanding 
Poster Award: 

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
วิจัย ครั้งท่ี 13 มมส. 

4 นางสาวสาธิกา แจง้เขว้า  Excellent 
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 
สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.อุบลราชธาน ี

5 นางสาวปานจิตต์ พลดร  Excellent  
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 
สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.อุบลราชธาน ี

6 นางสาวศุภวรรณ นามวงษ ์  Excellent  
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 
สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.อุบลราชธาน ี

7 นางสาววรรธนา กิตติพงศ์
พิทยา 

 Excellent  
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 
สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.อุบลราชธาน ี

8 นางสาวเหมือนฤทัย สีหมอก  Excellent  
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 
สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.อุบลราชธาน ี

9 นางสาวนภัสวรรณ แก้วศรี
นนท ์

 Good Oral 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 
สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.อุบลราชธาน ี

10 นางสาวเพชรดา ชา่งนาค  Good Oral 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 
สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.อุบลราชธาน ี

11 นางสาวธัญนาฏ ภนูาเหนือ  Good Oral 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 
สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.อุบลราชธาน ี

12 นางสาวกมลฉัตร กุลกิติเกษ  Very Good 
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 
สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.อุบลราชธาน ี

13 นางสาวอัมพาภรณ์ สีหอัมไพ  Very Good 
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 
สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.อุบลราชธาน ี
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน รางวัลที่ได้รับ งาน 

14 นายชัชวาล นิราราช  Outstanding 
Poster Award 

โรงแรมริมปาว  จังหวัด
กาฬสินธุ ์

15 นางเจนจิรา นิราราช  Outstanding 
Poster Award 

โรงแรมริมปาว  จังหวัด
กาฬสินธุ ์

16 นางสาววลิาสินี เสียงตรง  ผลงานวชิาการ
ดีเด่น งาน
ประชุมวชิาการ
กระทรวง
สาธารณสุข
ประจ าปี 2560  

กระทรวงสาธารณสุข จ.
นนทบุรี 
 

17 ภก.กิตติชัย วิชัยโย  รางวัลชมเชย
ภาคโปสเตอร์
สาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

งานประชุมวชิาการ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
วิจัย คร้ังที่ 13 มมส. 

4. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ไม่มี 

5. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) 

ล าดับ
ที ่

บทความวิจัยที่ถูกอ้างอิง บทความวิจัยที่น าไปอ้างอิง 
ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร 

ปีที่(ฉบบั); 
ปีพิมพ์ 

ผู้แต่ง ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร 
ปีที่(ฉบบั); 

ปีพิมพ์ 

ผู้แต่ง 

1 Health promotion 
integrated into a Thai 
PharmD curriculum to 
improve pharmacy 
practice skills 

Am J 
Pharm 
Educ. 
2009;73(5)
:78. 

Sookaneknun P, 
Suttajit S, 
Ploylearmsang 
C, Kanjanasilp J, 
Maleewong U. 

The Impact of Modern 
Pharmacy Curriculum on 
the Student Attitude 
towards Weight Loss 
Product Advertisements : A 
Case Study 

J Young 
Pharm, 
2016; 8(4): 
456-462 

Tabakha MAl, 
Obaid DE, 
Fahelelbom KS, 
Sadek B  

2 Health promotion 
integrated into a Thai 
PharmD curriculum to 
improve pharmacy 
practice skills 

Am J 
Pharm 
Educ. 
2009;73(5)
:78. 

Sookaneknun P, 
Suttajit S, 
Ploylearmsang 
C, Kanjanasilp J, 
Maleewong U. 

Review of Evolving Trends 
in Clinical Pharmacy 
Curriculum around the 
Globe 

American 
Journal of 
Pharmacol
ogical 
Sciences 
2014: 1-7 

Hussain A, Malik 
M, Abdullah S  
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ล าดับ
ที ่

บทความวิจัยที่ถูกอ้างอิง บทความวิจัยที่น าไปอ้างอิง 

ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร 
ปีที่(ฉบบั); 

ปีพิมพ์ 

ผู้แต่ง ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร 
ปีที่(ฉบบั); 

ปีพิมพ์ 

ผู้แต่ง 

3 Group behavior therapy 
versus individual 
behavior therapy for 
healthy dieting and 
weight control 
management in 
overweight and obese 
women living in rural 
community 

Obes Res 
Clin Pract 
2007;1:223
-32. 

Waleekhachonl
oet O, 
Limwattananon 
C, 
Limwattananon 
S, Gross CR 

Effect of Weight Control 
Counseling in Overweight 
and Obese Young Adults 

Indian J 
Pharm Sci 
2017;79(1)
: 35-41 

Phimarn W, 
Paktipat P, 
Pansiri K. 
Klabklang P, 
Duangjanchot P, 
Tongkul A.  

4 Thai community 
pharmacist involvement 
in weight management 
in primary care to 
improve patient’s 
outcomes.  

Int J Clin 
Pharm 
2013;35:12
08-17. 

Phimarn W, 
Pianchana P, 
Limpikanchakovi
t P, Suranart K, 
Supapanichsaku
l S, Narkgoen A, 
Saramunee K 

Effect of Weight Control 
Counseling in Overweight 
and Obese Young Adults 

Indian J 
Pharm Sci 
2017;79(1)
: 35-41 

Phimarn W, 
Paktipat P, 
Pansiri K. 
Klabklang P, 
Duangjanchot P, 
Tongkul A.  

5 Effect of the Weight 
Control Program 
Focusing on the 
Modification of Eating 
Behavior in the 
Overweight or Obese 
University Students.  

TJPP 
2010;2:35-
45. 

Samanchat P, 
Waleekhachonl
oet O, Towanna 
B. 

Effect of Weight Control 
Counseling in Overweight 
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ด้านการบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์ ในปีงบประมาณ 

2560 คณะได้ด าเนินงานทั้งด้านบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน การอบรม การประชุมวิชาการต่างๆ ดังนี้ 

1. การจัดประชุมวิชาการ 

ว/ด/ป หัวข้อเรื่อง สถานที ่ งบประมาณ (บาท) 
 29-30 ต.ค. 2559 เภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.

มหาสารคาม 
40,000.00 

 27-30 มี.ค. 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลีย้งส าหรับ
หลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใน
บุคลากรสาธารณสุขในระบบบรกิาร
สุขภาพระดับปฐมภูม ิเพื่อสนับสนุนระบบ
ส่งต่อที่ไร้รอยต่อ 

โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

มีงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืนสนับสนุน 
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ว/ด/ป หัวข้อเรื่อง สถานที ่ งบประมาณ (บาท) 
 18-19 พ.ค.2560  ประชุมวชิาการเภสชักรรมคลินกิครั้งที่ 1  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.

มหาสารคาม 
49,950.00 

 22 ก.ค. 2560 โครงการส่งเสริมทักษะการให้บริการเลิก
บุหรี่โดยเภสัชกรชุมชนและเครอืข่าย
หน่วยบริการ  

คณะเภสัชศาสตร์ ม.
มหาสารคาม 

30,000.00 

 24-26 ก.ค. 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัช
ศาสตร์ศึกษาส าหรับการฝึกปฏบิัติงาน
บริบาลเภสัชกรรม  

คณะเภสัชศาสตร์ ม.
มหาสารคาม 

72,340.00 

 29-30 ก.ย. 2560 โครงการส่งเสริมทักษะการให้บริการเลิก
บุหรี่โดยเภสัชกรชุมชนและเครอืข่าย
หน่วยบริการ คร้ังที่ 2 

โรงแรมตักสิลา จังหวัด
มหาสารคาม 

15,000.00 

 
2. งานบริการวิชาการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 3 สาขาได้ให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่
ประชาชนทั่วไป โดยมีจ านวนผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 68,714 ราย มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 6,803,915 บาท 
ก าไรสุทธิจาการด าเนินงาน – 79,680.50 บาท  

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ จ านวนนิสิตที่เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัช
กรรม ที่ร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 3 สาขาระหว่าง ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 จ านวน 254 คน โดย
คณะอนุกรรมการฝึกงานร้านยาได้ตั้งกรอบการด าเนินงานส าหรับการฝึกงานตามเกณฑ์ของศูนย์ประสานงาน
การศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) และในการฝึกงานนิสิตนักศึกษาได้จัดกิจกรรมให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนหลายกิจกรรม อาทิเช่น การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.30 – 
9.00 น. ณ ร้านยาสาขาเทศบาล กิจกรรมลงชุมชนเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมือง เป็นต้น 

 
3. งานบริการวิชาการของโรงงานฟาร์มแคร์ 

โรงงานฟาร์มแคร์ เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ในปี 2560 มีรายการผลิตภัณฑ์ที่ข้ึน

ทะเบียน จ านวนทั้งสิ้น 23 ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้บริการวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพ โดยปีที่ผ่านมาได้ให้บริการพัฒนาสูตรต ารับแก่ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 3 

รายการ และรับผลิตยาสมุนไพรบรรจุแคปซูลให้แก่โรงพยาบาลคูเมือง 2 ต ารับ 

ด้านงานบริการวิชาการ โรงงานฟาร์มแคร์เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมและการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ เป็นต้น จ านวนนิสิตที่เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ทีโ่รงงานฟาร์มแคร์ระหว่าง ตุลาคม 
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2559 - กันยายน 2560 จ านวน 11 คน ได้แก่ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
คณะมีพันธกิจส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยเน้นที่

เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนั้นมีการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นิสิตเป็นส่วนใหญ่ เช่น งานประเพณีรดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ ท าบุญวันสถาปนาคณะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
ทุกปี เป็นต้น รวมทั้งโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น งานกฐินมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น  

 

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม/ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
26 – 27 ต.ค. 2559  กฐินสามัคคีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปี 2560  - 

10 ก.พ. 2560  ท าบุญคล้ายวนัสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 18 ปี  5,400.00 

15 มี.ค. 2560 กินข้าวปุน้ บุญผะเหวด เทศน์คาถาพัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 

11 เม.ย. 2560  งานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ - 

19 - 21 เม.ย. 2560 งานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13,960.00 

13 ก.ค.2560   งานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  9,560.00 

10 ม.ค. 2560 โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศลิปวฒันธรรม เรื่อง โครงการสืบสานภมูิ
ปัญญาไทยอาหารคะล าในสังคมและวัฒนธรรมไทยอีสาน 

46,986.00 

  

ด้านการบริหารจัดการ  
1. บุคลากร 
1.1 จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ข้าราชการ สาย พนักงาน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง 

ก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ ประจ า ราชการ ชั่วคราว 

7 1 - 43 15 - - - 10 
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1.2 จ านวนอาจารย์ประจ า 

คณะ/หน่วยงาน 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

คณะเภสัชศาสตร์ 10 6 34 23 27 - - 

2. การส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยของบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือวิจัย 

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน แหล่งทุน 

ปริญญาเอก 
  

นายกรีพล แม่น
วิวัฒนกุล 
  

เทคโนโลยชีีวภาพ 
  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ภายในประเทศ กองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (กพม.) 

ปริญญาเอก นางสาวพรชนก 
ศรีมงคล 

สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ วิชาเอก
เภสัชกรรม 

The University of 
Sydney เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) 

ปริญญาเอก นายณัฐพงษ์ วชิัย สาขาวิชา เภสัช
กรรมแผนจีน 

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน
จนีเทียนจิน  Tianjin 
University of Traditional 
Chinese Medicine 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทุนจากรัฐบาลจีน 

ปริญญาเอก นายเปมรินทร์ 
โพธิสาราช 

ระดับวุฒบิัตร 
สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์   

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั University of 
Maryland  Baltimore 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
ณ Banner-University 
Medical Center 
Tucson/University of 
Arizona College of 
Pharmacy 

ทุนคณะเภสัชศาสตร์ และ 
จากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ปริญญาเอก นางสาวเพียงขวัญ 
ศรีมงคล 

สาขาวชิาเภสชั
บ าบดั ระดับ
วุฒิบัตร 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ทุนส่วนตัว 
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3. การจัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย  

ว/ด/ป หัวข้อเรื่อง สถานที่ 
8-13 ม.ค. 2560 วิทยากรการท า workshop ด้านเภสัชกรรมคลินิก (นายธีระ

พงษ ์ศรีศิลป์/นายภัทรพล เพียรชนะ/นายปวชิ พากฏิพัทธ)์ 
มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
สปป.ลาว ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

16-19 ก.พ. 
2560 

วิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICPP-2017 (นายสุร
ศักดิ์ ไชยสงค)์ 

Chalpathi Intitute of 
pharmaceutical 
Sciences,Guntur,Andhra 
Pradesh,India 

17-22 ก.พ. 
2560 

วิทยากรบรรยายเร่ืองน้ าไผ่เพื่อสุขภาพ (นายเมธิน ผดุงกิจ) ไร่แสนดี เกษตรพัฒนารอบดา้น อ.
โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

19 ก.พ. 2560 วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ การควบคุมคุณภาพยาสมนุไพร 
(นายบรรลือ สังข์ทอง) 

ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ.
ธนบุรี กรุงเทพ 

27 ก.พ. 2560  วิทยากรในโครงการเขียน manuscript เพื่อยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ (นายเมธนิ ผดุงกิจ) 

วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น  

27-30 มี.ค. 
2560 

วิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การพัฒนาศักยภาพครูพี่
เลี้ยง (Precepter)” ส าหรับหารใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลใน
บุคลากรสาธารณสุขในระบบบรกิารสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อ
สนับสนนุระบบส่งต่อที่ได้รอยตอ่ (นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อม
แสง) 

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ 

15-17 พ.ค. 
2560 

วิทยากรอบรมเชิงปฏบิัติการในหัวข้อ “การปรับสภาพบ้าน
ส าหรับคนพิการโดยท้องถิ่น” (นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง) 

โรงแรมอิมภาวา อ.บ้านไผ่  
จ.ขอนแก่น 

14-20 พ.ค. 
2560 

วิทยากรการประชุมเชิงปฏบิัติการ Clinical Pharmacy 
Worshop 14-20 พฤษภาคม2560 (นายธีระพงษ์ ศรีศิลป์) 

มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
สปป.ลาว ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

18-20 ก.ย. 
2560 

วิทยากรอบรมเชิงปฏบิัติการในหัวข้อ “การเรียนการสอน
แบบสหวิชาชพี” (นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง) 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภยั
ภูเบศร จ.ปราจีนบุร ี

18-20 ก.ย. 
2560 

วิทยากรการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาคร้ังที่ 16 
(นางสาวชนตัถา พลอยเลื่อมแสง) 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ.นนทบุรี 
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4. บุคลากรที่ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  
4.1 สายวิชาการ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 

ในประเทศ 

1 นายธนพงศ์ ภูผาล ี ประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2559 สมาคมเภสัช

กรรมชุมชน (ประเทศไทย) 
 5 มี.ค. 2560 

ไทย 

ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 22 ประจ าปี

งบประมาณ 2560 

 22-24 ก.พ. 2560 
ไทย 

ประชุมวิชาการวันร้านยาคุณภาพครั้งที่ 6  21 พ.ค.2560 ไทย 

ประชุมวิชาการระดับชาติเพือ่การจัดการสารเคมี 

ครั้งที่ 1 
 19-20 ก.ค. 2560 ไทย 

3 นางสาวสายทิพย์ สุทธิรักษา ประชุมวิชาการ “เคล็ดลับชะลอวัย สุขภาพดีใช้

ยาอย่างปลอดภยัในผู้สูงวัย” 
 9 ต.ค. 2559 ไทย 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหวัข้อวจิัยและ

พัฒนา เร่ือง “ร่วมสร้างองค์ความรู้เพื่อรองรับ

การเข้าสู่สังคมสูงวัยในภาคอีสาน” 

 26 ม.ค. 2560 ไทย 

  ประชุมวิชาการ “Advanced 

Pharmacotherapeutics I” 
 14-18 พ.ย. 2559 ไทย 

การฝึกอบรมหลกัสูตรอบรมระยะสั้น การ

บริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช 
 24-27 ก.ค.2560 ไทย 

การฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัช

กรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช 
 7-11 ส.ค.60 ไทย 

4 นางสาวปวิตรา พลูบุตร 
 

ประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 

2560 
 29-30 มิ.ย.2560 ไทย 

  ศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนจีน  4-8 ม.ีค. 2560 ไทย 

5 นางสาวคัทลียา เมฆจรัสกุล นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และการตีพิมพ์ผลงานด้านการศึกษา 
 3 มี.ค. 2560 ไทย 

  ก้าวทันเครื่องส าอาง 2:All about sunscreens  17-19 พ.ค.2560  ไทย 

  ประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 

2560 
 29-30 มิ.ย. 2560 ไทย 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 

6 นางสาวปาริโมก เกิดจันทึก 
 

ประชุมวิชาการ “เคล็ดลับชะลอวัย สุขภาพดีใช้

ยาอย่างปลอดภยัในผู้สูงวัย” 
 9 ต.ค. 2559 ไทย 

ประชุมวิชาการ “Advanced 

Pharmacotherapeutics II” 
 9-13 ม.ค. 2560 ไทย 

ประชุมวิชาการ “Advanced 

Pharmacotherapeutics I” 
 14-18 พ.ย. 2559 ไทย 

7 นางรจเรศ หาญรินทร ์
 

ประชุมวิชาการ “เคล็ดลับชะลอวัย สุขภาพดีใช้

ยาอย่างปลอดภยัในผู้สูงวัย” 
 9 ต.ค. 2559 ไทย 

ประชุมวิชาการ “Advanced 

Pharmacotherapeutics II” 
 9-13 ม.ค. 2560 ไทย 

ประชุมวิชาการ “Advanced 

Pharmacotherapeutics I” 
 14-18 พ.ย.2559 ไทย 

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมาน 

(SR MA) 

 22 พ.ค.2560 
ไทย 

8 นายธีระพงษ์ ศรีศิลป ์ นิเทศการฝึกการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม

และติดตาม MOU คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ 

6-8 เม.ย. 2560 
ไทย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก คณะ

เภสัชศาสตร ์มมส. 
9-13 ม.ค. 2560 ไทย 

9 นางสาวอรอนงค์ วลีขจรเลิศ 
 

Workshop Program The Challengeฯ 

(PRUS) Tenda in infectious disease 

Phamacotherapy 

 22-23 พ.ค.2560 ไทย 

Asia Pacific Workshop on Social and 

Administrative Pharmacy 
 13 ส.ค.-6 ก.ค.60 ไต้หวัน 

10 นางสาวธนนรรจ ์รัตนโชติพานิช Workshop Program The Challengeฯ 

(PRUS) Tenda in infectious disease 

Phamacotherapy 

 22-23 พ.ค.2560 ไทย 

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ Practical ครั้งที่6  21-23 มิ.ย. 2560 ไทย 

11 นางสาวกฤษณี สระมุณ ี โครงการอบรม การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์ 
 1-2 มิ.ย. 2560 ไทย 

  การอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวจิัย รุ่นที่ 4  28-30 มิ.ย. 2560 ไทย 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 
การอบรมคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัยใน

มนุษย ์ประจ าป ี2560 
 26-27 ก.ค.2560 ไทย 

12 นายบรรลือ สังข์ทอง โครงการอบรมระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 

ระดับคณะ/สถาบัน-Tier 3 
 27-30 ม.ค. 2560 ไทย 

  How to conduct the research in 

ethnobotany:qualitative and quantitative 

analysis 

 19 มิ.ย. 2560 ไทย 

  โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัยดา้น

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ปีงบประมาณ 2560 

16-17 ก.พ. 2560 ไทย 

13 นางสาวอชิดา จารุโชติกมล 
 

การประชุมวชิาการความก้าวหน้าทาง
เภสัชวิทยาคร้ังที่ 15 “เภสัชวิทยาของ
ยาไทย” 

2-3 มิ.ย. 59 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

14 นางเบญจมาศ คุชน ี การประชุมวชิาการความก้าวหน้าทาง
เภสัชวิทยาคร้ังที่ 15 “เภสัชวิทยาของ
ยาไทย” 

2-3 มิ.ย. 59 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

15 นางสาวชวัลนุช มัดจปุะ การประชุมวชิาการความก้าวหน้าทาง
เภสัชวิทยาคร้ังที่ 15 เร่ือง เภสัชวิทยา
ของยาใหม่ 

2-3 มิ.ย. 59 คณะเภสัชศาสตร์ ม.
มหิดล 
 

16 นางสาววนรัตน์ อนุสรณ์เสง่ียม เข้าร่วมประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษา
แห่งชาติ 2559 

30-31 พ.ค.59 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  เข้าร่วมประชุมวิชาการเร่ือง สมนุไพร
บนหลักฐานเชิงประจักษ์กับการน าไป
ประยุกต์ใช ้

1 ก.ค. 59 จัดโดย สมาคมเภสัช
กรรมโรงพยาบาล 
(ประเทศไทย) โรงแรม
นารายณ์ สีลม กทม. 

17 นางสาวธารินี  ศรีศักดิ์นอก 
 

การประชุมวชิาการเภสชัศาสตรศ์ึกษา
แห่งชาติ ประจ าปี 2559 

30-31 พ.ค.59 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองรูปแบบ
การวิจัยสุขภาพและการใช้สถิตขิั้นสูง 

27 มิ.ย. 59 – 1 
ก.ค. 59 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
วิทยาลัย 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 

18 นางสาวพยอม สุขเอนกนนัท์ The 4th AASP Deans Forun  24-26 มิ.ย. 
2559 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

19 นางสาวครองขวัญ ดวงพาวัง Contemporaoy Review in 
Pharmacotherapy 2016 

 21-24 มิ.ย. 
2559 

โดย วิทยาลัยเภสัช
บ าบดัแห่งประเทศ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กทม. 

20 นางสาวรุจิลักขณ์ รัตตะรมย ์ การประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ 
2559 

30-31 พ.ค.59 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  อบรมเชิงปฏิบัติการอนุมลูอิสระและ
สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

6-7 ม.ิย. 59 สมาคมเพื่อการวิจัย
อนุมูลอิสระไทย ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์และ
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  การประชุมวชิาการเร่ือง สมุนไพรบน
หลักฐานเชิงประจักษ์กับการน าไป
ประยุกต์ใช ้

1 ก.ค. 59 สมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล (ประเทศ
ไทย) โรงแรมนารายณ์ สี
ลม กทม. 
 

21 นางสาววนิดา ไทรชมภ ู การประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ 
2559 

30-31 พ.ค.59 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

  อบรมเชิงปฏิบัติการอนุมลูอิสระและ
สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

6-7 ม.ิย. 59 สมาคมเพื่อการวิจัย
อนุมูลอิสระไทย ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์และ
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
 

ต่างประเทศ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 

1 นายสุรศักดิ์ ไชยสงค ์ Interation Alcohol Control (IAC) 
Study working group meeting and 
Global Alcohol Policy Conference 
(GAPC) 2015 

2-12 ต.ค. 58 University of 
Edinburgh, ,Scotland 
 

  เข้าร่วมประชุม Intercountry forum 
on protecting young people from 
the harmful use of alcohol  2016 

26 เม.ย. – 3 
พ.ค. 59 

Hong Kong SAR 
(CHINA) 

2 นางสาวพยอม สุขเอนกนนัท์ เข้าร่วมประชุม 2015 SA Mimi 
Ecnscltatron  

6-11 ธ.ค. 58 OMF Internalrenal 
Cantre,2 Cluny 
Rode,Singapore  

  เข้าร่วมประชุม OMF International 
Serve Asia Consultion December 8-
10, 2015  

6-11 ธ.ค. 58 OMF International 
Centre, 2 Cluny 
Road, Singapore 

  เข้าร่วมเจรจาการต่อ MOU หารือ
แนวทางแลกเปลี่ยนนสิิต และการท าวิจัย
ร่วม และฝึกปฏิบตัิงาน 

13-20 ธ.ค. 58 School of Pharmacy 
Taylor’s University 
Malaysia 

3 นางสาวพรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ เข้าร่วมเก็บข้อมลูสมุนไพรที่ใช้ในหญิง
ตั้งครรภ์ ณ แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

7-12 พ.ย. 58 แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 
 

4 นายเมธิน ผดุงกิจ เข้าร่วมเก็บข้อมลูสมุนไพรที่ใช้ในหญิง
ตั้งครรภ์ ณ แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

7-12 พ.ย. 58 แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 
 

5 นายสมคิด  
เจนกลาง 

The 16th ACCP 2016 14-18 ก.ค.59 Sejons University กรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต ้

  เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน
วิชาการ ณ ต่างประเทศ ในการประชุม
วิชาการ 16th Intermational nutrition 
& Diagnostics Conference (INDC 
2016) 

1-8 ต.ค. 59 ณ Hotel DUO กรุง
ปราก ประเทศ
สาธารณรัฐเซ็ก 

6 นายทวีศักดิ์ ธรรมราช ไปน าเสนอผลงานวิชาการและเข้า
ร่วมงานประชุมวิชาการ 21st 2016 BEST 
Conference & International 
Symposium on Biotechnology and 
Bioengineering  

23-26 มิ.ย. 59 National Central 
University 
Jungle,Taoyuan 
ประเทศไต้หวัน 
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4..2 สายสนับสนุน 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล หัวข้อเร่ือง วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 

1 นางปาณสิษา 
เสนาวงศ ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท า
โครงการวิจัยในการปรบัปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนระดับต าแหนง่ช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 5” 

18-20 พ.ย. 58 
 

มหาวิทยาลยัสุข
โขทัยธรรมาธิราช 
นนทบุรี 

2 นายกิตติศักดิ ์
 เกิดชาญ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท า
โครงการวิจัยในการปรบัปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนระดับต าแหนง่ช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 5” 

18-20 พ.ย. 58 
 

มหาวิทยาลยัสุข
โขทัยธรรมาธิราช 
นนทบุรี 

3 นางสาวพสิมัย 
สอนสา 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท า
โครงการวิจัยในการปรบัปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนระดับต าแหนง่ช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 5” 

18-20 พ.ย. 58 
 

มหาวิทยาลยัสุข
โขทัยธรรมาธิราช 
นนทบุรี 

4 นางสมจิตร  
ศรีแก่นจันทร์ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท า
โครงการวิจัยในการปรบัปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนระดับต าแหนง่ช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 5” 

18-20 พ.ย. 58 
 

มหาวิทยาลยัสุข
โขทัยธรรมาธิราช 
นนทบุรี 

5 นายศุภกร  
เหล่าทองสาร 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท า
โครงการวิจัยในการปรบัปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนระดับต าแหนง่ช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 5” 

18-20 พ.ย. 58 
 

มหาวิทยาลยัสุข
โขทัยธรรมาธิราช 
นนทบุรี 

6 นางสกุลไทย  
ป้อมมะรัง 
 

การประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนนุคณะเภสัช
ศาสตร์ ปี 2558 

18-20 พ.ย. 58 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

7 นางสาวชณัญญา 
โนนศรี 
 

การประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนนุคณะเภสัช
ศาสตร์ ปี 2558 

18-20 พ.ย. 58 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

8 นายครินทร์ 
วิจารณ ์
 

การประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนนุคณะเภสัช
ศาสตร์ ปี 2558 

18-20 พ.ย. 58 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

9 นายสุภเวช  
บุตรศรีภูม ิ

การประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนนุคณะเภสัช
ศาสตร์ ปี 2558 

18-20 พ.ย. 58 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

10 นางสาวคนึงศรี 
นิลด ี

การประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนนุคณะเภสัช
ศาสตร์ ปี 2558 

18-20 พ.ย. 58 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงานบุคลากร
สายสนับสนนุส านักงานเลขานุการ คณะเภสัช

27 มิ.ย. 59 และ 
6-8 ก.ค. 59 

1.จัดโดย คณะเภสัช
ศาสตร์ มมส 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล หัวข้อเร่ือง วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 
2559 และ อบรม “การเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน” 

 สถานที่จดั คณะ
เภสัชศาสตร์ มมส./
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสีุรนารี/
จันทร์เจ้าหลาวรี
สอร์ท บีท จ.จันทบุร ี

  โครงการพัฒนาสมรรถนะส าหรบัผู้ปฏบิัติงาน
ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทัว่ไป มมส. ปี 
2559 

13 ก.ค. 59 
 

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 
มมส. 
 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนวาระ
การประชุมและรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” 

14 ก.ค. 59 
 

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 
มมส. 
 

11 นางไพฑุรย์ บุญช ู โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกัน
คุณภาพศึกษา 

25 เม.ย. 59 
 

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มมส. 

12 นางสาวนิชานนัท์ 
สาระราช 

โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกัน
คุณภาพศึกษา 

25 เม.ย. 59 
 

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มมส. 

13 นายอรรถพล  
อุทัยเรือง 

โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกัน
คุณภาพศึกษา 

25 เม.ย. 59 
 

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มมส. 

14 นางสาวรัตนาภรณ์ 
สมนึก 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนวาระ
การประชุมและรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” 

14 ก.ค. 59 
 

อาคารบรมราชกุมารี 
มมส 

  โครงการอบรม “การตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวชิาการด้วยโปรแกรม Turnitin” 

27-30 ก.ค. 59 ส านักคอมพิวเตอร์ 
ห้อง B415 มมส 

 
4.3 การผลิตหนังสือ – ต ารา  

หนังสือ – ต ารา  ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง/บรรณาธิการ 

1. หนังสือ - เอกสาร  

1.1 ต าราเภสัชวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ  ปวิตรา พูลบุตร 

1.2 หลักการใช้ยารักษาโรคตับ วิระพล ภิมาลย์ 
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4.4 เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศ  
 

วันเดือนปี 
 

ชื่ออาคันตุกะ/สัญชาติ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ 

January 7-
9, 2016 

1. Professor Salisa C. 
Westrick 

Auburn University, 
U.S.A. 

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้นเภสัชศาสตร์ของ
นิสิตระหว่างประเทศ 

June 7, 
2016 

1. Professor Paul W. 
Jungnickel 
2. Ms. Mariann 
Jungnickel 

Auburn University, 
U.S.A. 

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้นเภสัชศาสตร์ของ
นิสิตระหว่างประเทศ 

April 29 - 
Jun 16, 
2016 

Prof. Gary H. Smith Department of 
Pharmacy Practice and 
Science, Arizona. 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกบัอาจารย์ผูส้นใจไป
ฝึกงานตา่งประเทศ  
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน
เภสัชศาสตร์กับอาจารย์ และนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  
3. เพื่อช่วยอ่านงานวิจัยและบทความวิชาการ 

August 17-
18, 2016  

1. Dr. Chanthanom 
Manithip  

2. Ms. Keo Sihathep 
3. Mr. Bounmy 

Sinaphet 
4. Mr. Lenglor Kualor 
 

Faculty of Pharmacy 
University of Health 
Sciences, Lao PDR 

1. เข้าร่วมงานประชุม 3 คณะ “The 1st MSU 
Congress of Health Sciences: From Local 
Wisdom to Global Recognition, MCHS 
2015” 
2. เจรจาความก้าวหน้าของ MOU ระหว่าง
มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
3. วางแผนแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อการเรียนรู้ชุมชน
และการฝึกงานในโรงพยาบาลไชยเชษฐาธิราช ในปี 
2559 
4. ติดตามการรับทุน inbound สมเด็จพระเทพฯ 
ส าหรับการศึกษาต่อระดบั ป.โท และ ป.เอก ที่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5. เยี่ยมดูงานแพทย์แผนไทย ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
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4.5 ด้านงบประมาณ  
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จ าแนกตามงบรายจ่าย เดือน 

กันยายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน 

ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559 

จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

ตามจัดสรร 

ร้อยละ

ตามแผน 

งบบุคลากร 3,354,650.00 - 3,354,650.00 74.17 74.14 

งบด าเนินงาน 1,459,100.00 - 1,454,233.57 99.97 99.97 

งบลงทุน 9,645,428.00 - 9,645,257.99 99.99 99.99 

งบอุดหนุน 2,930,000.00 - 1,213,046.52 41.40 41.40 

งบรายจ่ายอื่น - - - - - 

รวม 17,389,178.00 - 15,667,188.08 90.10 90.10 

 

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินรายได้ 

ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559 

จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

ตามจัดสรร 

ร้อยละ

ตามแผน 

งบบุคลากร 5,123,400.00 5,123,400.00 4,108,407.42 80.19 80.19 

งบด าเนินงาน 5,091,345.00 5,091,345.00 4,371,190.74 85.86 89.27 

งบลงทุน - - - - - 

งบอุดหนุน 4,566,026.00 4,566,026.00 3,581,967.91 78.45 78.45 

งบรายจ่ายอื่น 849,257.00 849,257.00 280,166.00 32.99 32.99 

รวม 15,630,028.00 15,630,028.00 12,341,732.07 78.96 78.96 
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งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินสะสม 

ตุลาคม  2557 – กันยายน  2558 

จัดสรร แผนกการใช้จ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละตาม

จัดสรร 

ร้อยละ

ตามแผน 

งบบุคลากร - - - - - 

งบด าเนินงาน   - - - 

งบลงทุน 1,494,240.00 1,494,240.00 1,484,200.00 99.33 99.33 

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 100.00 

รวม 3,494,240.00 108,000.00 488,180.00 99.71 99.71 

 
สรุปภาพรวมการเบิกจ่าย 

งบรายจ่าย สรุปภาพรวม 

ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559 

จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละ 

ตามจัดสรร 

ร้อยละ

ตามแผน 

งบบุคลากร 8,478,050.00 8,478,050.00 7,463,057.42 88.03  88.03  

งบด าเนินงาน 6,550,445.00 6,550,445.00 5,825,424.31 88.93  88.93  

งบลงทุน 11,139,668.00 11,139,668.00 11,129,457.99 99.91  99.91  

งบอุดหนุน 7,496,026.00 7,496,026.00 4,795,014.43 63.97  63.97  

งบรายจ่ายอื่น 2,849,257.00 2,849,257.00 2,280,166.00 80.03  80.03  

รวม 36,513,446.00 36,513,446.00 31,493,120.15 86.25  86.25  
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
************************************************************************* 

การประกันคุณภาพการศึกษา  
 ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเภสัชศาสตร์ (QA) ประจ าปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 
31 กรกฎาคม 2559) เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน  2559 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่ 

1. รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์   ประธาน 
2. รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม          กรรมการ 
3. ผศ.มลิจันทร์ ทองค า  คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคา ม กรรมการ 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2558 

 
มาตรฐาน 

 
จ านวนตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

  ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมินของ
กรรมการ 

1. การผลิตบัณฑิต 6 3.73 3.74 
2. การวิจัย 3 5.00 5.00 
3. บริการวิชาการ 1 5.00 4.00 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 5.00 
5. การบริหารจัดการ 2 5.00 4.50 

รวม 13 4.42 4.34 
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กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
งานบริหาร 
คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมก ากับติดตามแผน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
และจัดท าแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมอบรมภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2559 ณ ภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 6-8 ก.ค.59 โดยศึกษาดูงานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ จันท์เจ้า
หลาวรีสอร์ท จ.จันทบุรี 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1416397068386632.1073741836.219917621367922&type=3
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งานวิชาการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 24 พ.ค.2559 ณ ห้องประชุมลานไม้
หอม คณะเภสัชศาสตร์  

   

โครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 13 นิสิตชั้นที่ 5 ณ ชุมชนบ้านวังใหม่-วังปลาโด ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1417288261630846.1073741838.219917621367922&type=3
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งานกิจการนิสิต 
สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 

   
 

งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 11 วันที่ 26 เม.ย.2559 

   
 
กิจกรรมบริการวิชาการ 
ร้านยามหาวิทยาลัยให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรังและให้ค าปรึกษาอดบุหรี่ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ โรงพยาบาล
มหาสารคาม วันที่ 11 ส.ค. 2559 และกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรมโดยความร่วมมือของเภสัชกรทุกภาค
ส่วน  ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 

 

 

 

 

 

                                                                                     

   

งานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (มหาสารคาม ขอนแก่น อุบลราชธานี) ระหว่าง
วันที่  13-14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 

 

 

 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1234189106612636&type=3
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กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันที่ 26-27 ก.ค.2559 

 
 
งานวันสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 8 เม.ย. 2559 ณ ห้องนิทรรศการฯ  

   
 
คณะเภสัชศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดเทพีสงกรานต์ มมส. ปี 2559 

    
 

นมัสการ สรงน้ า ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัย และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 วันที่ 20 เม.ย. 2559 
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งานวิเทศสัมพันธ์ – ต้อนรับแขกต่างประเทศ 
 
3 พฤษภาคม 2560  
Prof.Gary Smith, 
จาก University of Arizona Tucson,Arizona USA  
บรรยายพิเศษในหัวข้อ  
Teaching Techniques for Pharmacy Education 
 
 

4 กรกฎาคม 2559  
Prof. Manabu Akazava และคณะ  
จาก public heath, meiji university,  
kiyose, ประเทศญี่ปุ่น 
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ที่ปรึกษา 

ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล / รูปเล่ม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนดิา ไทรชมภู  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. อ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์   รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 

 3. นางสกุลไทย ป้อมมะรัง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 
4. นายครินทร์ วิจารณ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 5. นายศุภกร เหล่าทองสาร   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 6. นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 7. นางปาณิสา เสนาวงษ์    พนักงานบริหารงานทั่วไป / เลขานุการคณบดี 

8. นางพรพิมล ขจรภพ    นักวิชาการการศึกษา 
 9. นางสมจิตร ศรีแก่นจันทร์   นักวิชาการการศึกษา 
 10. นางสาวพลอย ทัพสุริย์   งานบุคคล  
 11. นางนิตยา นารีจันทร์    พนักงานธุรการ 
  
แหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ 
 บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


