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สารคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 

 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561  
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ในด้านการจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
รวมทั้งการบริหารจัดการ ซึ่งการด าเนินงานในปีนี้ทุกพันธกิจหลักได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะได้รับรางวัลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ระดับดีมาก เป็นอันดับสองของหน่วยงานการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีคะแนนเป็น
ล าดับที่สองในกลุ่มคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการจัดการการศึกษาทุกระดับคือปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ส าหรับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 5/2561 ใบประกอบวิชาชีพปี 4 PLE-CC1 
โดยศูนย์ความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ของนิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สอบผ่าน 116 
คน จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 117 คน คิดเป็นร้อยละ 99.1% โดยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เป็น 1 ใน 3 คนที่ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ 88 คะแนน ทั้งนี้ ในภาพรวมทั่วประเทศ มีผู้สมัครสอบทั้งหมด 
1,661 คน สอบผ่าน 1,546 คน ไม่ผ่าน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 93.1%   มีการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึนได้อีก 5 คน มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและได้รับรางวัลผลงานวิจัยเภสัชศาสตร์
ศึกษาในระดับชาติ งานวิจัยเน้นงานบูรณาการทางด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย และการท างานร่วมกับชุมชน 
และพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยไปเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล   

คณะมีนโยบายในงานการต่างประเทศเพ่ือเข้าสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น มีการขยายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศอาเซียน โดยมีการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพร่วมกับ Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย 
University of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ และ Sanata Dharma University ประเทศอินโดนีเซีย มีการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขนลาว นอกจากนี้ยังคง
ความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ  University of Tennessee university และ Auburn University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง Showa University ประเทศญี่ปุ่น  

ส าหรับผลการด าเนินงานและความส าเร็จทั้งหลายของคณะ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ บุคลากร นิสิตทุกคน
ในคณะที่มีความรักสามัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะอย่างเข้มแข็ง 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการด าเนินงานนี้จะเป็นก าลังใจ แรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะต่อไป หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นสื่อเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 

 
 (ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง) 

                          คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
************************************************************************* 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 –  

30 กันยายน 2561) ในพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย และสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ในด้านการจัดท าหลักสูตร ในปี 2561 คณะมีการ
จัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ได้แก่ เภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 2) 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมคลินิก) 3) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ) และ 4) 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) การจัดการศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ และผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่ได้4.49  เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ ที่ยังไม่
มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ส าหรับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 5/2561 ใบ
ประกอบวิชาชีพปี 4 PLE-CC1 โดยศูนย์ความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ของนิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  สอบผ่าน 116 คน จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 117 คน คิดเป็นร้อยละ 99.1% โดยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น 1 ใน 3 คนที่ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ 88 คะแนน ทั้งนี้ ในภาพรวมทั่วประเทศ 
มีผู้สมัครสอบทั้งหมด 1,661 คน สอบผ่าน 1,546 คน ไม่ผ่าน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 93.1%  

และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก และนิสิตสามารถสอบผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดให้ร้อยละ 98.36 

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 2561  
มีทุนการศึกษาส าหรับนิสิตทั้งสิ้นจ านวนเงิน 259,000 บาท ส าหรับเสียงสะท้อนของนิสิตต่อการบริการของคณะ
จากปี 2561 เรื่องการสนับสนุนด้านสื่อและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี คณะไดป้รับปรุงโดยการเปลี่ยนเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนบางส่วน และจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น 

 ด้านงานวิจัย มีงานวิจัยตีพิมพ์เป็นไปตามเป้าหมาย  
นอกจากการจัดประชุมวิชาการแล้ว คณะฯ ยังมีงานบริการวิชาการผ่านกิจการในโครงการเงินทุนหมุนเวียน

ของคณะเภสัชศาสตร์อีก 2 ด้าน คือ โรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล และร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 3 สาขา  

 ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ นอกจากการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ทั้ง inbound and outbound 

ร่วมกับ University of Tennessee, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา Showa University ประเทศ
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ญี่ปุ่นแล้ว คณะฯ ยังมีการท าความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขนลาว คณะไดข้ยายความร่วมมือใน

ประเทศเขตอาเซียนเพ่ิมข้ึน โดยมีการแลกเปลี่ยนนิสิตเพ่ือศึกษาดูงาน ณ University of Philippines ประเทศ

ฟิลิปปินส์ และ Sanata Dharma University ประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย   

ด้านการบริหารจัดการ การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนบริหารความเสี่ยง ที่
ด าเนินการควบคู่กัน การเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้เป็นตามแผนงาน มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้บุคลากร
สายสนับสนุนเข้าสู่ระดับเชี่ยวชาญ ส าหรับการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการ
เสนอเพ่ือขอรับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน คือ อาจารย์รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์  อาจารย์สุรัชดา 
ชนโสภณ  อาจารย์วันวิสาข์ คณุะวัฒนกุล  อาจารย์วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม  และอาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล 

จากการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่คณะร่วมกันวางไว้ คณะจึง

ไดร้ับรางวัลการปฏิบัติราชการดีมากของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ด้วยคะแนน 4.6877 และการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมคีะแนนเป็นล าดับที่สองในกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยคะแนน 4.49  นอกจากนี้คณะยังมี

อาจารย์ที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่างๆ เช่น รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ าปี 2560  รางวัลสุดยอดครูดี ในวันครูที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้น ส่วนของนิสิตและศิษย์เก่า ได้รับรางวัล

ระดับประเทศ เช่น ภญ.ชิดชนก คูณสวัสดิ์  ศรีวิเศษ ได้รับพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตรบัณฑิตเภสัชศาสตร์

ดีเด่น ประจ าปี 2561  จาก มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  เป็นต้น  

ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป คณะยังคงมุ่งสู่การน าองค์กรภายใต้แนวคิด EdPEx เพ่ือขับเคลื่อนองค์กร
สู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนสอนที่มุ่งผลลัพธ์คือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยน าแนวคิด outcome based education มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ที่จะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2562 
และยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมาคณะเภสัชศาสตร์ 
************************************************************************* 
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 เมื่อปี พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอธิการบดีในขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. 
เภสัชกรภาวิช ทองโรจน์ ได้จัดท าโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ การด า เนินงานใน
ระยะแรกเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาจารย์ ด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
และเอก 
 ปี พ.ศ.2541 มหาวิทยาลัยมหาสารคามและกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือจัด
การศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ท า
ให้พันธกิจของโครงการ มีขอบเขตความรับผิดชอบ 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจที่เพ่ิมข้ึน เป็นโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติให้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ล าดับที่ 12 ของประเทศไทย
และเป็นล าดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์อาร์เอ็ม อี 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 คณะจึงมีขอบเขตความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนอีกเป็น 3 
สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ในเดือนสิงหาคม 2546 มีการแยกสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกไปจัดตั้งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์
และในเดือนมกราคม 2547 มีการย้ายสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2548 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ปรับปรุงระเบียบและเปลี่ยนชื่อคณะเภสัชศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นคณะเภสัชศาสตร์ เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Faculty of Pharmacy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ปรัชญา (Philosophy) 
 รอบรู้เรื่องยา น าประชาสร้างสุขภาพ 

“Be knowledgeable about medication and lead the people to promote their own health” 
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  ปณิธาน (Determination) 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้เรื่องยาและสุขภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนางานวิจัย

ด้านเภสัชศาสตร์ 
 

  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 าคัญสามารถบูรณาการความรู้และทกัษะปฏิบัตงิาน

วิชาชีพเภสัชกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานสิิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเนน้คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาแหล่งฝึก สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานวชิาชพีเภสัชกรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้จริงและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสูส่ากล 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนางานบริการวิชาการน าความรู้สู่ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ท านบุ ารุง สนบัสนุนและสง่เสริมศิลปวฒันธรรมที่สอดคล้องกับการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพพฒันาระบบบริหาร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับคณะเข้าสูส่ากล 

 

ค่านิยมองค์กร      รับผิดชอบงาน     เชี่ยวชาญหน้าที่   รู้สามัคคีองค์กร     
Organization value     Responsibility,   Expertise,        Unity 
 
 
 
 
โครงสร้างคณะ/หน่วยงาน  
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  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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          โครงสร้างบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ 
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2548 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และบัณฑิตศึกษา 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 
วิจัยและสารสนเทศ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 
วิชาชีพ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
   

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 
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                    ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง  
                                              คณบด ี
                Assistant Professor Chanuttha Ploylearmsang, Ph.D. 
                                                Dean 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต  
Assistant Professor Catheleeya Mekjaruskul, Ph.D. 
Assistant Dean for Student Affairs 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.สุรัชดา ชนโสภณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
Assistant Professor Thananan Ratnachodpanich, Ph.D. 
Assistant Dean for Profession Affairs 

อ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย ์
รองคณบดฝี่ายบริหารและบริการวิชาการ 
Ruchilak Rattarom, Ph.D. 
Deputy Dean for Administrative Affairs and 
Academic Service 
 

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

Studies Affairs 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนนัท์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ 
Assistant Professor Phayom Sookaneknun, Ph.D. 
Assistant Dean for International Relations 

 

รศ.วิระพล  ภิมาลย ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ 
Assistant Professor Weeraphon Phiman. 
Assistant Dean for Research and Informatics 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู                                อ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณ ี
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร ์                          หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม 
Assistant Professor Wanida Caichompoo, Ph.D.            Kritsanee Saramunee, Ph.D. 
Head of Pharmaceutical Sciences Group                         Head of Social Pharmacy Group 

  

  
 
 
 
ผศ.ดร.รจเรศ หาญรินทร ์                                                 ผศ.ดร.ภก.บรรลือ สังขท์อง 
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินกิ                                           ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
Rodjared Hanrin, Ph.D.                                               Assistant Professor Bunleu Sangthong 
Head of Clinical Pharmacy Group                                    Head of the Education Quality Assurance and    
                                                                                  Development 
 
 
 
 
 

ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ 
ประธานหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสชัศาสตร ์
Assistant Professor Theerapong Seesin 
Head of Unit for Continuing Pharmaceutical Education 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว                                                อ.ดร.ภญ.รจุิลักขณ์ รัตตะรมย์ 
ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล                                ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลยั 
Assistant Professor Somsak Naulkaew                        Ruchilak Rattarom, Ph.D. 
Manager of Pharmcare Pharmaceutical                          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 2561 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
***************************************************************************************************************************** *********** 

 

15 

 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. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) 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 
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
 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) 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
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 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
 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. นางปัญจภา  สมนัจิตร ข้าราชการ ระดบัช านาญการพิเศษ / หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  

 2. นางปาณิสษา เสนาวงษ ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  

 3. นายครินทร์ วิจารณ ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  

 4. นางสาวพลอย ทัพสุริย์ งานบุคคล 

 5. นางสาวขวัญศิริ ด าค า นักวิชาการเงินและบัญชี  

  

     

6. นางปรารถนา ชนิฮาต พนักงานการเงินและบัญชี  

 7. นางสาวพิศมัย สอนสา นักวิชาการพัสดุ  

 8. นายสัมฤทธิ์  เนื่องวงษา นักวิชาการพัสดุ  
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 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง / งานรับผิดชอบ 
 9. นายศุภกร เหล่าทองสาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

 10. นายสุภเวช บุตรศรีภูม ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

 11. นายวัชร อโนราช พนักงานขับรถยนต์  

 12. นางสาวคนึงศรี นลิด ี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 13. นางนิตยา นารีจันทร ์ พนักงานธุรการ  

 14. นางสมจิตร ศรีแก่นจันทร ์ นักวิชาการศึกษา 

 15. นางพรพิมล ขจรภพ นักวิชาการศึกษา  

      

16. นางสาวรัตนาภรณ์  สมนึก นักวิชาการศึกษา 
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 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง / งานรับผิดชอบ 
 17. นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ นักวิทยาศาสตร ์

 18. นางสาวไพฑูรย์ มลูทา นักวิทยาศาสตร ์

 19. นางสาวนิชานนัท์ สาระราช นักวิทยาศาสตร ์

 20. นางภัชสุภัค มาตะรักษ ์ นักวิทยาศาสตร ์

 21. นางสาววีราภรณ์ เชยรัมย ์ งานแหล่งฝึก 

 22. นายถาวร จันทะ คนสวน 
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ผลการด าเนินงาน 
********************************************* 

ด้านการเรียนการสอน 
1. หลักสูตร 

กลุ่มสาขา ระดับปริญญา หลักสูตรและสาขาวิชา ครั้งที่/วัน/
ประชุมสภา 

1. หลักสูตรที่เปิดใน
ปีการศึกษา 2561 

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 25 มี.ค. 54 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 27 เม.ย. 55 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ 26 ก.พ. 59 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 27 พ.ค. 54 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 31 ม.ค. 57 

2. โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  

วัน/เดือน/ ปี โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการเภสัชศาสตร์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี 

414,900.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 30,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 35,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน  100,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร 16,600.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมเภสัชศาสตร์สังคม  28,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานนิสิตระดับปริญญาตรี 47,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 4 

หลักสูตร 

25,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการสนับสนุนนิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร 700,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาชีพนิสิตบัณฑิตศึกษา 60,000.- 
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วัน/เดือน/ ปี โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาแนวคิดเภสัชกรรมปฐมภูมิ 47,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนิสิต

เภสัชศาสตร์ 

312,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเภสัชศาสตร์ 86,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการส ารวจและศึกษาสมุนไพร 100,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการศึกษาดูงานการผลิตและเภสัชภัณฑ์ 120,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการ 65,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมระดับปริญญาตรี 272,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 20,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการสนับสนุนนิสิตเภสัชศาสตร์ศึกษาดูงานในประเทศและ

ต่างประเทศ 

325,000.- 

1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการให้ค าปรึกษาด้านยา 30,000.- 

3. นิสิต 

ระดับ นิสิตใหม่ 1/2561 นิสิตเดิม 

ปริญญาตรี 

   ระบบปกติ 605 606 

   ระบบพิเศษ - - 

รวม 605 606 

ปริญญาโท 

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก 26 30 

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 13 11 

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ 30 25 

รวม 69 66 

ปริญญาเอก 

   สาขาเภสัชศาสตร์ 8 8 

รวมจ านวนนิสิตทั้งหมด 682 679 
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4. นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล/ผลงานนิสิต   

4.1  ระดับปริญญาตรี 

ชื่อ-นามสกลุ ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที ่ วัน/เดือน/ปี 
ภญ.วิภสัรา  ศรีวิเศษ บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น 

ประจ าปี 2560  
วัดปทุมวนัวนาราม เขตปทุมวนั  
กรุงเทพฯ 

6 กันยายน 60 

นายพงศ์ประยรู  คูณม ี นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

11  มีนาคม 60 

นางสาวรัชฎา  ตั้งประเสริฐ 
นางสาวปฏิญญา  บัวบาน 

ทักษะทางด้านเภสัชกรรม  
(ภาคภาษาอังกฤษ) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต กรุงเทพฯ 

25  มีนาคม 60 

ภญ.วิลาสินี  เสียงตรง ผลงานวชิาการดีเด่น ประเภท  
Oral Presentation สาขาเภสชั
กรรม 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 
จังหวัดนครราชสีมา 

19-20 กรกฎาคม 
60 

นางสาวสุกัญญา  มูลธา ทักษะทางด้านเภสัชกรรม  
(ภาคภาษาไทย) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต กรุงเทพฯ 

1  เมษายน 61 

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนานิสิต  

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป ี
ที่จัด 

สถานที่ ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ Bye’nior 12  มีนาคม 61 คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 423 คน 5,000 

โครงการฮีตเดือนห้า มหาสงกรานต์ 
อีสานบา้นเฮา 

7 เมษายน 61 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 102 คน 20,000 

โครงการราตรีบัณฑิต 11 ธันวาคม 60 คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 190 คน 5,000 

โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ 17-24 มีนาคม 61 สนามกีฬากลาง มมส. 212 คน 60,000 

โครงการกีฬาสัมพนัธ์  ครั้งที่ 4 6-9  ตุลาคม 60 คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 180 คน 7,000 

โครงการนิสิตยุใหม่ใส่ใจกฎจราจร พฤษภาคม 61 คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 120 คน 7,500 

โครงการเภสัชอีสานสัมพนัธ ์ 17-18  มีนาคม  
61 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

60 คน 23,000 

โครงการPharmacy’got Talent 19 กุมภาพันธ์ 
61 

คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

130 คน 30,000 

โครงการค่ายหมอยาเรียนคร้ังที ่15 18-22 
พฤษภาคม 61 

บ้านตลาดไชย ต.บา้นฝาง อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

206 คน 85,000 

โครงการลอยกระทง 3 พฤศจิกายน 
60 

สระน้ าหน้าคณะพยาบาล 
มมส. 

100 คน 30,000 
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ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ป ี
ที่จัด 

สถานที่ ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้น า
นิสิต 

14 พฤษภาคม 
61 

โรงแรมธนิตา ลากูน รีสอร์ท 
จังหวัดอุดรธาน ี

50 คน 1,501 

โครงการแรกพบห้าหมอ มอน้ าชี 9 กันยายน 61 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์และลาน
แปดเหลี่ยม มมส. 

640 คน 59,361 

โครงการแรกพบ สนภท. 19 สถาบัน 29 กรกฎาคม 
61 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  จ.
นครปฐม 

87 คน 60,362 

โครงการไหว้ครู 6 กันยายน 61 คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม 

374 คน 20,000 

โครงการ Freshy day and night 
2018 

15 และ25 
สิงหาคม 61 

คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม 

400 คน 25,000 

 

ทุนนิสิต 

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน รวมเป็นเงิน (บาท) 

นางสาวศิราณ ี เสมารัมย ์ ทุนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 10,000 

นางสาวปาริชาต  ปราบไกรสีห์ ทุนมูลนิธิพระมนตรี 5,000 

นางสาวพิชญา  สุทธะพินทุ ทุนมูลนิธิพระมนตรี 5,000 

นางสาวศรสลัก  พรมภมร ทุนมูลนิธิพระมนตรี 5,000 

นางสาวเสาวคนธ์  น้อยค าลี ทุนเดวิด-บุษบา 5,000 

นางสาวกุสุมา  หะยีเจ๊เตะ ทุนเดวิด-บุษบา 5,000 

นางสาวธิติประภา  แสนทวีสุข ทุนเดวิด-บุษบา 5,000 

นางสาวขนิษฐา  ศรีลาพา ทุนเดวิด-บุษบา 5,000 

นางสาวเยาวเรศ  ฉายผาด ทุนเดวิด-บุษบา 5,000 

นางสาวเจนจิรา  สมสุข ทุนเดวิด-บุษบา 5,000 

นางสาวจินตนาภรณ์  ก้อนค า รศ.ดร.ภญ.จินดา  หวังบุญสกุล 5,000 
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ชื่อ-สกุล ชื่อทุน รวมเป็นเงิน (บาท) 

นายภานุพงศ์  ใจหาญ ทุนสมาคมศิษย์เก่า 5,000 

นายณัฐวุฒิ  โคตรบุปผา ทุนสมาคมศิษย์เก่า 5,000 

นางสาวพิมพ์อร  อุดมเดช ทุนสมาคมศิษย์เก่า 5,000 

นางสาวประวีณา  ชูไสว ทุนสมาคมศิษย์เก่า 5,000 

นายอันโตนิอุส  นาเกล ทุนบริษัทโอสถสภา 40,000 

นางสาวนันทะพร  ศรีตาแสน ทุนองค์การเภสัชกรรม 30,000 

นายเพิ่มพล  ชมแสงทอง ทุนองค์การเภสัชกรรม 30,000 

นายเทวา  นรินรัมย์ ทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 50,000 

นายณัฐวุฒ ิ โคตรบุผา ทุนกองทุนพระไภสชัคุรุ 10,000 

นายฐาปกร  เบ้าหล่อ ทุนกองทุนพระไภสชัคุรุ 10,000 

นางสาวทัศนีย์  ภูกองชนะ ทุนกองทุนพระไภสชัคุรุ 10,000 

นายธีระพันธ์ กิตติวิริยะ ทุนกองทุนพระไภสชัคุรุ 10,000 

นายดนัย  แซ่ลิ้ม ทุนกองทุนพระไภสชัคุรุ 10,000 

 

4.3  ศิษย์เก่า 

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

เภสัชกรหญิงชิดชนก คูณสวัสดิ์ รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรม
ราชกุมารี รางวัลเภสัชศาสตร
บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม ประจ าปี 
2561 พร้อมเงินรางวัล จ านวน 
100,000 บาท 

ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอล์ ชั้น 2 

สยามพารากอน เขต

ปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

29 กันยายน 2561 
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ด้านการพัฒนานิสิต 
 คณะเภสัชศาสตร์ ก าหนดนโยบายทั้งการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตมุ่งเน้นให้มีทักษะการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่างโดดเด่น ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสา 
สามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง และเน้นการน าวิชาชีพมาพัฒนาสังคม และชุมชนได้ ดั่งอัตลักษณ์
ของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

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

and adhere to professional ethics 

 

 
ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 14  โครงการ ได้แก่ 
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เป็นเงิน 2,277,010 บาท และงบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเงิน  
358,000  บาท  

คณะมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ 
ซึ่ งได้ก 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) และ
มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ รับผิดชอบงานด้านวิจัยและสารสนเทศของคณะ มีโครงการสนับสนุนการ
ท างานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
research lunch อย่างสม่ าเสมอ  
 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล 

ล าดับที่ 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 
โรงแรมรามาการ์เดนส์ 
กรุงเทพ 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน รางวัลที่ได้รับ งาน 
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 

3 ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง   คุณสมบัติทางกายภาพและ
ปริมาณสารส าคัญของสารสกัดตรี
ผลา ที่ผลิตดว้ยเทคนิคท าแห้ง
แบบพ่นฝอย  

Outstanding 
Poster Award: 

งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลยัมหาสารคามวิจัย 
ครั้งท่ี 13 มมส. 

4 นางสาวสาธิกา แจง้เขว้า การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบเก่ียวกับงานเภสชักรรม
ปฐมภูมิ 

Excellent 
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.
อุบลราชธาน ี

5 นางสาวปานจิตต์ พลดร การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบเก่ียวกับงานเภสชักรรม
ปฐมภูมิ 

Excellent  
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.
อุบลราชธาน ี

6 นางสาวศุภวรรณ นามวงษ์ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบเก่ียวกับงานเภสชักรรม
ปฐมภูมิ 

Excellent  
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.
อุบลราชธาน ี

7 นางสาววรรธนา กิตติพงศ์
พิทยา 

ต ารับไมโครอิมัลชันของสารสกดั
จากน้ ามะเขือเทศ 

Excellent  
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.
อุบลราชธาน ี

8 นางสาวเหมือนฤทัย สีหมอก ต ารับไมโครอิมัลชันของสารสกดั
จากน้ ามะเขือเทศ 

Excellent  
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.
อุบลราชธาน ี

9 นางสาวนภัสวรรณ แก้วศรี
นนท ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์
เช็ดท าความสะอาดผิวจากปวก
หาด 

Good Oral 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.
อุบลราชธาน ี

10 นางสาวเพชรดา ชา่งนาค การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์
เช็ดท าความสะอาดผิวจากปวก
หาด 

Good Oral 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.
อุบลราชธาน ี

11 นางสาวธัญนาฏ ภนูาเหนือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์
เช็ดท าความสะอาดผิวจากปวก
หาด 

Good Oral 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.
อุบลราชธาน ี
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน รางวัลที่ได้รับ งาน 
12 นางสาวกมลฉัตร กุลกิติเกษ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น

ระบบการประเมินต้นทุน
ประสิทธผิลของการทดสอบการ
ดื้อยาต้านไวรัส 

Very Good 
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.
อุบลราชธาน ี

13 นางสาวอัมพาภรณ์ สีหอัมไพ - Very Good 
Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.
อุบลราชธาน ี

14 นายชัชวาล นิราราช การเปรียบเทียบกระบวนการและ
ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
ระหว่างการดูแลปกติและการ
เยี่ยมบ้าน 

Outstanding 
Poster Award 

โรงแรมริมปาว  จังหวัด
กาฬสินธุ ์

15 นางเจนจิรา นิราราช ผลของการดูแลผูป้่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูงต่อการด าเนนิไปของโรคไต
เร้ือรัง 

Outstanding 
Poster Award 

โรงแรมริมปาว  จังหวัด
กาฬสินธุ ์

16 ภญ.วิลาสนิี เสียงตรง ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับการ
เสียชีวิตจากภาวะ metformin 
associated lactic 
acidosis(MALA) ในผู้ปว่ย
โรคเบาหวานประเภทที่ 2 ที่ได้รับ
ยา เมทฟอร์มิน โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 

ผลงานวชิาการ
ดีเดน่ งานประชุม
วิชาการกระทรวง
สาธารณสุข
ประจ าปี 2560  

กระทรวงสาธารณสุข  
จังหวัดนนทบุร ี
 

17 ภก.กิตติศักดิ์ วิชัยโย การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบและวิเคราะห์อภิมาน
ประสิทธิภาพในการลดระดับ
น้ าตาลไขมนัในเลือดความดนั
โลหิตสูงและขนาดร่างกาย
ของปัญจขันธ ์

รางวัลชมเชยภาค
โปสเตอร์สาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

งานประชุมวชิาการ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
วิจัย คร้ังที่ 13 มมส. 
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โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ปี 
งบประมาณ 

ผู้วิจัย/ 
ผู้ร่วมวิจัย แผ่นดิน รายได้ ภายนอก 

1 
การพัฒนาต ารับสารสกัดขมิ้นชันส าหรับใช้

เป็นครีมรักษาเสริมในโรคสะเกด็เงิน 
50,000   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

อ.ศุภกัญญา  

กุมกาญจนะ 

2 

การศึกษาปริมาณสารส าคญั ฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระและฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิ

เดสของอินทนิล เสลาและตะแบก 

25,000   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 
อ.ดร.รุจลิักขณ ์ 

รัตตะรมย ์

3 

การใช้ยาแอสไพรินเพื่อป้องกันการเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือดแบบปฐมภูมิในผู้ป่วย

โรคเบาหวานชนิดที ่2 

25,000   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 อ.ปวิช พากฏิพัทธ์ 

4 

ต้นทุนการรักษาพยาบาลและคณุภาพชีวิต

ผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสังขะ จังหวัด

สุรินทร ์

25,000   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ผศ.วิระพล ภิมาลย ์

5 
ผลการให้บริบาลเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยอายุ

รกรรมหญิง 
20,000   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

อ.ภัทรพล  เพียร

ชนะ 

6 
การสั่งใช้ยายับยั้งการหลั่งกรดส าหรับป้องกัน

การเกิด stress ulcer ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม 
20,000   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

อ.ดร.อารรีัตน์ ลลีะธ

นาฤกษ ์

7 

การประเมินสมรรถนะของบัณฑติคณะเภสัช

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการ

ท างานเภสัชกรรมปฐมภูม ิ

20,000   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 
ผศ.ดร.กฤษณ ี 

สระมุณ ี

8 

การพัฒนาและประเมินบทเรยีนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรื่อง เภสัชวิทยาของยารักษาโรค

แผลในทางเดินอาหาร 

20,000   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 
ผศ.ดร.เบญจมาศ  

คุชน ี

9 

การจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรม

ทางวิชาชีพเภสัชกรรมใน นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้น

ปีท่ี 5 

20,000   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 
ผศ.ดร.พีรยา       

ศรีผ่อง 

10 
การพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ

จัดการเบาหวานในประเทศลาว 40,000 
  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

ผศ.ดร.พยอม      

สุขเอนกนันท ์

11 การพัฒนาต ารับเอสเซนจากสารสกัดดอก 70,000   ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ผศ.ดร.คัทลียา   
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ปี 
งบประมาณ 

ผู้วิจัย/ 
ผู้ร่วมวิจัย แผ่นดิน รายได้ ภายนอก 

ดาวเรืองส าหรับลดริ้วรอยเหีย่วย่นรอบดวงตา เมฆจรัสกลุ 

12 
Alcohol policy simulation model 

development 

  583,333.

33 

สค. 59 - กพ. 61 

(1,500,000) 
ผศ.ดร.สรุศักดิ ์   

ไชยสงค์ และคณะ 

13 

การศึกษาประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์ใน

การป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร

ของเห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus 

(Mont.)) และพัฒนาผลิตภณัฑเ์หน็ขอนขาว 

(Lentinus squarrosulus (Mont.)) 

  569,232 มี.ค. 60 - มี.ค. 61 

(2,134,620) 

 

ดร.บัววรณุ          

ศรีชัยกุล*, ผศ.ดร.

บรรลือ สังข์ทอง 

และคณะ 

14 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ธรรมชาตจิากภูมิปัญญา

พื้นบ้านไทยและจีนที่ออกฤทธิ์หลายกลไกเพื่อ

การป้องกันหรือรักษาโรคอัลไซเมอร์ 

  190,323 31 ส.ค. 60 - 30 

ส.ค. 63 

(3,997,000)  

จันทนา บุญยะ

รัตน์*,บังอร ศรี

พานิชกุลชัย,ศักดา 

ดาดวง,เพลินทิพย์ ภู

ทองกิ่ง,วนัสนันท์ 

แป้นนางรอง,บรรลือ 

สังข์ทอง และคณะ 

15 

การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดน้ าจากใบย่านาง

แดงในการยับยั้งเอมไซม์แซนทีนออกซิเดส

และฤทธิ์ลดระดับยูริกในเลือดของหนูทดลองที่

ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะเกาต์โดยการให้สารอ็

อกโซเนท 

  60,000 ก.พ. 60 - ม.ค. 

61 (400,000)   

ผศ.ดร.วิลาสีน ี 

หิรัญพานิช ซาโตะ*, 

ผศ.ดร.บรรลือ    

สังข์ทอง และคณะ 

16 

วิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรดา้นเภสัชเวท

และพฤกษศาสตร์ของระย่อม ฝักส้มป่อย ใบ

ส้มป่อย ทับทิม ข่อย ขันทองพยาบาท 

  1,800,00

0 

มี.ค. 61 - ส.ค. 

61 

ผศ.ดร.บรรลือ    

สังข์ทอง และคณะ 

17 

วิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรดา้นเภสัชเวท

และพฤกษศาสตร์ของเถาเอ็นอ่อน โมกมัน 

เจตพังค ี

  900,000 มี.ค. 61 - ส.ค. 

61  

ผศ.เพลินทิพย์      

ภูทองกิ่ง*, ผศ.ดร.

บรรลือ สังข์ทอง 

และคณะ 

18 

Analytical Method Development of 

Benzophenone and Benzil Impurities in 

Phenytorin by HPLC 

60,000   งบประมาณ 61 ผศ.ดร.บรรลือ    

สังข์ทอง 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ปี 
งบประมาณ 

ผู้วิจัย/ 
ผู้ร่วมวิจัย แผ่นดิน รายได้ ภายนอก 

19 

Inhibitory actions of Lagerstroemia 

speciosa (L.) Pers. Leaf extracts against 

carbolydrate-digesting enzymes 

60,000   งบประมาณ 61 อ.ดร.วันวิสาข ์ 

คุณะวัฒนกุล 

20 herbal-drug interactions between 

kaempferia parviflora extract and 

paracetamol in rats 

80,000   งบประมาณ 61 ผศ.ดร.คัทลียา   

เมฆจรัสกลุ 

21 การพัฒนาวิธีสกัดสารต้านอักเสบจากไพลและ

การพัฒนาต ารับสเปรย์นาโนอิมัลชันจากสาร

ต้านการอักเสบจากไพล 

  931,700 งบประมาณ 61 

(ก.ค.61 - มิ.ย.

62 

ผศ.ดร.สมศักดิ ์ 

นวลแก้ว และ      

อ.ดร.ศุภกญัญา   

กุมกาญจนะ 

 รวม 535,000  5,034,588  
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1 

Vilasinee Hirunpanich Sato, 

Bunleu Sungthong, 

Narawat Nuamnaichati, 

Prasob-orn Rinthong, 

Supachoke Mangmool, 

Hitoshi Sato 

In Vivo and In Vitro Evidence 

for the Antihyperuricemic, 

Antiinflammatory and 

Antioxidant Effects of a 

Traditional Ayurvedic 

Medicine, Triphala 

Natural Product 
Communications 

12(10): 1635 – 1638. 

(ISI impact factor = 

0.773) Oct, 2017) 

2 

Vilasinee Hirunpanich Sato, 

Bunleu Sungthong, Prasob-

orn Rinthong, Narawat 

Nuamnaichati, Supachoke 

Mangmool, Savita 

Chewchida, Hitoshi Sato 

Pharmacological effects for 

use of Chatuphalatika in 

hyperuricemia of gout 

Pharmaceutical 
Biology 

56(1), 76-85. (ISI 

impact factor = 1.916) 

Jan, 2018) 

3 Vanida Prasert, Manabu 

Akazawa, Aiko Shono, 

Applying the Lists of Risk 

Drugs for Thai Elderly 

Research in Social 
and Administrative 

(2017) 1-8 
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Farsai Chanjaruporn, 

Chanuttha Ploylearmsang, 

Kamolnut Muangyim, 

hanased 

Wattanapongsatit,Uthen 

Sutin  

(LRDTE) as a mechanism to 

account for patient age and 

medicine severity in 

assessing potentially 

inappropriate medication 

use 

Pharmacy 

4 

Wall M, Casswell S, 

Callinan S, Chaiyasong S, 

Viet Cuong P, Gray-Phillip 

G, Parry C.  

Alcohol taxes' contribution 

to prices in high and middle-

income countries: Data from 

the International Alcohol 

Control Study 

Drug Alcohol Rev. 

2017: doi: 

10.1111/dar.12638. 

(Nof2017) 

5 

Sally Casswell, Neo 

Morojele, Petal Petersen 

Williams, Surasak 

Chaiyasong, Ross Gordon, 

Gaile Gray-Philip, Pham 

Viet Cuong, Anne-Marie 

MacKintosh, Sharon 

Halliday, Renee Railton, 

Steve Randerson and 

Charles D. H. Parry 

The Alcohol Environment 

Protocol: A new tool for 

alcohol policy 

Drug and Alcohol 
Review 

 (2018) 

online 4 Jan, 2018 

DOI: 

10.1111/dar.12654  

6 

Taisia Huckle, Sally 

Casswell, Anne-Marie 

Mackintosh, Surasak 

Chaiyasong, Pham Viet 

Cuong, Neo Morojele, 

Charles Parry, Petra Meier, 

and all 

The International Alcohol 

Control Study: Methodology 

and implementation 

Drug and Alcohol 
Review 

 

online 2 Jan, 2018   

7 

Charles D. H. Parry, 

Mukhethwa Londani, 

Palam Enkhtuya, Taisia 

Huckle, Marina Piazza, 

Support for alcohol policies 

among drinkers in Mongolia, 

New Zealand, Peru, South 

Africa, St Kitts and Nevis, 

Drug and Alcohol 
Review 

online : 21 DEC 2017, 

DOI: 

10.1111/dar.12647   
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Gaile Gray-Phillip, Surasak 

Chaiyasong, Pham Viet 

Cuong and Sally Casswell 

Thailand and Vietnam: Data 

from the International 

Alcohol Control Study 

8 

กฤษณี สระมณุ,ี สุรศักดิ์ ไชย

สงค์, วนรัตน ์อนุสรณเ์สง่ียม, 

ณัฐณิชา กันสุทธิ, ปรารถนา 

ผาสุก.  

การส ารวจความต้องการพัฒนา

ความรู้และทักษะส าหรับงานเภสชั

กรรมปฐมภูมิ.  

J Sci Technol MSU 

2017; 36(5) : 543-552 

9 
กานต์ ชัยทอง, สุนันท์ชนก 

น้ าใจดี, วิระพล ภิมาลย์.  

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนอก

โรคเบาหวาน โรงพยาบาลเปือย

น้อย จังหวัดขอนแก่น 

J Sci Technol MSU 

2017; 36(5) : 553-560 

10 

ปวิช พากฏิพัทธ์, มารสิา ก่ิงไผ่

กลาง, วณิชชา เชิดชัยภูม,ิ วิระ

พล ภิมาลย,์ ฉัตรมณี แท่ง

ทองหลาง, กฤษณี สระมุณ ี

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับ CD4 และ

คุณภาพชีวติของผูต้ิดเชื้อเอชไอวี/

เอดส ์

J Sci Technol MSU 

2017; 36(5) : 561-571 

11 

เมธิน ผดุงกิจ, สุรพงษ์ สุขศิ

ริพัฒนพงศ์, กรีพล แม่นวิวัฒน

กุล.  

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิต้าน

การก่อกลายพันธ์ุของสารสกัดใบ

ผักเม็ก. 

J Sci Technol MSU 

2017; 36(5) : 572-577 

12 

รุจิลักขณ์ รัตตะรมย,์ อินทัช 

ศักดิ์ภักดเีจรญิ, เบญญทิพย์ คง

สิบ 

การศึกษามาตรฐานต ารับยา

สมุนไพรเบญจกูลที่จ าหน่ายใน

ประเทศไทย. 

J Sci Technol MSU 

2017; 36(5) : 578-588 

13 

วนรัตน์ อนุสรณ์เสง่ียม, ณัฐวรา 

สมศักดิ,์ วราภรณ์ ระหงษ์, สุร

ศักดิ์ ไชยสงค,์ ชุติมาภรณ์ ไชย

สงค์. 

อุบัติการณ์การเกดิอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยาโคลิสตินใน

โรงพยาบาล.  

J Sci Technol MSU 

2017; 36(5) : 589-596 

14 

วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล, วนิดา 

ไทรชมภ,ู คัทลียา เมฆจรสักลุ, 

อมรรัตน์ เจรญิมิตร, ชิดชนก 

เหล็กด,ี ณัฐภากานต์ ศรีจันทร์. 

ฤทธิ์ต้านเชื้อสิว  

(Propionibacterium acnes) 

จากสมุนไพรไทย 

Sci Technol MSU 

2017; 36(5) : 607-613 
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15 
สุนันท์ชนก น้ าใจดี, กานต์ ชัย

ทอง, วิระพล ภิมาลย์. 

ความรู้และทัศนคตเิกี่ยวกับการใช้

ยาชุด ในอ าเภอเปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น : การศึกษา เชิงส ารวจ.  

Sci Technol MSU 

2017; 36(5) : 621-628 

16 

สุรัชดา ชนโสภณ, สุพล ลิม

วัฒนานนท,์ ภูษิต ประคองสาย, 

วุฒิพันธุ ์วงษ์มงคล, กุมารี พัชนี, 

ธาริณี ศรีศักดิ์นอก. 

สถานการณ์ของการตั้งครรภไ์ม่พึง

ประสงค์ในวัยรุ่นและผลกระทบ

ต่อทารก : ผลจากการส ารวจ 

อนามัยการเจริญพันธ์ุ ปี 2549 

และ 2552. 

Sci Technol MSU 

2017; 36(5) : 629-634 

17 

ธนพงศ์ ภูผาล,ี ชิดชนก คูณ

สวัสดิ,์ ธนิตา ภูราชพล, ธาริน ี

ศรีศักดิ์นอก.  

ค าอธิบายถึงการมียาเหลือใช้และ

พฤติกรรมในการจัดการยาเหลือ

ใช้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษาใน

ชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัด

อุบลราชธานี. 

TJPP 

2018; 10(1) : 3-13 

18 

นรินทรา นุตาด,ี ราตรี สว่าง

จิตร, ณธร ชัยญาคณุาพฤกษ์, 

พีรยา ศรผี่อง. 

ประสิทธิผลและความปลอดภัย

ของผักเชียงดาต่อการควบคมุ

ระดับน้ าตาลและไขมันในเลือดใน

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่2: การ

ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น

ระบบและการวเิคราะห์อภิมาน.  

TJPP 

2018; 10(1) : 14-28. 

19 

ศิรินาถ ตงศิร,ิ ศุภวิตา แสนศักดิ์

, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, 

วรพจน์ พรหมสัตยพรต, 

สุมัทนา กลางคาร 

ทฤษฎีและกรอบแนวคดิของการ

วิจัยเพื่อน านโยบายสาธารณสุข

ไปสู่การปฏิบตัิ: การวิจัยอยา่งเป็น

ระบบเพื่อค้นหากลยุทธ์การปฏิบัติ

ตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 

วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข 

 

20 จันทร์ทิพย์ กาญจนศลิป,์ ชนัต

ถา พลอยเลื่อมแสง, อริศรา รังสี

ปัญญา, จุฬาลักษณ์ ดอนนาค, 

จิราภา รบไพร ี

ผลของแอปพลิเคชันแจ้งเตือน

ร่วมกับคู่มือให้ความรู้เพื่อเพิ่ม

ความร่วมมือในการใช้ยาเมด็

คุมก าเนิด. 

TJPP 2018: 10(1) : 88-99 

(TCI 1) 

21 กิตติยาพร แสนศิลา, ภีม เอี่ยม คุณสมบัติของน้ าเกลือสวนล้าง TJPP 2018: 10(1) : 68-81 
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ประไพ, ราตร ีสว่างจิตร จมูกแบบเตรียมเอง. (TCI 1) 

22 จิณห์วรา สุขสะอาด, ทิพานัน 

ทิพย์รักษา, รจเรศ หาญรินทร,์ 

ปาริโมก เกดิจันทึก, สายทิพย์ 

สุทธิรักษา 

ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมใน

ผู้ป่วยนอกโรคสมองเสื่อม: 

การศึกษาน าร่อง. 

TJPP 2018: 10(1) : 129-141 

23 Asayut N, Sookaneknun P, 

Chaiyasong S, Saramunee 

K. 

Outcomes, costs and 

stakeholders' perspectives 

associated with the 

incorporation of community 

pharmacy services into the 

National Health Insurance 

System in Thailand: a 

systematic review. 

Int J Pharm Pract 2018 Feb;26(1):16-27. 

24 Viet Cuong P, Casswell S, 

Parker K, Callinan S, 

Chaiyasong S, Kazantseva 

E, Meier P, MacKintosh 

AM7 Piazza M, Gray-Phillip 

G, Parry C. 

Cross-country comparison of 

proportion of alcohol 

consumed in harmful 

drinking occasions using the 

International Alcohol 

Control Study. 

Drug Alcohol Rev 2018 Feb 14. doi: 

10.1111/dar.12665. 

25 Apisakulroj S, Kangkan P, 

Phimarn W, Sungthong B, 

Saramunee K. 

A Meta-analysis of Efficacy of 

Tinospora Cordifolia on 

Blood Glucose and Lipid 

Profile. 

NEPhReC 2018: 89-100 (Mar 

2018) 

26 Gray‐Phillip G, Huckle T, 

Callinan S, Parry CDH, 

Chaiyasong S, et al. 

Availability of alcohol: 

Location, time and ease of 

purchase in high and 

middle-income countries: 

Data from the International 

Alcohol Control study. Drug 

and Alcohol Review 2018 : 

DOI: 10.1111/dar.12693 (26 

Drug and Alcohol Review 2018 : DOI: 

10.1111/dar.12693 (26 

March 2018) 
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March 2018) 

27 Kamonrungsan J, Jaichuen 

N, Chaiyasong S 

Situation of Alcohol Outlets. Journal of Health 
Systems Research 

2018; 12 (1) : 42-55 

(Jan-Mar 2018) 

28 Ratchakorn 

Kaewpramkusol,, Kate 

Senior, Richard Chenhall, 

Sutham 

Nanthamongkolchai,Surasa

k Chaiyasong 

A qualitative exploration of 

Thai alcohol policy in 

regulating availability and 

access 

International Journal 
of Drug Policy 

 

Volume 58, August 

2018, Pages 1–8 

29 

รุจิลักขณ์ รัตตะรมย,์ อินทัช 

ศักดิ์ภักดเีจรญิ, เบญญทิพย์ คง

สิบ 

การศึกษามาตรฐานต ารับยา

สมุนไพรเบญจกูลที่จ าหน่ายใน

ประเทศไทย 

ว.วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี มมส. 

ปีท่ี 36 ฉ.5 ก.ย.- ต.ค. 60 

:578-588. 

30 

Wiraphol Phimarn1, Bunleu 

Sungthong2, Kritsanee 

Saramunee1 

, Wanida Caichompoo2 

Efficacy of Momordica 

charantia L. on Blood 

Glucose, Blood Lipid, and 

Body Weight: A Meta-

analysis of Randomized 

Controlled Trials 

Pharmacogn. 

Mag 14-08-2018 

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน รางวัลที่ได้รับ 

1 ผศ.ดร.ประสบอร  รินทอง ตรีผลาผงฟู ่ - 

2 ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ, ผศ.ดร.
พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ 

เซรั่มมันแกว เลขที่ 13956 (24 พ.ค. 61) 
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ด้านการบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2561 

คณะได้ด าเนินงานทั้งด้านบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน การอบรม การประชุมวิชาการต่างๆ ดังนี้ 

1. การจัดประชุมวิชาการ 

ว/ด/ป หัวข้อเรื่อง สถานที ่
 ต.ค. 60 – ก.ย. 61 เภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 ประชุมวชิาการเภสชักรรมคลินกิ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมทักษะการให้บริการเลิกบุหรี่โดย
เภสัชกรชุมชนและเครือข่ายหน่วยบริการ  

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัชศาสตร์ศึกษา
ส าหรับการฝึกปฏบิัติงานบริบาลเภสัชกรรม  

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมทักษะการให้บริการเลิกบุหรี่โดย   
เภสัชกรชุมชนและเครือข่ายหน่วยบริการ คร้ังที่  

โรงแรมตักสิลา  จังหวัดมหาสารคาม 

 
2. งานบริการวิชาการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาขาได้ให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน

ทั่วไป โดยมีจ านวนผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 47,401 ราย มีรายไดจ้ากการขายทั้งสิ้น 5,497,742.00 บาท ก าไรสุทธิ  

จากการด าเนินงาน 192,363.37 บาท การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ จ านวนนิสิต    

ที่เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาขาระหว่าง ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561   

จ านวน 224  คน  

โดยคณะอนุกรรมการฝึกงานร้านยาได้ตั้งกรอบการด าเนินงานส าหรับการฝึกงานตามเกณฑ์ของศูนย์
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) และในการฝึกงานนิสิตนักศึกษาได้จัดกิจกรรม
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนหลายกิจกรรม อาทิ การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.30 – 
9.00 น.  ณ ร้านยา สาขาเทศบาล กิจกรรมลงชุมชนเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมือง เป็นต้น 
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3. งานบริการวิชาการของโรงงานฟาร์มแคร์ 
โรงงานฟาร์มแคร์ เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ในปี 2561 มีรายการผลิตภัณฑ์ที่ข้ึน

ทะเบียน จ านวนทั้งสิ้น 3 ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังให้บริการวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพ ด้านงานบริการวิชาการ โรงงานฟาร์มแคร์เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม

และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นต้น จ านวนนิสิตที่เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ทีโ่รงงานฟาร์มแคร์ ระหว่าง 

ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จ านวน 62 คน ได้แก ่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 4 คน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

จ านวน 4 คน นิสิตแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 14 คน นิสิตแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 40 คน   

 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

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 ชือ่กิจกรรม/ โครงการ 
พฤศจิกายน 2561 กฐินสามัคคีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปี 2560  

กุมภาพันธ์ 2561 ท าบุญคล้ายวนัสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 18 ปี  

มีนาคม 2561 กินข้าวปุน้ บุญผะเหวด เทศน์คาถาพัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เมษายน 2561 งานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร ์

เมษายน 2561 งานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กรกฎาคม 2561 งานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

ต.ค. 60 –ก.ย. 61 โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศลิปวฒันธรรม เรื่อง โครงการสืบสานภมูิปัญญาไทยอาหารคะ
ล าในสงัคมและวฒันธรรมไทยอีสาน 

  
 
 
 
 



 

 รายงานประจ าปี 2561 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
***************************************************************************************************************************** *********** 

 

39 

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 
 
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 แหลง่ทุน 

ปริญญาเอก 
  

นายกรีพล แม่นวิวัฒนกุล 
  

เทคโนโลยีชีวภาพ 
  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ภายในประเทศ กองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (กพม.) 

ปริญญาเอก นางสาวพรชนก ศรีมงคล สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ วิชาเอก
เภสัชกรรม 

The University of Sydney 
เครือรัฐออสเตรเลีย 

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) 

ปริญญาเอก นายณัฐพงษ์ วชิัย สาขาวิชา เภสัช
กรรมแผนจีน 

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน
จีนเทียนจิน  Tianjin 
University of Traditional 
Chinese Medicine 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทุนจากรัฐบาลจีน 

ปริญญาเอก นายเปมรินทร์ โพธิสาราช ระดับวุฒบิัตร 
สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์   

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
University of Maryland  
Baltimore ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ 

ทุนคณะเภสัชศาสตร์ และ 
จากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2560 
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ระดับ
การศึกษา 

ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน แหลง่ทุน 

ณ Banner-University 
Medical Center 
Tucson/University of 
Arizona College of 
Pharmacy 

ปริญญาเอก นางสาวเพียงขวัญ ศรี
มงคล 

สาขาวชิาเภสชั
บ าบดั ระดับ
วุฒิบัตร 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ทุนส่วนตัว 

 

3. การจัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ – สกุล หัวข้อการประชุม/ฝึกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

สถานที ่วัน/เดือน/ปี / งบประมาณ 

ส าหรับอาจารย์ 

1 นายสมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล ฝึกอบรมความช านาญด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

จัดโดย วคบท. 
ระยะเวลาที่จดั 2-4 ตุลาคม 2560 
สถานท่ีจัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
งบประมาณที่ใช้ปี 2561 (15000 บาท)  

2 นางรจเรศ หาญรินทร ์ ประชุมวชิาการ Journal Club จัดโดย หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินกิ คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 11 ตุลาคม 2560 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมลานไม้หอม คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส. 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 -  

3 นายสุรศักดิ์ ไชยสงค์ Global Aleohol Conference 
2017  

จัดโดย Pablre Heath Associction Australia
ระยะเวลาที่จดั 3-6 ตุลาคม 2560 
สถานท่ีจัด Pullman Albert …..Australia 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (15000 บาท) 

4 นายวิระพล ภิมาลย ์
นางสาวสายทิพย์ สุทธิรักษา 
นางสาวกฤษณี สระมณุ ี
นางสาวอารีรตัน์ ลลีะธนาฤกษ์   

โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัช
กรรมปฐมภูมิ 

จัดโดย หลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัช
กรรมปฐมภูม ิ
ระยะเวลาที่จดั 14-19 ตุลาคม 2560 
สถานท่ีจัด Faculty of Pharmacy,The University of 
Sydney,Australia 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (คนละ 15000บาท) 
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ล าดับ

ที ่

ชื่อ – สกุล หัวข้อการประชุม/ฝึกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

สถานที ่วัน/เดือน/ปี / งบประมาณ 

ส าหรับอาจารย์ 

5 นางสาวปวิตรา พูลบุตร 
นางสาวอชิดา จารุโชติกมล 
นางเบญจมาศ คุชะน ี

การประชุมวชิาการ Natural 
products-from basic to 
translation II (NPBT II) 2017 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ระยะเวลาที่จดั 30-31 ตุลาคม 2560 
สถานท่ีจัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (คนละ 3340 บาท) 

5 นายบันลือ สังข์ทอง 
นางสาวสกุลรัตน์ รัตนาเกยีรติ ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“Systematic Review on 
HealthProfessional 
Education Workshop”  
คร้ังที่ 2 

จัดโดย โครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพใน
ศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาที่ 24 ตุลาคม 2560 
สถานท่ีจัด ห้องประชุม โครงการพัฒนาการศึกษา
บุคลากรสุขภาพในศตวรรษท่ี 21กระทรวงสาธารณสุข 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (4880.30 บาท) 

6 นางรจเรศ หาญรินทร ์ “งานมหิดลตืน่รู้ครั้งที่ 2 เร่ือง 
สติ:ตื่นรู้ สู่สงัคม” 

จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 23 พฤศจิกายน 2560 
สถานท่ีจัด อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (1567 บาท) 

7 นางสาวจันทร์ทิพย์ กาญจนศลิป ์ ประชุมโครงการ 
“Contemporary Review in 
Pharmacotherapy 2017 คร้ัง
ที่ 2” 

จัดโดย วิทยาลัยเภสัชกรรมบ าบัดแห่งประเทศไทย 
ระยะเวลาที่จดั 21-22 ธันวาคม 2560 
สถานท่ีจัด โรงแรมนารายณ์ กทม. 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (5072 บาท) 

8 นางสาวราตรี สว่างจิตร ประชุมโครงการ 
“Contemporary Review in 
Pharmacotherapy 2017 คร้ัง
ที่ 2” 

จัดโดย วิทยาลัยเภสัชกรรมบ าบัดแห่งประเทศไทย 
ระยะเวลาที่จดั 21-22 ธันวาคม 2560 
สถานท่ีจัด โรงแรมนารายณ์ กทม. 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (7768บาท) 

9 นายทวีศักดิ์ ธรรมราช ประชุมวชิาการ Protein-Based 
Drugs:form Bench to 
Market 
 

จัดโดย faculty of Pharmaceutical 
Sciences,Chulalongkron University 
ระยะเวลาที่จดั 18 มีนาคม 2561 
สถานท่ีจัด ห้อง 902 ช้ัน 9 Innovation building 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (6312 บาท) 

10 นายธชา ผาสุก Pharmaceutical case in 
cadiorascula diseare 
patient 

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
ระยะเวลาที่จดั 28-30 มีนาคม 2561 
สถานท่ีจัด รร.อินเซอร์ สุขุมวิท 20 กทม. 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (11228) 
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ล าดับ

ที ่

ชื่อ – สกุล หัวข้อการประชุม/ฝึกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

สถานที ่วัน/เดือน/ปี / งบประมาณ 

ส าหรับอาจารย์ 

11 นายอิสรา จมุมาล ี การวัดผล ประเมินผลทาง
การศึกษาและการออกข้อสอบ
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 

จัดโดย ส านักศึกษาทั่วไป มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 26-28 กุมพาพันธ์ 2561 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมชั้น 3อาคารวิทยพัฒนา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มมส. 
งบประมาณที่ใช้ -  

12 นายธนพงศ์ ภูผาล ี ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการทางเภสชักรรม เรื่อง
กฎหมาย และจริยธรรมในการ
จัดการงานเภสชักรรม 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ระยะเวลาที่จดั 12-16 มีนาคม 2561 
สถานท่ีจัด โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ กทม. 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (10348 บาท) 

13 นางสาวกฤษณี สระมณุ ี การวัดผล ประเมินผลการศึกษา
และการออกข้อสอบเพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

จัดโดย ส านักศึกษาทั่วไป มมส 
ระยะเลาที่จดั 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมชั้น 3อาคารวิทยพัฒนา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มมส. 
งบประมาณที่ใช้ - 

14 นายอิสรา จมุมาล ี Antibiotics smart use on 
infections discase in 
community Pharmacy 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.บรูพา 
ระยะเวลาที่จดั 24 มีนาคม 2561 
สถานท่ีจัด โรงแรมพรมีา วิล่า พัทยา จ.ชลบุร ี
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (9084 บาท) 

15 นายปวิช พากฎิพัทธ ์ ประชุมวชิาการ หัวใจสัญจร 
คร้ังที่ 15 

จัดโดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจ 
ระยะเวลาที่จดั 22 กุมภาพันธ์ 2561 
สถานท่ีจัด โรงพยาบาลหนองคาย 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (1076 บาท) 

16 นางสาวกฤษณี สระมณุ ี เสริมสร้างการท าวจิัยกับ 
Elsevier 

จัดโดย ส านักวิทยบริการ มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 29 มกราคม 2561 
สถานท่ีจัด ส านักคอมพิวเตอร์ มมส. 
งบประมาณที่ใช้ -  

17 นางสาวสกุลรัตน์ รัตนาเกยีรติ ์ เสริมสร้างการท าวจิัยกับ 
Elsevier 

จัดโดย ส านักวิทยบริการ มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 29 มกราคม 2561 
สถานท่ีจัด ส านักคอมพิวเตอร์ มมส. 
งบประมาณที่ใช้ -  

18 นางสาวสกุลรัตน์ รัตนาเกยีรติ ์ การวัดผล ประเมิลผลการศึกษา
และการออกข้อสอบเพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

จัดโดย ส านักศึกษาทั่วไป มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะ
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ศึกษาศาสตร์ มมส. 
งบประมาณที่ใช้ – 

19 นางสาวประสบอร รินทอง การประชุมวชิาการเร่ือง องค์
ความรู้สมุนไพรเพื่อประเทศไทย 
4.0 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ระยะเวลาที่จดั 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 
สถานท่ีจัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (4726 บาท) 

20 นายทวีศักดิ์ ธรรมราช 
นางสาวชวัลนุช มัดจุปะ 

ประชุมวชิาการ “Driving Drug 
Discovery and 
Development Through 
Academia,Public and 
Private Partnership” 

จัดโดย Chulalongkron Drug and Discovery and 
Development Resear Center (CHULA4DR) 
ระยะเวลาทีจ่ัด 27-29 พฤศจิกายน 2560 
สถานที่จดั Room 1201D,Flr.12 Bhumisiri 
Manglkanusorn Building, Faculty of 
Medicine,Chulalongkorn University 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (17376 บาท /8688 
บาท/คน) 

21 นายเมธิน ผดุงกิจ 
นางสาวพรพรรรณ เหล่าวชิร
สุวรรณ 

เก็บข้อมูลวิจัยเร่ือง opinions 
towards pharmacists of 
decision makers และติดตาม 
MOU 

จัดโดย Faculty of Pharmacy,Health Sciences 
University,Laos PDR 
ระยะเวลาที่จดั 4-16 ธันวาคม 2560 
สถานท่ีจัด Faculty of Pharmacy,Health Sciences 
University,Laos PDR และงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ประจ าแขวงหลวงพระบาง อุดมไชย พงสาลี 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (30000บาท/คนละ 15000 
บาท) 

22 นางสาวปวิตรา พูลบุตร การประชุมวชิาการสมาคมเภสชั
วิทยา ครั้งที่ 40 

จัดโดย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย 
ระยะเวลาที่จดั 26-27 เมษายน 2561 
สถานท่ีจัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
งบประมาณที่ใช้ปี 2561 (11640 บาท) 

23 นางเบญจมาศ คุชะน ี การประชุมวชิาการประจ าปี
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 40 “นวัตกรรมทาง
เภสัชวิทยา” 

จัดโดย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 26-28 เมษายน 2561 
สถานท่ีจัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (11272 บาท) 
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24 นางสาวอชิดา จารุโชติกมล การประชุมวชิาการประจ าปี
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 40 “Innovation in 
Pharmacology” 

จัดโดย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 26-28 เมษายน 2561 
สถานท่ีจัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (11660 บาท) 

25 นายปวิช พากฏิพัทธ ์ ประชุมวชิาการประจ าปี  
คร้ังที่ 34 

จัดโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
ระยะเวลาที่จดั 26-28 เมษายน 2561 
สถานท่ีจัด ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยอลดริฟ 
บีช รีสอร์ท พัทยา 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (10444 บาท) 

26 นายอิสรา จมุมาล ี โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
เรียนการสอน “หลักสูตร
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” 

จัดโดย ส านักศึกษาทั่วไป มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 9 พ.ค.61 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มมส. 
งบประมาณ -  

27 นายอิสรา จมุมาล ี การสร้างแบบสอบถามและ
ข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google 
Apps รุ่นที่ 1 

จัดโดย ส านักคอมพิวเตอร์ มมส. 
ระยะเวลาทีจ่ัด 10 พ.ค.61 
สถานที่จดั ณ ห้อง B 411 อาคารวิทยบริการ ส านัก
คอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ -  

28 นางสาวจันทร์ทิพย์ กาญจนศลิป ์ ชื่อ “Human Subject 
Protection Course & GCP” 

จัดโดย ฝา่ยวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ระยะเวลาที่จดั 21-22 พฤษภาคม 2561 
สถานที่จดั ห้องประชุม229/1 ชั้น 2 อาคาร
แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
งบประมาณ ปี 2561 (4,117.55 บาท) 

29 นางสาวราตรี สว่างจิตร ชื่อ “Human Subject 
Protection Course & GCP” 

จัดโดย ฝา่ยวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ระยะเวลาที่จดั 21-22 พฤษภาคม 2561 
สถานที่จดั ห้องประชุม229/1 ชั้น 2 อาคาร
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แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
งบประมาณ ปี 2561 

30 นายธีระพงษ์ ศรีศลิป ์ ประชุมวชิาการ 
Pharmacotherapy of New 
Drugs 

จัดโดย ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎ 
ระยะเวลาที่จดั 24-25 พฤษภาคม 2561 
สถานท่ีจัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
งบประมาณ ปี 2561 (8353 บาท) 

31 นายภานุมาศ ภูมาศ อบรมหลักสูตรงานเภสัชกรรม
ครอบครัวและปฐมภูม ิ

จัดโดย วิทยาลัยคุม้ครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
แห่งประเทศไทย 
ระยะเวลาที่จดั 22-24 พฤษภาคม 2561 
สถานท่ีจัด โรงแรมอมารี แอร์พอต ดอนเมือง กทม. 
งบประมาณปี 2561 (11136 บาท) 

32 นายอิสรา จมุมาล ี โครงการจัดประชุมประชา
พิจารณ์ในเร่ืองที่เป็นปญัหาและ
เร่ืองต้องการความคิดเห็นของ
ประชาชน 

จัดโดย สภาคณาจารย์ มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 21 พฤษภาคม 2561 
สถานท่ีจัด ณ ห้องประชุม D415 ช้ัน 4 วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง มมส. 
งบประมาณ -  

33 นางสาววนิดา ไทรชมพ ู การประชุมวชิาการทางเภสชั
ศาสตร์ฉลองครบรอบ 50 ปี 
ของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร ์
ม.มหิดล 
Innovation in 
Pharmaceutical Sciences & 
Clinical Use of Drugs & 
health Products 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 7-9 มิถุนายน 2561 
สถานท่ีจัด โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 
9 
งบประมาณที่ใช้ ปี  

34 นางสาววนิดา ไทรชมภ ู การประชุมวชิาการประจ าปี
คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เร่ือง 
“งานวิจัยสู่การท าการตลาด
อย่างไร้รอยต่อ..เพื่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย” 
 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 
ระยะเวลาที่จดั 1 มิถุนายน 2561 
สถานท่ีจัด อาคาร Student Center ม.รังสติ 
งบประมาณที่ใช้ รายได้ ปี  
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35 นางสาวสกุลรัตน์ รัตนาเกยีรติ ์ HTM 2018 จัดโดย ม.สงขลานครินทร์ ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม 
ม.อุบล ม.วลัยลักษณ์ ม.รังสิต สมาคมอายุรเวทแห่ง
ประเทศไทย 
ระยะเวลาที่จดั วันที่ 23-25 พ.ค.2561 
สถานท่ีจัด PSU conference Hall สงขลา 
งบประมาณที่ใช้รายได้ ปี 2561 

36 นางสาวประสบอร รินทอง การประชุมวชิาการ Innovative 
in Pharmaceutcal and 
Clinical Use of Drug and 
Health Products 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 
ระยะเวลาที่จดั 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 
สถานท่ีจัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (6138 บาท) 
 

37 นายอิสรา จมุมาล ี หลักการออกแบบสื่อการเรียน
การสอนและการสรา้งสื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์แบบ
มัลติมีเดีย 

จัดโดย ส านักศึกษาทั่วไป มมส. 
ระยะเวลาที่จดั วันที่ 3 ก.ค.2561 
สถานท่ีจัด ณ ห้องประชุมส านักคอมพิวเตอร์ (412) ช้ัน 
4 มมส. 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 - 

38 นายทวีศักดิ์ ธรรมราช ประชุมวชิาการ คามก้าวหนา้
ด้านประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย และแนวปฏบิัติด้าน
เภสัชบ าบัดของยาชีววัตถุ คร้ังที่
2 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 21-22 มิถุนายน 2561 
สถานท่ีจัด ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (เงินรายได้ 4968 บาท) 

39 นางสาววนรัตน์ อนุสรณเ์สง่ียม ประชุมวชิาการ คามก้าวหนา้
ด้านประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย และแนวปฏบิัติด้าน
เภสัชบ าบัดของยาชีววัตถุ คร้ังที่
2 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 21-22 มิถุนายน 2561 
สถานท่ีจัด ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
งบประมาณที่ใช้ ปี  

40 นางสาวคัทลียา เมฆจรัสกลุ วิทยาการก้าวหนา้ของสารช่วย
ทางเภสัชกรรมและวสัดุบรรจ ุ

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 5-6 ก.ค.2561 
สถานท่ีจัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (7450 บาท) 
 

41 นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ประชุ HTM 2018 จัดโดย ม.สงขลานครินทร์ ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม 
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ม.อุบล ม.วลัยลักษณ์ ม.รังสิต สมาคมอายุรเวทแห่ง
ประเทศไทย 
ระยะเวลาที่จดั วันที่ 23-25 พ.ค.2561 
สถานท่ีจัด PSU conference Hall สงขลา 
งบประมาณที่ใช้รายได้ ปี 2561 (6500 บาท) 

42 นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง การประชุมวชิาการ The US- 
Consortium for Pharmacy 
Education 2018 

จัดโดย AACP และ PECT 
ระยะเวลาที่จดั 10-12 มิ.ย.61 
สถานท่ีจัด University of Kentucky College of 
Pharmacy in Lexington, Kentucky, United St 
งบประมาณที่ใช้รายได้ ปี2561 (75000 บาท) 

43 นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง การประชุมวชิาการเภสชัศาสตร์
ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

จัดโดย อนุกรรมการเภสัชศาสตรศ์ึกษา ของศูนย์
ประสานงานเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทยหรือ ศ.
ศ.ภ.ท. 
ระยะเวลาที่จดั 13-14 ก.ค.61 
สถานท่ีจัด ห้องประชุม ส านักงานบริการวิชาการ 
(Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
งบประมาณที่ใช้รายได้ ปี 2561 (4500บาท) 

44 นางสาวธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช ประชุมวชิาการ คามก้าวหนา้
ด้านประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย และแนวปฏบิัติด้าน
เภสัชบ าบัดของยาชีววัตถุ คร้ังที่
2 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 21-22 มิถุนายน 2561 
สถานท่ีจัด ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (เงินรายได้ 4968 บาท) 

45 นางสาวคัทลียา เมฆจรัสกลุ โครงการอบรมและปฏบิัติการ
เทคนิคเชิงวิจัยด้านการดา้น
ความชราและฟื้นฟู ครั้งที่ 1 

จัดโดย ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั วันที่19-20 ก.ค.2561 
สถานท่ีจัด ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
งบประมาณที่ใช้ปี 2561 เงินรายได้ จ านวน 7550 บาท 

46 นางสาวจันทร์ทิพย์ กาญจนศลิป ์ ชื่อ “Pain management and 
palliative care” 

จัดโดย คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 18-20 กรกฏาคม 2561 
สถานที่จดั ห้องประชุม 302 ชัน้ 3 อาคารเทพรัตน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 เงินรายได้ 8680 บาท 
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47 นายภานุมาศ ภูมาศ การฝึกอบรมระยะสั้น จัดโดย วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านยา และ
สุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสชักรรม 
ระยะเวลาที่จดั 5-20 กรกฎาคม 2561 
สถานท่ีจัด สถานปฏิบัติการเภสัชกรรชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (รายได้ 3840 บาท) 

48 นางศุภกัญญา กุมกาญจนะ โครงการอบรมและปฏบิัติการ
เทคนิคเชิงวิจัยต้านความชรา
และฟืนฟู ครั้งที่ 1 

จัดโดย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั วันที่ 19-20 ก.ค.2561 
สถานท่ีจัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (เงินรายได้ 7053 บาท) 

49 นายธีระพงษ์ ศรีศลิป ์ อบรมคณะกรรมการวิจัย
ประจ าปี 2561 

จัดโดย ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ม.ขอนแก่น 
ระยะเวลาที่จดั 25-26 กรกฎาคม 2561 
สถานท่ีจัด รร.ราชาวดี ขอนแก่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (เงินรายได้ 1960 บาท) 

50 นางสาววนรัตน์ อนุสรณเ์สง่ียม 
นางสาวภัทรินทร์ กิตติบุญญาคณุ 

อบรมคณะกรรมการวิจัย
ประจ าปี 2561 

จัดโดย ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ม.ขอนแก่น 
ระยะเวลาที่จดั 25-26 กรกฎาคม 2561 
สถานท่ีจัด รร.ราชาวดี ขอนแก่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (เงินรายได้ 3980บาท) 

51 นาวสาวจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป ์ Pain management and 
palliative care 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 18-20 กรกฎาคม 2561 
สถานท่ีจัด ห้องประชุม 302 ช้ัน 3 อาคารเทพรัตน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (รายได้ 8680 บาท) 

52 นางสาวจันทร์ทิพย์ กาญจนศลิป ์ ชื่อ “เภสัชกรรมก้าวไกลครั้งที่ 
2” 

จัดโดย คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 2-3 สิงหาคม 2561 
สถานที่จดั โรงแรมอวานี ขอนแก่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (เงินรายได้ 1160 บาท) 
 

53 นายอิสรา จมุมาล ี ชื่อ “เภสัชกรรมก้าวไกลครั้งที่ 
2” 

จัดโดย คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 2-3 สิงหาคม 2561 
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สถานที่จดั โรงแรมอวานี ขอนแก่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (เงินรายได้ 1988 บาท) 

54 นายภาณุมาศ ภมูาศ ชื่อ “เภสัชกรรมก้าวไกลครั้งที่ 
2” 

จัดโดย คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 2-3 สิงหาคม 2561 
สถานที่จดั โรงแรมอวานี ขอนแก่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (เงินรายได้ 1988 บาท) 

55 นางสาววนิดา ไทรชมพ ู
นางสาวชวัลนุช มัดจุปะ 
นางสาวรุจลิักขณ์ รตัตะรมย ์
นางสาววรพร แสนทวสีุข 

ประชุมวชิาการ “เภสัชศาสตร์
ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2561:
สถาณการณ์ปัจจุบนัและทิศทาง
การศึกษาเภสัชศาสตร์” 

จัดโดย ศูนยป์ระสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ปะเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท) และหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
ระยะเวลาทีจ่ัด 13-14 ก.ค.61 
สถานที่จดั คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 

56 นายบันลือ สังข์ทอง Cannabidiol:Pharmacogical 
Activities and Therapeutic 
Used 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 3 พ.ค.2561 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส 
งบประมาณที่ใช้ ปี2561 -  

57 นายบันลือ สังข์ทอง ASE-UNINET Workshop 
2018:Biological mass 
spectrometry 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ระยะเวลาที่จดั 2 สิงหาคม 2561 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมสุมนต์ สกลไทย คณะเภสัช
ศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (600 บาท) 

58 นางสาวราตรี สว่างจิตร Seminer in Mediconal 
Plants and Natiral Products 
Topicฯ 

จัดโย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระยะเวลาที่ 3 พ.ค.61 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส. 
งบประมาณที่ใช้ปี 2561 – 

59 นางสาวสกุลรัตน์ รัตนาเกยีรติ ์ Cannbidiol:Pharmacological 
Activities and Therapeutic 
Uses 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 3 พ.ค.61 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส.   งบประมาณที่ใช้ปี 2561 – 
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60 นางสาววรพร แสนทวสีุข สัมมนาการเรียนการสอนคณะ
เภสัชศาสตร ์

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 25-29 มิ.ย.61 
สถานท่ีจัด คณะเภสัชศาสตร์ มมส. และทอแสงโขง
เจียมรีสอร์ท จ.อุบลฯ 
งบประมารณที่ใช้รายได้ปี 2561 

61 นางสาววรพร แสนทวสีุข ชื่อ “เภสัชกรรมก้าวไกลครั้งที่ 
2” 

จัดโดย คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 2-3 สิงหาคม 2561 
สถานที่จดั โรงแรมอวานี ขอนแก่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (เงินรายได้ 1988 บาท) 

62 นางสาวสกุลรัตน์ รัตนาเกยีรติ ์ The International Social 
Pharmacy Workshop (ISPW 
2018) 

จัดโดย KU leuven,Belgium 
ระยะเวลาทีจ่ัด 26ช3-26 ก.ค.61 
สถานที่จดั KU leuven,Belgium 
งบประมาณที่ใชป้ี 2561 

63 นางสาวพรชนก ศรีมงคล ประชุมวชิาการเภสชักรรมก้าว
ไกล ครั้งที่ 2 

จัดโดย คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 2-3 สิงหาคม 2561 
สถานที่จดั โรงแรมอวานี ขอนแก่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (เงินรายได้ 1320 บาท) 

64 นางพีรยา ศรีผ่อง ชื่อ “เภสัชกรรมก้าวไกลครั้งที่ 
2” 

จัดโดย คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 2-3 สิงหาคม 2561 
สถานที่จดั โรงแรมอวานี ขอนแก่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (เงินรายได้ 1988 บาท) 

65 นางพีรยา ศรีผ่อง การอบรมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย ประจ าปี 
2561 

จัดโดย ศูนยป์ระสานคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ระยะเวลาทีจ่ัด 25-26 กรกฎาคม 2561 
สถานที่จดั โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท ขอนแก่น 
งบประมาณที่ใชป้ี 2561 (1690 บาท) 

66 นางสาวครองขวัญ ดวงพาวัง Ispor Asia Pacific 2018 จัดโดย Ispor 
ระยะเวลาทีจ่ัด 8-11 กันยายน 2561 
สถานที่จดั กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (45000บาท) 

67 นายภานุมาศ ภูมาศ การฝึกอบรม เภสัชกรครอบครัว
และชุมชน ครั้งที่4 

จัดโดย วิทยาลัยคุ้มครองผูบ้ริโภค 
ระยะเวลาทีจ่ัด 17-18 กันยายน 2561 
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สถานที่จดั โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี2561 (320 บาท) 

68 นางสาวราตรี สว่างจิตร ISPOR จัดโดย  ISPOR USA 
ระยะเวลาทีจ่ัด 8-11 กันยายน 2561 
สถานที่จดั เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (12,232 บาท) 
 

 

สายสนับสนุน 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
หัวข้อการประชุม/ฝึกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที ่วัน/เดือน/ปี / งบประมาณ 

1 นางสาวพิสมัย สอนสา 

นายราชัน เนื่องวงษา 
โครงการอบรมหลักสูตร “พ.ร.บ.การ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครฐั 

พ.ศ.2560” 

จัดโดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

ระยะเวลาที่จดั 18-19 พฤศจิกายน 2560 สถานท่ีจัด 

ส านักบริการวิชาการ มมส. ณ โรงแรมตักสิลานคร 

งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (3900 บาท) 
2 นางสาวรัตนาภรณ์ สมนึก โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา “การอบรมให้ความรู้การ

เขียนรูปแบบบทนิพนธ์และการใช้ระบบ 

iThesis เพื่อการบริหารจดัการด้าน

งานวิจัยการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรบั

อาจารย์และนิสติระดับบณัฑิตศึกษา” 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ระยะเวลาที่จัด 17 

และ 21 ธันวาคม 2560 

งบประมาณที่ใช้ - 

3 นางสาวรัตนาภรณ์ สมนึก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Road 

Show เตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินประกันคณุภาพการศึกษา

หลักสตูร 

จัดโดย ศูนย์พัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย งานพัฒนาหลักสตูร กองทะเบียนและ

ประมวลผลและคณะเภสัชศาสตร ์มมส. 

ระยะเวลาที่จดั 8 กุมภาพันธ์ 2561 

สถานท่ีจัด ห้องประชุมทองหลังพระ ช้ัน 1 อาคาร

เภสัชศาสตร์สริินธร คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 

งบประมาณที่ใช้ - 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
หัวข้อการประชุม/ฝึกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที ่วัน/เดือน/ปี / งบประมาณ 

4 นายสุภเวช บุตรศรภีูม ิ Laravel5.2:The Art of Web 

Development 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 

ระยะเวลาที่จดั 1-10 มกราคม 2561 

สถานท่ีจัด คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 

งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 (1900 บาท) 

5 นายสุภเวช บุตรศรภีูม ิ

นายศุภกร เหล่าทองสาร 

โครงการมติติ้งโฟโต้ โกสุม-ท่าคันโท จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มมส 

ระยะเวลาที่จดั 25-26 พฤศจิกายน 2560 

สถานท่ีจัด อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ ์

งบประมาณที่ใช้ ปี 2561 คนละ 2780 บาท) 

6 บุคลากรส านักงาน

เลขานุการ    จ านวน 22 

คน 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะใน

การให้บริการทีด่ีส าหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะเภสัชศาสตร ์

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มมส 

ระยะเวลาที่จดั 31 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย.61 

สถานท่ีจัด เยีย่มชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี และจดัอบรมที่โรงแรมเขาใหญ่คีรี

ธารทิพย์  

รีสอร์ท 

งบประมาณทีใช้ ปี 2561 

7 นางพรพิมล ขจรภพ โครงการพัฒนาสมรรถนะการด าเนินการ

เชิงรุก นักวิชาการศึกษา 

จัดโดย กองบริการศึกษา มมส 

ระยะเวลาที่จดั 15 มิถุนายน 2561 

สถานท่ีจัด ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุข 

มมส 

งบประมาณปีท่ีใช้ 2561 

8 นางสาวรัตนาภรณ์ สมนึก โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการ

คอมพิวเตอร ์

จัดโดย กองบริการศึกษา มมส 

ระยะเวลาที่จดั 15 มิถุนายน 2561 

สถานท่ีจัด ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุข 

มมส. 

งบประมาณปีท่ีใช้ 2561 

9 นางปัญจภา  สมันจิตร 

นางปาณิสษา เสนาวงศ ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์

การบริหารงานธุรการและส านักงานยุค

ใหม่อย่างเป็นระบบ” 

จัดโดย ศูนย์บริการ คณะการบญัชีและการจดัการ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ระยะเวลาที่จดั 7-8 กรกฎาคม 2561 

สถานท่ีจัด ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นท่ีขามเรียง) 

*ไม่ใช้งบประมาณคณะ 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
หัวข้อการประชุม/ฝึกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
สถานที ่วัน/เดือน/ปี / งบประมาณ 

10 นางปัญจภา   สมันจิตร 

นางปาณิสษา เสนาวงศ ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการท างานยุค 

AEC ภาคปฏิบัติ” 

จัดโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 

ระยะเวลาที่จดั 12-14 กรกฎาคม 2561 สถานท่ีจัด 

โรงแรม เดอะพาลาสโซ กทม.  

งบประมาณเงินรายไดค้ณะฯ  

11 นางปัญจภา  สมันจิตร 

นางปาณิสษา  เสนาวงศ ์

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ

พัฒนาเครือข่ายการใหค้ าปรึกษานิสิต 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปี 

2561” 

จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ระยะเวลาที่จดั 14-15 กรกฎาคม 2561 

สถานท่ีจัด โรงแรมบ้ารสวนกรีนวิว  รีสอร์ท     ท่า

พระ จังหวัดขอนแก่น 

งบประมาณที่ใช่งบปี 2561 

*ไม่ใช้งบประมาณคณะ 

12 นางปาณิสษา เสนาวงศ ์

นายศุภกร  เหล่าทองสาร 

นายสุภเวช บุตรศรภีูม ิ

โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  

ประจ าปี 2561 

จัดโดย กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 4 

ส านักงานอธิการบด ี

13 นางปัญจภา  สมันจิตร 

นางสาวพิศมัย  สอนสา 

นางสาวขวัญศิริ ด าค า 

โครงการอบรมแลกเปลีย่นเรยีนรูส้ าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และ

พัสดุ ประจ าปี 2561 

จัดโดย กองคลังและพสัดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันท่ี 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะโบนันซ่า รี

สอร์ท เขาใหญ ่

งบประมาณเงินรายไดค้ณะฯ จ านวน 9,600 บาท 

14 นางปัญจภา  สมันจิตร โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะต าแหน่ง

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   

จัดโดย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

มหาสารคามวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม

คณะ สถาปัตยฯ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

*ไม่ใช้งบประมาณคณะ 
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เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

วันเดือนปี ชื่ออาคันตกุะ/สัญชาติ หน่วยงาน วัตถุประสงค ์

3 มกราคม - 31 
มีนาคม 2561 

Mr. Phommavong Salikabkeo    Lecturer, Faculty of Pharmacy, UHS เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการสอนดา้นเภสัช

ศาสตร ์(Pharmacy 
Education Short Course 

training) 

Mr. Somded Latsaong  Lecturer, Faculty of Pharmacy, UHS 

31 พฤษภาคม - 1 
มิถุนายน 2561 

Ms. Geraldine Fischer Pierre Fabre coordinator เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน และ
หารือเกี่ยวกับการส่งอาจารย์
จาก คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มาฝึกอบรมระยะสั้น 
มาศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา และเรียนเชิญ
อาจารย์ในคณะไปสอนที่ 
สปป.ลาว 

Ms. Florence Delcher Pierre Fabre coordinator 

 Ms. Chanthanom Manithip Vice-Dean, Faculty of Pharmacy, UHS 

 Ms. Sounantha Souvanlasy Vice-Dean, Faculty of Pharmacy, UHS 
 Ms. Vilaylack Phoupaseuth Head of administration division  

 Ms. Sommaly Phomtavong Deputy head of Dept. of 
Pharmaceutical care, FOP, UHS 

 Ms. Saysamooth Phanouvong Lecturer, FOP, UHS 

 Ms. Douangmala Outthalavong Lecturer, FOP, UHS 

 Ms. Thipphavady Suyavong Lecturer, FOP, UHS 

 Ms. Souchinda Thiraphong Lecturer, FOP, UHS 

  Ms. Thida Xaiyaphoumi Lecturer, College of HS, Champasack 

  Ms. Vilayvanh Kanya Lecturer, College of HS, Champasack 

  Ms. Pathoumthip Phonesakoun Pharmacist, Mahosot Hospital 

  Ms. Ankhalak Thammavongsa Pharmacist, Mahosot Hospital 

  Ms. Phoukham Panyanouvong Pharmacist, Setthathirath Hospital 

  Ms. Khonsavanh 
Theumbounheuang 

Pharmacist, Setthathirath Hospital 

  Ms. Bouachanh Phanphimai Pharmacist, Mittaphab Hospital 

  Ms. Sompong Indavong Pharmacist, Mittaphab Hospital 

 18 มิถุนายน -18 
กรกฎาคม 2561 

Ms. Douangmala Outthalavong  Lecturer, Faculty of Pharmacy, UHS เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ 
Pharmaceutical Care  in 
Community Pharmacy 
Short Course Training 

Ms. Samleth Simuengba Lecturer, Faculty of Pharmacy, UHS 



 

 รายงานประจ าปี 2561 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
***************************************************************************************************************************** *********** 

 

55 

Program  

6 สิงหาคม -2 
พฤศจิกายน 2561 

Mr. Bounmy SINAPHET Lecturer, Faculty of Pharmacy, UHS เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนการสอนเภสัช
ศาสตร์ด้านเภสัชกรรมแผน
เดิม (Pharmacy Education 
Short Course training in 
Traditional Pharmacy)  

Mr. Phonepadith 
KHAMSOUKTHAVONG 

Lecturer, Faculty of Pharmacy, 
UHS 

 
 
 

ด้านงบประมาณ  
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้ งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จ าแนกตามงบรายจ่าย           

เดือน กันยายน 2561  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน 

ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 

จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละตามจดัสรร ร้อยละตามแผน 

งบบุคลากร 3,532,860 3,532,860 3,532,860 100 100 

งบด าเนินงาน 1,403,639.31 1,403,639.31 1,403,639.31 100 100 

งบลงทุน 739,150 739,150 739,150 100 100 

งบอุดหนุน - - - -  

งบรายจ่ายอื่น 174,058 174,058 174,057.50 99.99 99.99 

รวม 5,849,707.31 5,849,707.31 5,849,707.31  100 
 

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินรายได้ 

ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 

จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละตามจดัสรร ร้อยละตามแผน 

งบบุคลากร 1,458,800 1,458,800 1,200,240 82 82 

งบด าเนินงาน 5,426,700 5,426,700 4,065,644.27 74 74 

งบลงทุน 2,028,900 2,028,900 2,028,900 100 100 

งบอุดหนุน 8,252,329 8,252,329 6,549,283.25 79 79 

งบรายจ่ายอื่น 2,644,528 2,644,528 2,222,101.95 84 84 

รวม 19,811,257 19,811,257 16,066,169.47 83.80 83.80 
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งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินสะสม 

ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560 

จัดสรร แผนกการใช้จ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละตาม

จัดสรร 

ร้อยละ

ตามแผน 

งบบุคลากร - - - -  

งบด าเนินงาน - - - -  

งบลงทุน 200,000.-  200,000.- 100 100 

งบอุดหนุน - - - -  

งบรายจ่ายอื่น 500,000.- - - -  

รวม 700,000.- - 200,000.-  100 

 
สรุปภาพรวมการเบิกจ่าย  

งบรายจ่าย สรุปภาพรวม 

ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 

จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละ 

ตามจัดสรร 

ร้อยละ

ตามแผน 

งบบุคลากร 4,991,660 4,991,660 4,733,100 94 94 

งบด าเนินงาน 6,830,339.31 6,830,339.31 5,469,283.58 80 80 

งบลงทุน 2,768,050 2,768,050 2,768,050 100 100 

งบอุดหนุน 8,252,329 8,252,329 6,549,283.25 79 79 

งบรายจ่ายอื่น 2,818,586 2,818,586 2,396,159.45 85 85 

รวม 25,660,964.31 25,660,964.31 21,915,876.28 87.60 87.60 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
************************************************************************* 

การประกันคุณภาพการศึกษา  
 ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเภสัชศาสตร์ (QA) ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 –    
31 กรกฎาคม 2560) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  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. 2560 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวน

ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด) 

ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด าเนนิงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนนิงานระดับดีมาก 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

1. การผลติบัณฑิต 6 3.29 5.00 3.45 3.89 ด ี

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 3.72 5.00 4.23 4.49 ดี 

ระดับคุณภาพ ด ี ดีมาก ดี ด ี  
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กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

งานกิจการนิสิต – ศิษย์เก่า 

 
 
6-7 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.วิระพล ภิมาลย์ อ.ธารินี ศรี

ศักดิ์นอก และนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 3 นายมนเศรษฐ ภูวรกิจ และ นางสาวชญานิษฐ์ สีหนาท เป็นวิทยากรและ

ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ Scaling Up Community-Engaged Health Professional Education in Digital 

Age: Interprofessional Education- MSU Initiative Model ในการประชุมระดับชาติ การพัฒนาการศึกษา

ส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 (The 4th Annual National Health Professional Education Reform 

Forum 2017) ณ โรงแรมพูลแมน คิวเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
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12 กันยายน 2561  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
 
 
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 

2 ตุลาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับอาคันตุกะ จากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเยือนเพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาล ในมุมมองของคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเยี่ยมชมร้านยามหาวิทยาลัย โรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล และ

แหล่งฝึกโรงพยาบาลมหาสารคาม  

 

   
 
 



 

 รายงานประจ าปี 2561 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
***************************************************************************************************************************** *********** 

 

60 

 
14-18 ตุลาคม 2560 คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ศึกษาดูงาน  ณ university 

of Sydney 

 
 
โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ Seminar in Medicinal Plant and Natural Products วิทยากร 
โดย Prof.Dr.Hitoshi Sato & ผศ.ดร.ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  
ประจ าภาคการศึกษา 2/2560 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  
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ประชุมความร่วมมือ ณ ประเทศอังกฤษ 
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บริการวิชาการ 
คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดกิจกรรม “โครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน” ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 

2560 โดยมีคณาจารย์ และนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 จ านวน 94 คน ลงพ้ืนที่ชุมชน ณ บ้านกู่สวนแตง ต าบลกู่สวน

แตง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชุนและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพและ 

จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ชุมชน 
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บริหารจัดการ 

 
 

  
 

 
 
 

2 พ.ย.2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รับรางวัลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ประเภทหน่วยงาน
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ล าดับที่ 1 
ระดับดีมาก (4.7021 คะแนน) ในงานโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่
การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 

27 -29 ตุลาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหาร ณ Jardin De 

Mangue Resort อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท “สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” เพ่ือทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย Lakoocha เนื่องในวโรกาสเสด็จ
พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2560 
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บุคลากรส านักงานเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานในการประชุมเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัช

ศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 
 

9 ธ.ค.2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว รับรางวัล
อาจารย์ดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 
2560 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง  
ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์  
(อดีตคณบดี 8 ปี) ส าหรับรางวัลสุดยอดครูดี 
ในวันครูที่ 16 มกราคม 2561 
 

https://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?p=12586
https://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?p=12586
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ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2561 

  
 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ า ขอพร ผู้บริหาร อาวุโส อาจารย์ ผู้บริหาร ประจ าปี 2561  
วันที่ 10 เมษายน 2561 
 

   
 
 
ร่วมประเพณีใส่บาตรท าบุญ เทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 2561 
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กิจกรรมนิสิต-บัณฑิตศึกษา 
งานพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 

2559-2560  

 
 
การจัดการเรียนการสอน 
วันที่ 4 มกราคม 2560 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องปฏิบัติการปลอดภัย เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 แก่นิสิต
เภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานประจ าปี 2561 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
***************************************************************************************************************************** *********** 

 

67 

 
 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
อ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์    รองคณบดีฝ่ายบริหารและการบริการวิชาการ 
ผศ.สุรศักดิ์  ไชยสงค์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา 
 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
 1. นางปัญจภา  สมันจิตร    หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 

2. นายครินทร์ วิจารณ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. นายศุภกร เหล่าทองสาร   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 4. นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 5. นางปาณิสษา เสนาวงษ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

6. นางพรพิมล ขจรภพ    นักวิชาการการศึกษา 
 7. นางสมจิตร ศรีแก่นจันทร์   นักวิชาการการศึกษา 
 8. นางสาวพลอย ทัพสุริย์    บุคลากร 
 9. นางนิตยา นารีจันทร์    พนักงานธุรการ 
 10. นางสาวคะนึงศรี  นิลดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 11.นางสาวรัตนาภรณ์  สมนึก   นักวิชาการศึกษา 
 12. นางสาวขวัญศิริ ด าค า    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 13. นางสาวปรารถนา ชินฮาต   นักวิชาการเงินและบัญชี 
  
แหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ 
 บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ออกแบบปก นายศุภกร เหล่าทองสาร   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
จัดท ารูปเล่ม นางปัญจภา  สมันจิตร   หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 




