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สารคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561  

ถึง 30 กันยายน 2562) ในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ ซึ่งการด าเนินงานในปีนี้  
ทุกพันธกิจหลักได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระดับ 4.6733  ซึ่งในปีนี้ คณะฯ ได้รับรางวัลจาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะฯ ที่มีผลงานวิจัยเป็นอันดับหนึ่ง การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีค่าคะแนน 4.48  คณะฯ มีการจัดการ
การศึกษาทุกระดับคือปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส าหรับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม โดยการสอบ ครั้งที่ 5/2561 (PLE-CC1) เมื่อวันที่ 1-2 ก.ย.61  ใบ
ประกอบวิชาชีพปี 4 PLE-CC1 โดยศูนย์ความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ของนิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบผ่าน 116 คน จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 117 คน คิด
เป็น ร้อยละ 99.14  การสอบใบประกอบวิชาชีพ นิสิตฯ รุ่นที่ 14 ในวัน 20-21 พฤศจิกายน 2562  ผลการสอบ MCQ : น.ส.อรัญญา ถิตย์ประเสริฐ (90%) OSPE : 1.น.ส.สุดารัตน์ 
บุญเกิด (100%) 2.น.ส.มณีนุช ไชยสิทธิพูนพงศ์ (100%) มีการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นได้อีก 5 คน มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยเภสัชศาสตร์ศึกษาในระดับชาติ งานวิจัยเน้นงานบูรณาการทางด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย และการท างานร่วมกับชุมชน และพั ฒนาต่อยอดผลงานวิจัยไปเป็น
ผลิตภัณฑ์จากโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล  นอกจากนี้ คณะยังมีอาจารย์ที่ได้รับผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  “เซรั่มบ ารุงผิวผสมสารสกัดแก่น
มะหาด เลขที่ 15176   (Apr-62)” โดย ผศ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ และคณะ 

ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป คณะยังคงมุ่งสู่การน าองค์กรภายใต้แนวคิด EdPEx เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนสอนที่มุ่งผลลัพธ์  คือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยน าแนวคิด outcome based education มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ที่จะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2563 และยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลต่อไป ซึ่งต้องขอขอบคุณอาจารย์ บุคลากร นิสิตทุกคนในคณะที่มีความรักสามัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของคณะอย่างเข้มแข็ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการด าเนินงานนี้จะเป็นก าลังใจ แรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
สื่อเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 

 (ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง) 
                                  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ในพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนานิสิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
และสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ในด้านการจัดท าหลักสูตร ในปี 2562 คณะมีการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ เภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 2) เภสัชศาส ตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัช
กรรมคลินิก) 3) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ) และ 4) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) การจัดการศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
กรอบคุณวุฒิ และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ค่าคะแนนโดยรวมทุกหลักสูตร คือ 3.57  ส าหรับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพทางเภสัช
กรรม ครัง้ที่ 5/2561 (PLE-CC1) เมื่อวันที่ 1-2 ก.ย.61 ใบประกอบวิชาชีพปี 4 PLE-CC1 โดยศูนย์ความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ของนิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สอบผ่าน 116 คน จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 117 คน คิดเป็น ร้อยละ 99.14  และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก และนิสิตสามารถ
สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดให้  ร้อยละ 100 

ด้านการพัฒนานิสิต สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการและการจัดท ากิจกรรมโครงการตามแผนในการพัฒนานิสิตทุกด้าน คณะฯ มีการจัดอบรม
ผู้น านิสิตให้มีภาวะผู้น า เข้าใจหลักการและกระบวนการท างาน และการประกันคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมหรือการป ระกวดในระดับชาติ เช่น  การ
ประกวดทักษะการให้ค าปรึกษาด้านยาระดับประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนิสิต รวมทั้งมีการจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษา
ให้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562  มีทุนการศึกษาส าหรับนิสิตทั้งสิ้นจ านวนเงิน 428,000 บาท ส าหรับเสียงสะท้อนของนิสิตต่อการบริการของคณะจากปี 2562    เรื่องการ
สนับสนุนด้านสื่อและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี คณะได้ปรับปรุงการใช้ห้องเรียน และปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือการใช้งาน 24 ชั่วโมง เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 

ด้านงานวิจัย มีงานวิจัยตีพิมพ์เป็นไปตามเป้าหมาย  
นอกจากการจัดประชุมวิชาการแล้ว คณะฯ ยังมีงานบริการวิชาการผ่านกิจการในโครงการเงินทุนหมุนเวียนของคณะเภสัชศาสตร์อีก 2 ด้าน คือ โรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์

มาซูติคอล และร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาขา  
ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ นอกจากการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ทั้ง inbound and outbound แล้ว คณะฯ ยังมีการท าความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิตเพ่ือ

ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ  อาทิ สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย มาเลเซีย  เป็นต้น 

ด้านการบริหารจัดการ การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการควบคู่กัน การเบิกจ่าย 
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 เงินงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้เป็นตามแผนงาน มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ระดับเชี่ยวชาญ ส าหรั บการส่งเสริม

อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาเพ่ือขอรับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 27 โครงการ ได้แก่ งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เป็นเงิน 7,700,823 บาท และงบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ เป็น
เงิน  550,000  บาท  

จากการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่คณะร่วมกันวางไว้ คณะจึงได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการดีมากของหน่วยงานการจัดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ด้วยคะแนน 4.6733  ซึ่งในปีนี้ คณะฯ ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่ม

สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะฯ ที่มีผลงานวิจัยเป็นอันดับหนึ่ง และผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเภสัชศาสตร์ (QA) ประจ าปีการศึกษา 2561  (1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 
กรกฎาคม 2562 ) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 อยู่ในระดับดี ค่าคะแนน 4.48 

 นอกจากนี้ คณะยังมีอาจารย์ที่ได้รับผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  “เซรั่มบ ารุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด เลขที่ 15176   (Apr-
62)” โดย ผศ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ และคณะ 

ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป คณะยังคงมุ่งสู่การน าองค์กรภายใต้แนวคิด EdPEx เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ ก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนสอนที่มุ่งผลลัพธ์ คือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยน าแนวคิด outcome based education มาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ที่จะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2563 และยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์กรเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลต่อไป 
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เมื่อปี พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอธิการบดีในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เภสัชกรภาวิช ทองโรจน์ ได้จัดท าโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
ขึ้นในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ การด าเนินงานในระยะแรกเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาจารย์ ด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และปริญญา
เอก ปี พ.ศ.2541 มหาวิทยาลัยมหาสารคามและกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ท าให้พันธกิจของโครงการ มีขอบเขตความรับผิดชอบ 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาข าวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจที่เพ่ิมข้ึน เป็นโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติให้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นเป็นหน่วยงานภ ายในมหาวิทยาลัย 
นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ล าดับที่ 12 ของประเทศไทยและเป็นล าดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์อาร์เอ็มอี ริชาร์ดส์ (Prof. RME Richards, OBE) 
ด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนแรก 
 ในช่วงปีการศึกษา 2541-2544 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีจ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

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

ไทยประยุกต์ ต่อเนื่อง 2 ปีและหลักสูตรระดับปริญญาโทอีก 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะจึงมีขอบเขตความรับ ผิดชอบเพ่ิมขึ้นอีกเป็น 3 
สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์

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

 

พันธกิจ 
1. ผลิตเภสัชกรและสาขาที่เก่ียวข้อง ให้มีหัวใจรับใช้ชุมชนและตอบสนองความต้องการของชุมชน 

2. วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน (community-based research) 

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

 

วิสัยทัศน์  
ผลิตเภสัชกรต้นแบบนักสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือชุมชน น าวิจัยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยสู่พาณิชย์ 

 

ค่านิยมองค์กร    
สามัคคีองค์กร พร้อมปรับตัว อุทิศตน รับผิดชอบสังคม  

 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  การผลิตบัณฑิตบณัฑิตที่มีหัวใจรับใช้ชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด Outcome based education  

รวมทั้งสร้างความพร้อมเข้าสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ที ่2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเภสัชศาสตร์เพื่อแก้ปัญหายาและสุขภาพในชุมชน ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเปน็ที่ยอมรับในระดับสากล  
ยุทธศาสตร์ที ่3  ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นตอบแทนสังคม น าชุมชนสู่การสร้างเสริมสุขภาพและการใชย้าอย่างเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที ่4  อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้สมนุไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่5   เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด้วยการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงทรัพยากรและสารสนเทศอย่างมีประสทิธิภาพและสรา้งสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 5 
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  โครงสร้างของคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 
 

 
 

คณะเภสัชศาสตร์  

ส านักงานเลขานกุารฯ ส านักวิชา 
เภสัชศาสตร์ 

สถานปฏบิัติการเภสชักรรมชุมชน 

สถานปฏบิัติการผลิตยาแผนโบราณ 

ศูนย์เภสัชสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหารและธุรการ 

งานการเงินบญัชแีละพัสด ุ

งานนโยบาย แผน และ 
ประกันคุณภาพ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
นิสิต 

งานบริการวชิาการ วิจยั   
และวิเทศสัมพันธ ์

หน่วยประสานงานการฝึกปฏบิัตงิานวชิาชีพเภสัชกรรม 

กลุ่มวิชาเภสชัศาสตร์สงัคม 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร ์
ทางเภสัชศาสตร ์

กลุ่มวิชาเภสชักรรมคลินิก 
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ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2548 

 



รายงานประจ าป ี2562 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
************************************************************************************************************** 

 

9
  

คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
 
 

1 ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี ประธานคณะกรรมการ 
2 นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 
3 รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 
4 ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัตน์วิบูลย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย กรรมการ 
5 
6 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
ผู้แทนอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

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

 

                                    
นางปัญจภา   สมันจิตร 
หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร 
 

                              
ผศ.ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนนัท์ โอล์สัน 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
 

                              
ผศ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณ ี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
 
 

                              
ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
 
 

  
ผศ.ดร.ภญ.สุรัชดา ชนโสภณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

 

 
ผศ.ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและบรกิาร
วิชาการ 

 
ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์  ไชยสงค์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

 

 
ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
. 

 

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

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

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

 

 

                              
ผศ.ภก.ธรีะพงษ์ ศรีศิลป์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
Assistant Professor Theerapong Seesin  

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

 

 

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

 

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

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

Studies Affairs 

 

 
ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมภู                                                    
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทาง
เภสัชศาสตร์                            

                                        
ผศ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาล ี
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม 

 

 
ผศ.ดร.ภญ.รจเรศ หาญรินทร์                                              
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินกิ                                            

 
ผศ.ดร.ภก.บรรลือ สังข์ทอง 
ประธานกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

 
ผศ.ดร.ภญ.พีรยา ศรีผ่อง 
ประธานหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 

 

 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว                                                   
ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล                                        

 

 
อ.กรีพล  แม่นวิมัฒนกุล 
ประธานคณะกรรมการสารสนเทศ 

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ 
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ผศ.ดร.จันทร์ทิพย ์ กาญจนศิลป์

วท.ด. (เภสัชศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

 

 

 

 

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

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

 

 

 

 

ผศ.ดร.อชิดา จารโุชติกมล   
วท.ด. (เภสัชศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัโทยะมะ  

ประเทศญี่ปุ่น  
 

 

 

 

 
ผศ.ดร.เบญจมาศ คุชน ี

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

The Robert Gordon University, UK 
 

  
 

สายวิชาการ 
 

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก  
 

 
 

       
 
 
 

      

  
 

   

     

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

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

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

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

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก  -ต่อ- 
 
 

 
 

    

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

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

ผศ.ดร.พีรยา  ศรีผ่อง                           ผศ.ดร.ราตรี  สว่างจิตร 
ปร.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)           ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) หลักสูตรนานาชาต ิ
Ph.D.(Pharmaceutical care)               Ph.D. (Doctor of Philosophy in           
มหาวิทยาลยัขอนแก่น                          Biopharmaceutical Sciences) 
                                                    มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 

 

    
 

 

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

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

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

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

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

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

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

อ.ภก.ปวิช พากฏิพัทธ ์

ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
 

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

 

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

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลนิิก  -ต่อ- 
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กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลนิิก  -ต่อ- 
 

 

 
อ.ภก.ธชา ผาสุก 

ภ.บ.(เภสัชศาสตรบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

 

 
อ.ภญ.ภัทรา อัศวธนบดี 

ภ.บ.(เภสัชศาสตรบณัฑิตหลักสูตร6ปี) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 
ผศ.ดร.ปาริโมก เกิดจันทึก 

ปรด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(ตัดโอนยา้ยไปสังกัดมหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2562) 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
ผศ.ดร.เมธิน  ผดุงกิจ 
ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) 
Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry and 
Phytochemistry) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 อ.ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล 

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

อ.ดร.ภญ.ชวัลนุช มัดจุปะ 

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

 
 

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

อ.ดร.ภญ.วรพร แสนทวีสุข 
ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย์และ
ชีววิทยาโมเลกุล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์  --ต่อ-- 
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ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 
ปร.ด. (บริหารเภสัชกิจ) 
Ph.D. (Pharmacy Administration) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 

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

 
 ผศ.ดร.กฤษณี  สระมณุ ี

Ph.D. (Pharmacy Practice) 
Ph.D. (Pharmacy Practice) 
Liverpool John Moores University, UK 
 
 

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

 

ผศ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาล ี
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

 
 

อ.ภญ.ขวัญดาว มาลาสาย 

ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

 

กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม  
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 บุคลากรสายสนับสนุน 
ส านักงานเลขานุการ 

 
 
          นางปัญจภา  สมันจิตร 

ข้าราชการ  ระดับ ช านาญการพิเศษ / หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 
 
 
 

          นางปาณิสษา เสนาวงศ์         นายศุภกร เหล่าทองสาร 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป         นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
งานวิเทศสัมพันธ์ / งานเลขานุการคณบดี        งานโสตทัศนูปกรณ์ / งานดูแลห้องเรียน 
  
  
นายครินทร์  วิจารณ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป /         นางสาวพลอย ทัพสุริย์ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา / งาน กพร. /       บุคลากร / งานบุคคล 
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

                    
    นางสาวขวัญศิริ ด าค า         นางสาวปรารถนา ชินฮาต 

นักวิชาการเงินและบัญชี  / งานการเงิน       นักวิชาการเงินและบัญชี / งานบัญชี 
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นางสาวพิศมัย สอนสา        นายสัมฤทธิ์  เนื่องวงษา 
นักวิชาการพัสดุ / งานพัสดุ       นักวิชาการพัสดุ / งานอาคารสถานที่ 
 
 

 
 

นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ        นางสาวคนึงศรี นิลดี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / งานสารสนเทศ       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานสารบรรณ-ธุรการ 
 

 
นางนิตยา นารีจันทร์        นางสมจิตร ศรีแก่นจันทร์ 
พนักงานธุรการ / งานวิจัย /งานบริการวิชาการ     นักวิชาการศึกษา  

งานวิชาการ (การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี) 
 
 

 
นางสาวรัตนาภรณ์  สมนึก       นางพรพิมล ขจรภพ 
นักวิชาการศึกษา         นักวิชาการศึกษา / งานกิจการนิสิต 
งานวิชาการ (การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา) 
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                                          นางสาววีราภรณ์ เชยรมัย์        นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         นักวิทยาศาสตร์ / งานห้องปฏิบัติการ 
งานแหล่งฝึก / งานธุรการกลุ่มวิชาคลินิก 
 
 

 
 

นางสาวไพฑูรย์ บุญชู        นางสาวนิชานันท์ สาระราช 
นักวิทยาศาสตร์ / งานห้องปฏิบัติการ      นักวิทยาศาสตร์ / งานห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
นางภัชสุภัค มาตะรักษ์ 
นักวิทยาศาสตร์ / งานห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
นายวัชร อะโนราช               นายสันทัด   สุพรรณพุทธา 
พนักงานขับรถยนต์      คนสวน 
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บุคลากรร้านยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 

   นางสาวราตรีรัตน์  การอรุณ                           นางสาวอมร ประสีระเตสัง 
     นักวิชาการเงินและบัญชี         พนักงานคลังและพัสดุ 

 
 
 

      นางสาวคณารัตน์  นนตรี                             นางวิภารัตน์ เฮาะประเสริฐ 
        พนักงานการเงิน                                                                      พนักงานขาย 

 
 
 
 
                             นายมานะศักดิ์  คลังช านาญ 
   พนักงานขาย 
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       บุคลากรโรงงงานฟาร์มแคร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
 

             
นางสาวศตพร   อิสาสะวัน    นายชัยรัตน์   แก้วบูโฮม     นายอรรถพล  อุทัยเรือง  
นักวิชาการศึกษา                                           ผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 

                 
 

นายธีระพล บุญพิมาย      นางสาวปาริชาต จงกลกลาง    นายสุทธิศักดิ์ แก้วบูโฮม 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต               เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี             เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต  
      

            
นางสาวธนพร  อรัญโสด     นายทวี ภัศดร      นางต๋อย ละมุน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    พนักงานขับรถยนต์              แม่บ้าน  
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 ผลการด าเนินงาน 
 

 ด้านการเรียนการสอน 
1. หลักสูตร 

 กลุ่มสาขา ระดับปริญญา หลักสูตรและสาขาวิชา คร้ังท่ี/วัน/ประชุมสภา 

1. หลกัสตูรที่เปิดในปีการศกึษา 2562 

 ปริญญาตร ี เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (พ.ศ.2554)  25 มี.ค. 2554 

 ปริญญาตร ี เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (พ.ศ.2562) 21-Dec-61 

 ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  27 เม.ย. 2555 

   เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ  26 ก.พ. 2559 

   วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ  27 พ.ค. 2554 

 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  31 ม.ค. 2557 
2. หลักสูตรใหม ่

3. หลักสูตรปรับปรุง ปริญญาตร ี
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

21Dec61 

  ปริญญาโท 
เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

31 Mar 2560 

    
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

26 Feb 2559 

  ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

29 Mar 2562 
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 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจดัการเรียนการสอน  
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการเภสัชศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี 414,900.- 
1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการปรับปรุงหลักสตูรระดับปริญญาตรี 30,000.- 

1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระดับบณัฑติศึกษา 35,000.- 
1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการปั้นกาวน์ให้เขา้ใจดิน  100,000.- 

1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสติบณัฑิตศึกษา 3 หลักสูตร 16,600.- 
1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมเภสัชศาสตร์สังคม  28,000.- 
1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานนิสิตระดับปรญิญาตร ี 47,000.- 

1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 4 หลกัสูตร 25,000.- 
1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการสนับสนุนนสิิตท าวิทยานพินธ์ระดับบณัฑิตศึกษา 4 หลักสตูร 700,000.- 

1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาชีพนิสิตบัณฑิตศึกษา 60,000.- 
1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการพัฒนาแนวคดิเภสัชกรรมปฐมภูม ิ 47,000.- 
1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนิสติเภสัชศาสตร์ 312,000.- 

1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการพัฒนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเภสัชศาสตร ์ 86,000.- 
1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการส ารวจและศึกษาสมุนไพร 100,000.- 

1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการศึกษาดูงานการผลติและเภสัชภณัฑ์ 120,000.- 
1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการ 65,000.- 

1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมระดับปริญญาตร ี 272,000.- 
1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 20,000.- 
1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการสนับสนุนนสิิตเภสัชศาสตร์ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 325,000.- 

1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62 โครงการประกวดทักษะการให้ค าปรึกษาด้านยา 30,000.- 
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 นิสิต         

สาขาวิชา 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปกต ิ ต่อเนื่อง 

นิสิตใหม่ (รหัส 62)           
   สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (ตรี) 95 0     95 
   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท)     4   4 
   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โท)     0   0 
   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (โท)     7   7 
   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก)       5 5 
นิสิตรวม           
   สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (ตรี) 596 0     596 
   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท)     23   23 
   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โท)     15   15 
   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (โท)     34   34 
   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก)       11 11 
นิสิตต่างชาติ           
    สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท)     4   4 
   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก)       3 3 
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    นิสิตในภูมิภาค 

สาขาวิชา ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออก ต่างประเทศ รวม 

นิสิตใหม่ 
   สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (ตรี) 89 1 1 2 2 0 95 

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท) 2       2 4 

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โท)           0 

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (โท) 7         7 

   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก) 2     2   1 5 
นิสิตรวม 
   สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (ตรี) 521 9 12 44 10 0 596 

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท) 19       4 23 

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โท) 11 1  3    15 

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (โท) 34         34 

   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก) 6     2   3 11 
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 ด้านการพัฒนานสิิต 
 คณะเภสัชศาสตร์ ก าหนดนโยบายทั้งการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตมุ่งเน้นให้มีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่างโดดเ ด่น ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสา สามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง และเน้นการน าวิชาชีพมาพัฒนาสังคม และชุมชนได้ ดั่งอัตลักษณ์
ของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

อัตลักษณ์ของนิสิตเภสัชศาสตร์ 
บูรณาการองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน ยึดม่ันจรรยาบรรณวิชาชีพ 

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

 
 

 

นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับ    
รางวัล/ผลงานนิสิต 

    

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

เภสััชกรวิษณุ ยิ่งยอด ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น ประจ าปี 2562  
อาคารสัมมนา 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
ฯ จ.สกลนคร 

 1 เมษายน 2562 

เภสัััชกรรัตนชัย  คิดถูก  รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สบามบรมราชกุมารี รางวัลเภสัชศาสตรบัณฑิตดีเด่นยอด
เยี่ยม ประจ าปี 2562 

ไลฟ์สไตล์ ฮอล์ ชั้น 2 สยามพารากอน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10 September 2562 
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 บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ไดต้ีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ 
ชื่อ-นามสกุล ผลงาน 

กมลวรรณ  สีเชียงสา,  
จันทร์ทิพย ์ กาญจนศิลป,์  
สายทิพย ์ สุทธิรักษา 

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบา้นแท่น จังหวัดชัยภูมิ. วารสารเภสัชกรรมไทย ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี  2 เมษายน - มิถุนายน 2562. หน้า 457-469. 

รัชนีวรรณ  รัตนโคตร, พยอม สุขเอนกนันท,์  
อุษาวดี สุตะภักด ี

การวิเคราะห์แนวโนม้ของอัตราการเสยีชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี ในโรงพยาบาลสรุินทร์ในปี พ.ศ. 2557 และ 2559 โดยใช้ IMPACT 
model. วารสารเภสัชกรรมไทย. ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เม.ย-ม.ิย. 2562. หน้า 342-355. 

ศิรประภา  สนส,ี  ภัทรินทร์ กิตตบิุญญาคณุ,  
วนรัตน์ อนุสรณ์เสง่ียม, ฉลองชัย ทุนดี,  
อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 

การพัฒนาแนวทางการบริบาลผู้ปว่ยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรังโดยเภสชักรร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพส าหรับผู้ป่วยทีเ่ข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสุรินทร์. 
วารสารเภสัชกรรมไทย ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562. หนา้ 483-503 

วันวิสาข ์ ขนานแข็ง, พีรยา ศรีผ่อง 
แบบแผนและผลลัพธ์ทางคลินิกจากการใช้ยาต้านจลุชีพรักษาผู้ป่วยปอดอักเสบในโรงพยาบาลที่ตดิเช้ือดื้อยา Acinetobacter baumannii. วารสารเภสัช
กรรมไทย ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562. หน้า 470-482 

สันทนา  ทองผุย, วนิดา ไทรชมภ,ู  
ราตรี สว่างจิตร 

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยา mecobalamin ในการรักษาภาวะปวดปลายประสาทจากการติดเชื้อไวรสังูสวัด : การทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบและการวิเคราะหอ์ภิมานของการทดลองแบบสุ่ม. วารสารเภสัชกรรมไทย. ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มีนาคม 2562. หน้า 284-304.   

มธุรดา วิสัย, พีรยา ศรีผ่อง,  
สมศักดิ ์นวลแก้ว,  
ราตรี สว่างจิตร 

การศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแคปซลุประสะไพลสกัดในการบรรเทาอาการปวดแบบเฉยีบพลันที่มสีาเหตุจากการบาดเจ็บ
ของกล้ามเนื้อ. วารสารเภสัชกรรมไทย. ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มีนาคม 2562. หน้า 268-283   

นุชจริน  ยินดี, อรอนงค์ วลีขจรเลศิ 
การประเมินอรรถประโยชน์ของผูป้่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่และไสต้รงระยะลุกลาม ณ โรงพยาบาลสรุินทร์. วารสารเภสัชกรรมไทย. ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม 
- มีนาคม 2562. หน้า 142-150. 

รวิพรรณ   หลักรตัน,์  
พยอม สุขเอนกนันท,์  
อุษาวดี สุตะภักดิ ์

อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลอืดโคโรนารีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ใน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559. วารสารเภสัช
ศาสตร์อีสาน. ปีที ่15 ฉบับท่ี 1  เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 . หน้า 93-104  
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ศาสตร์อีสาน. ปีที่ 15 ฉบับท่ี 3 เดอืน กรกฎาคม - กันยายน 2562. หน้า 51-64 
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   บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ  
ชื่อ-นามสกุล ผลงาน 

Kittiyaporn Sansila, Peem 
Eiamprapai, Ratree Sawangjit 

 Effects of self-prepared hypertonic nasal saline irrigation in allergic rhinitis: A randomized controlled trial Asian 
Pacific Journal of Allergy and Immunology. (Early Online) 
http://apjai-journal.org/wp-content/uploads/2018/12/AP-090618-0331.pdf 

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

Effects of the Ethanolic Extracts of Guava Leaves, Licorice Roots and Cloves on the Cariogenic Properties of 
Streptococcus mutans. Pharmacognosy Journal, 2019; 11(5): p.1029-1036. 
https://www.phcogj.com/sites/default/files/PJ-11-5-128.pdf 

 
 

        

    โครงการ/กิจกรรมของนิสิต       

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี ท่ีจัด สถานที ่ ผู้เข้าร่วม (คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ "ราตรีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561" 30 พฤศจิกายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ 190 คน 125,000 
โครงการ "กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 สิงขรนคราเกมส์"  2-5 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 คน 123,373 
โครงการ "วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562" 12 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100 คน 2,000 
โครงการ "กีัฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24" ประจ าปี 2561  2-9 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 300 คน 58,937 
โครงการ "เภสัชอีสานสัมพันธ์"  

16-17 มีนาคม 2562 
คณะเภสััชศาสตร์ และสถานสงเคราะห์
คนชรา จังหวัดมหาสารคาม 

42 คน 5,000 

โครงการ "Bye"nior"  
21 มีนาคม 2562 

คณะเภสัชศาสตร์ั 
 

281 คน 99,950 
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 ชื่อโครงการ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัด สถานที ่ ผู้เข้าร่วม (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ "ธรรมสัญจร" 
23-24 มีนาคม 2562 

วัดเขาศาลาอตุลยฐานะจาโร, วัดบูรพาราม, 
วนอุทยานเขาพนมสวาย, ศูนย์เรียนรู้
การเกษตรอทิตยาที จังหวัดสุรินทร์ 

42 คน 11,500 

โครงการ "เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนสิิต ประจ าปี 2562 1 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ลานเขียวมะกอก คณะเภสัชศาสตร์ 603 คน 3,000 
โครงการ "ประเพณีสงกรานต์" 20 เมษายน 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 94 คน 23,871 
โครงการ "ค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 16"  23-27 พฤษภาคม 2562 บ้านค าข่า อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 276 คน 115,000 
โครงการ "First date first love " 8-10 กรกฎาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 95 คน 88,700 
โครงการ "แรกพบ สนภท." 19-20 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลััยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก 75 คน 51,950 
โครงการ"เภสัชฯรักน้อง ร้องเพลงคณะ" 23-26 กรกฎาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 95 คน 3,000 

โครงการ "แห่พระไภสัชฯ รดน้ า ต้นจ าปีสิรินธรเจิมหน้าผาก
รับขวัญน้องเขียวมะกอกช่อที่ 20" 

31 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 105 คน 2,000 

โครงการ "อโรคาไนท์" 31 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 310 คน 94,858 
โครงการ "สานสายใย ศิษย์น้อมใจบูชาครู"  29 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 400 คน 20,000 
โครงการ "แรกพบห้าหมอมอน้ าชี ครั้งที่ 12 "  1 กันยายน 2562 ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 500 คน 6,764 
โครงการ "ลอยกระทง"  20 พฤศจิกายน 2561 สระน้ าหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 88 คน 25,000 

โครงการ "สัมมนาและพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตฯ 20-22 พฤษภาคม 2562 ระเบียงแก้วรีสอร์ท จ.มุกดาหาร 35 คน 62,570 
รวม  19 โครงการ  
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 ทุนการศึกษาของนิสิต (ต่อเน่ือง) 

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 
นายกันตพณ  นาแสวง ทุนพระมหิตลาธิเบศร 50,000 1 50,000 
 
 
 

    ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี) 
ชื่อ-สกุล / กองทุน มูลค่าทุน /ทุนละ (บาท) จ านวนทุน 

ทุนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด   10,000 1 
นายฐาปกรณ์  เบี้ยกระโทก 

10,000 
 
 

ทุนมูลนิธิพระมนตรี   15,000 3 
นางสาวประภาศิริ  ฐานวิเศษ 5,000  

 
 

นางสาวกุัสุมา หะยีเจ๊ะเตะ 5,000 
นายประดิษฐ์  กันยาประสิทธิ์ 5,000 
ทุนเดวิด-บุษบา  30,000 6 
นางสาวชลธิชา แก้วระวัง 5,000  

 
 
 
 
 
 

นางสาวธิารวิมล กกรัมย์ 5,000 
นายสุรศักดิ์ จันทะชา 5,000 
นางสาวธิัราพร พลนิล 5,000 
นางสาวปิยะดา บุญทาป 5,000 
นางสาววราพร ภูนาสี 

5,000 
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 ทุนกองทุนพระไภสัชคุรุ   50,000 5 
นางสาวรุ่งทิพย์ สุภาร ี 10,000 

 
นายณัฐวุฒิ  โคตรบุผา 10,000 
นายฐาปกร  เบ้าหล่อ 10,000 
นางสาวทัศนีย์  ภูกองชนะ 10,000 
นายธีระพันธ์ กิตติวิริยะ 10,000 
ทุนภูมิพล  50,000 1 
นายนนทกร สุขจินดาเสถียร 10,000  
ทุนสมาคมศิษย์เก่า   20,000 4 
นายสุริยนต์ โคตรสมบัติ 5,000 

 
นางสาวพิมพ์พิลาศ ยอดโคกสูง 5,000 
นางสาวภิญญา จิตวิเศษ 5,000 
นายปิยวัฒน์ อักษรนู 5,000 
ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย   25,000 5 
นางสาวสุชาดา กระลาม 5,000 

 
นางสาวธารวิมล กกรัมย์ 5,000 
นางสาวชุตาภรณ์ แก่นพรม 5,000 
นางสาวธิติประภา แสนทวีสุข 5,000 
นายวิวัฒน ์ทาสิงห์ 5,000 
ทุนศิษย์เก่ามหาบัณฑิต   10,000 2 
นายมนเศรษฐ ภูวรกิจ 5,000 

 
นายทรัพย์มงคล ไมย์โพธิ์ 5,000 
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 ทุนเภสัชกรเพิ่มพล   5,000 1 
นางสาวกญัยารัตน์ ดพชะกะ 5,000  
ทุนเภสััชกรหญิงนพภัสสร  5,000 1 
นางสาวศรสลัก พรมภมร 5,000 1 
ทุนกลุ่มเภสัชกรอีสาน   10,000 2 
นางสาวรุ่งดารัตน์ โพสาราช 5,000 

 
นางสาวพัิมพ์อร อุดมเดช 5,000 
ทุน อ.กานต์   2,000 1 
นางสาวอภิสรา ชินชนะ 2,000  
ทุนอ.ดร.ทวีศักดิ์   2,000 1 
นางสาวภาพิมล จันทะโพธิ์ 2,000  
ทุนเภสัชกรณัฐวัฒน์  จ านวน 7 ทุน 9,000 7 
นางสาวปริญญา โพชะกะ 2,000 

 

นางสาวพิมพั์อร อุดมเดช 2,000 
นางสาวปภาวรินทร์ บุญมามอญ 1,000 
นางสาวจันทร์ทิพย์ รัตนสินทวีสุข 1,000 
นายอนุวัตร ปะตา 1,000 
นางสาวสุัชาดา กระลาม 1,000 
นางสาวปวีณา พุทธขันธ์ 1,000 

รวม   378,000 40 
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 ด้านการวิจยั นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 27  โครงการ ได้แก่ งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เป็นเงิน 7,700,823 บาท และ
งบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเงิน  550,000  บาท  

คณะมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ ซึ่งได้ก าหนดกรอบและทิศทางการวิจัย มีหน่วยวิจั ย 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 รับผิดชอบงานด้านวิจัย
และสารสนเทศของคณะ มีโครงการสนับสนุนการท างานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ research lunch 
อย่างสม่ าเสมอ  
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     โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์        

ชื่อโครงการ 

 ประเภท งบประมาณ (จ านวน) 

งบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบเงินรายได ้

(บาท) 
ภายนอก 

การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในนิสิตเภสชัศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 20,000   20,000 ผศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร 

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  25,000   25,000 ผศ.อิสรา จุมมาล ี

การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการบริหารงานพัสดุ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

  15,000   15,000 นางสาวพิศมัย สอนสา 

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิย์บัยั้งเอนไซม์ HMG CoA reductase ของมหา
พิกัดตรีผลา 

  25,000   25,000 ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง 

การประเมินผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวังในนิสติเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม: หัวใจรับใช้ชุมชน 

  25,000   25,000 อ.ขวัญดาว มาลาสาย 

การส ารวจความรู้และพฤติกรรมของการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้มารับบริการร้าน
ยามหาวิทยาลัย 

  25,000   25,000 อ.ภาณุมาศ ภูมาศ 

การพัฒนางานประจ าไปสูง่านวจิัยของบุคลากรสายสนบัสนุน คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  15,000   15,000 นางนิตยา นารีจนัทร์ 

การประเมินความเครียดและปจัจัยที่มีผลต่อความเครียดของนิสิตนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ชัน้ปทีี่ 3-6 

  25,000   25,000 ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 
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 รูปแบบวิธีการจัดการอาการปวดและปัญหาเกี่ยวกับยาในผู้ที่มอีาการปวดใน
ชุมชนเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

  25,000   25,000 อาจารย์พรชนก ศรีมงคล 

การวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญและการพัฒนาต ารับครีมของสารสกัดต ารับยา
ผสมเถาวัลย์เปรียง 

  70,000   70,000 ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมภ ู

ฤทธิ์ของสาร lupinifolin จากล าต้นชะเอมเหนือต่อการท างานของเอนไซม์ 

α-glucosidase 

  25,000   25,000 ผศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร 

ความต้องการการศึกษาต่อระดบับัณฑติศึกษาของเภสัชกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  40,000   40,000 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ไชยสงค ์

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสบืค้นหนังสือค าสั่ง ส าหรับ
อาจารย์และบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  15,000   15,000 นางสาวคนึงศรี นิลดี 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากภูมิปัญญาพืน้บา้นไทยและจนีที่ออกฤทธิ์
หลายกลไกเพื่อการป้องกันหรือรักษาโรคอัลไซเมอร์ 

    190,323 190,323 จันทนา บุญยะรัตน*์,บังอร ศรี
พานชิกุลชัย,ศักดา ดาดวง,เพลิน
ทิพย์ ภูทองกิ่ง,วนัสนันท์ แป้น
นางรอง,บรรลือ สังข์ทองและ
คณะ 

วิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรดา้นเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ของระย่อม ฝัก
ส้มป่อย ใบส้มป่อย ทับทิม ข่อย ขันทองพยาบาท 

    1,800,000 1,800,000 ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง และคณะ 

Analytical Method Development of Benzophenone and Benzil 
Impurities in Phenytorin by HPLC 

  60,000   60,000 ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง 

Inhibitory actions of Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Leaf 
extracts against carbolydrate-digesting enzymes 

  60,000   60,000 อ.ดร.วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล 

herbal-drug interactions between kaempferia parviflora extract 
and paracetamol in rats 

  80,000   80,000 ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล 
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 การพัฒนาวิธีสกัดสารต้านอักเสบจากไพลและการพัฒนาต ารับสเปรย์นาโน
อิมัลชันจากสารตา้นการอักเสบจากไพล 

    931,700 931,700 ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว และ อ.
ดร.ศุภกัญญา กุมกาญจนะ 

การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรเพื่อควบคุมคุณภาพการ
ผลิตภัณฑ ์

    1,328,800 1,328,800 ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล(10%) 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว (7.5%) 
และ ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง
(7.5%) 

การจัดท าข้อมูลวิจัยมาตรฐานวตัถุดิบสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ของระย่อม ฝัก
ส้มป่อย ใบส้มป่อย ทับทิม ข่อย 

    2,100,000 2,100,000 ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง,  ผศ.ดร.
สมศักดิ์ นวลแก้ว,  ผศ.ดร.วนิดา 
ไทรชมภู และ ผศ.ดร.คัทลียา 
เมฆจรัสกุล :ขันทองพยาบาท ณ 

: การจัดท าข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกสข์องเถา
เอ็นอ่อน โมกมัน เจตพังค ี

    1,350,000 1,350,000 ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง  (ผู้ร่วม) 

: การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และพิษวิทยาของต ารับยาแผนไทยในหนูขาว     1,307,700 1,307,700 ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล 
(ผู้ร่วม 30%) 

การพัฒนาต ารับน าส่งสารส าคัญกระชายด าสู่ผวิหนังด้วยสเปรย์ไมโคลอิมัลชัน     1,621,950 1,621,950 ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล 
สร้างความเข็มแข็งในการจัดการปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกฮอล์ 
และการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายแอลกอฮอลล์ใน
ประเทศก าลังพฒันา 

   6,205,000 6,205,000 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค ์

ผลกระทบของโปรแกรมดูแลผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยทีมหมอครอบครัวใน
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

   722,810 722,810 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ : 

Product development of Kaempferia parviflora extract for enhancing 
absorption with SMEDDS and nanosuspension drug delivery system in 
solid dosage forms 

   300,000 300,000 ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล 

รวม - 550,000 7,700,823 8,250,823   
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ ์ ว/ด/ป ฉบับที่ลงบทความ 

Sato VH, Chewchinda S, 
Nuamnaichati N, Mangmool S, 
Sungthong B, Lertsatitthanakorn P, 
et al. 

Pharmacological mechanisms of the water leaves 
extract of Lysiphyllum strychnifolium for its 
anti-inflammatory and anti-hyperuricemic actions for 
gout treatment.  

Pharmacognosy Magazine 2019;14 : 98-106. 

Hong S, Ratpukdi T, Sungthong B, 
Sivaguru J,  Khan E. 

A sustainable solution for removal of glutaraldehyde in 
saline water with visible light photocatalysis.  

Chemosphere.  2019; 220 : 1083-1090.  

Sookaneknun S, Sookaneknun P, 
Seesin T, Bunditanukul K, 
Phianchana P, Sirithanawuthichai T, 
Promarak T, Sanseeha L, Phutiya C, 
Trisat N and Praratpoomee P. 

Outcomes of a two-year smoke-free university and 
organizational policy management. 
  

Malaysian Journal of Public 
health Medicine.  

2018; 18(2)  

Chongmelaxme B Phisalprapa P, 
Ratree Sawangjit, Dilokthornsakul P, 
Chaiyakunapruk. N 

Weight Reduction and Pioglitazone are Cost-Effective 
for the Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 
in Thailand. 
  

PharmacoEconomics.  2018;  1-12 

Pulbutr P, Rattanakiat S, 
Khunawattanakul W, Saramunee K 
and Sungthong B 

Development of Chewing Gum Containing Mulberry 
Leaf Extract with Anti-cariogenic Activity against 
Streptococcus mutans  
 

Journal of Biological 
Sciences  

2018 
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 บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ ์ ว/ด/ป ฉบับที่ลงบทความ 
Wisai M, Sripong P, Nualkaew S, 
Sawangjit R. 

Pilot study on efficacy and safety of Prasaplai extract 
capsules for relieving acute pain from muscle strain.  

Thai Journal of Pharmacy 
Practice 

2019 

Thongphui S, Chaichompu W, 
Sawangjit R. 

Effectiveness and safety of mecobalamin on herpetic 
neuralgia: A systematic review and meta-analysis of 
randomized controlled trials.  

Thai Journal of Pharmacy 
Practice 

2019; 11(1) : 284-304   

Chongmelaxme B, Phisalprapa P, 
Sawangjit R, Dilokthornsakul P, 
Chaiyakunapruk N. 

Weight Reduction and Pioglitazone are Cost-Effective 
for the Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 
in Thailand.  

Pharmacoeconomics. 2018; 15.  

Sansila K, Eiamprapai P, Sawangjit R. Effects of self-prepared hypertonic nasal saline 
irrigation in allergic rhinitis: A randomized controlled 
trial.  

Asian Pac J Allergy 
Immunol. 

2018    

Sawangjit R, Dilokthornsakul P, 
Lloyd-Lavery A, Chua S, Lai NM, 
Dellavalle R, Chaiyakunapruk N. 

Systemic treatments for eczema: a network meta-
analysis. 

Cochrane Database of 
Systematic Reviews 
  

2018, 11. Art.   

Phimarn W,  Sungthong B, 
Saramunee K 

 Efficacy of Prasaplai for Treatment of Primary 
Dysmenorrhea: a MetaAnalysis  

Research Journal of 
Pharmacognosy (RJP)  

2019; 6(1) : 71-80 

Rattanachotphanit T, 
Limwattananon C, 
Waleekhachonloet O, 
Limwattananon P & Kittisak 

 Cost-Effectiveness Analysis of Direct-Acting Oral 
Anticoagulants for Stroke Prevention in Thai Patients 
with Non-Valvular Atrial Fibrillation and a High Risk of 
Bleeding  

PharmacoEconomics 2018; November  
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 บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ ์ ว/ด/ป ฉบับที่ลงบทความ 
Limwattananon C, Limwattananon S, 
Waleekhachonloet O, 
 Rattanachotphanit T 

 Cost-effectiveness analysis of policy options on first-
line treatments for advanced, non-small cell lung 
cancer in Thailand  

Lung Cancer  2018; 91–97 

Rattanachotphanit T, 
Limwattananon C and 
Waleekhachonloet O 

 Trends and variations in outpatient coprescribing of 
simvastatin or atorvastatin with potentially interacting 
drugs in Thailand  

Ther Adv Drug Saf  2019, 10 : 1–13 

Ploylearmsang C, Kanjanasilp J, 
Kessomboon N, Suttajit S, 
 Suwannaprom P, Sripa S, 
Sittichotiwong R,   Srimarueang T, 
Sonsri S and Kittiboonyakun P 

 Hospital Pharmacy Practice and the Way Forward for 
Pharmacy Education in Thailand 
  

The Canadian Journal of 
Hospital Pharmacy 

2019;  72 (1) 

Wisai M, Sripong P, Nualkaew S, 
Sawangjit R. 

 Pilot study on efficacy and safety of Prasaplai extract 
capsules for relieving acute pain from muscle strain.  

Thai Journal of Pharmacy 
Practice 

2019; 11(1) : 1-17  

Thongphui S, Chaichompu W, 
Sawangjit R. 

 Effectiveness and safety of mecobalamin on herpetic 
neuralgia: A systematic review and meta-analysis of 
randomized controlled trials.  

Thai Journal of Pharmacy 
Practice 

2019; 11(1) : 284-304   

Chongmelaxme B, Phisalprapa P, 
Sawangjit R, Dilokthornsakul P, 
Chaiyakunapruk N. 

 Weight Reduction and Pioglitazone are Cost-Effective 
for the Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 
in Thailand.  
 

Pharmacoeconomics. 2018; Nov  
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 บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน 
Sansila K, Eiamprapai P, Sawangjit R.  Effects of self-prepared hypertonic nasal saline 

irrigation in allergic rhinitis: A randomized controlled 
trial.  

Asian Pac J Allergy 
Immunol.  

2018; Dec  

Mekjaruskul C and Sripanidkulchai B.  In vivo effect of Kaempferia parviflora extract on 
pharmacokinetics of acetaminophen, Drug and 
Chemical Toxicology, 

Drug and Chemical 
Toxicology 

2019 

อนัญญา สองเมือง, สุรศักดิ์ ไชยสงค,์ วัชรา 
บุญสวัสดิ,์ อรอนงค์ วลีขจรเลิศ. 

 การปลอดจากการก าเริบของโรคหืดหลังหยุดยาและความ
ปลอดภัยในการใช้ยา Inhaled Budesonide ในผู้ป่วยโรคหืดเด็ก
อายุ 1-5 ปี: การศึกษาแบบติดตามย้อนหลัง.  

ศรีนครินทร์เวชสาร  2562; 34(4) : 343-53. 

ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์, พิริยา ติยาภักดิ์,  
สมพิศ ปินะเก, สุรศักดิ์ ไชยสงค.์ 

 ความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้ยาและการดื้อยาปฏิชีวนะใน
โรงพยาบาลมหาสารคาม.  

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน  2562; 15(2 ): 97-104. 

Markchang K, Chaiyasong S,  
 Trairatananusorn R, Pitayarangsarit 
S. 

 Alcohol legislation and policy in CLMV countries. 
  

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข.  2562; 13(1) : 23-33. 

ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์, พิริยา ติยาภักดิ์, 
อนันตเดช วงศรียา, สุรศักดิ์ ไชยสงค์. 

 ประเภทของบาดแผลและรปูแบบการใช้ยาปฏชิีวนะในผูป้่วย
อุบัติเหตุของโรงพยาบาลมหาสารคาม.  

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข.  2562; 13(1) : 116-24. 
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ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตร 

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี 
ผศ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ และคณะ เซรั่มบ ารุงผิวผสมสารสกัดแก่นมะหาด เลขที่ 15176 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Apr-62 

 

 

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 609,400.00 
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 ด้านการบริการวิชาการ 
 

การบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะได้ด าเนินงานทั้งด้านบริการวิชาการให้ความรู้ สู่
ชุมชน การอบรม การประชุมวิชาการต่างๆ ดังนี้ 
 

   โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 

 
ว/ด/ป หัวข้อเรื่อง สถานที่ 

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ ประกาศนียบัตร 

(บาท) ได้รับ ไม่ได้รับ 

 การจัดอบรม 
2-3 ส.ค. 2561 เภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 2 โรงแรมอวานี 

ขอนแก่น 
80 67,000 หน่วยกิตการศึกษา

ต่อเนื่องของเภสัชกร 
  

27-30 มี.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเภสัช
ศาสตร์ครั้งที่ 1 (Training อาจารย์จากสปป.ลาว) 

คณะเภสัชศาสตร์  
ม.มหาสารคาม 

2 40,000 หน่วยกิตการศึกษา
ต่อเนื่องของเภสัชกร 

  

18-19 พ.ค.2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเภสัช
ศาสตร์ครั้งที่ 2 (Training อาจารย์จากสปป.ลาว) 

คณะเภสัชศาสตร์  
ม.มหาสารคาม 

2 40,000 หน่วยกิตการศึกษา
ต่อเนื่องของเภสัชกร 

  

22 ก.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน 
(Training อาจารย์จากสปป.ลาว) 

ร้านยา
มหาวิทยาลัย 

2 20,000 หน่วยกิตการศึกษา
ต่อเนื่องของเภสัชกร 

  

24-26 ก.ค. 2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรประจ าแหล่งฝึก
ในเขตภาคอีสาน 

โรงแรมวิชชิ่งทรี  
จ.ขอนแก่น 

40 57,800 หน่วยกิตการศึกษา
ต่อเนื่องของเภสัชกร 
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 รับเชิญเป็นวิทยากร 
ว/ด/ป ชื่ออาจารย์  หัวข้อเรื่อง สถานที ่   

ภายในประเทศ  
19-20 กรกฎาคม 
2561 

นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร จังหวัดปราจนีบุรี ในหัวข้อ 
"การเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ" 

ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม 

9-10 กรกฎาคม 2561 นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากร คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "ทิศทางงานวจิัยทางด้าน
บริบาลเภสัชกรรมและวิจัยผลลพัธ์" 

ณ ห้องไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

28-30 มกราคม 2561 นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา "การจัดการเรียนการสอนแบบ 
IPE" 

 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

29-31 ตุลาคม 2560 นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "Teainong for the 
Trainers on Interprofessional Workshop" หัวข้อ "การ
ละลายพฤติกรรม" 

โครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 
21 มูลนิธพิัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ 
(ศสช.) ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม 

31 พฤษภาคม 2561 นายธีระพงษ์ ศรีศิลป ์ โครงการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสทิธิภาพ
ส าแหรับอาจารย"์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" 

ณ ห้องประชุมอินถวา วทิยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

3-4 เมษายน 2561 นางสาวคัทลียา เมฆจรัสกุล กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก"มาตรฐานและ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระชายด า" 

ณ โรงแรมการ์เด้นส์ กรุงเพทมหานคร 

1,2,7,8 กันยายน 
2561 

นายธีระพงษ์ ศรีศิลป ์ เป็นวิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไป 

ณ วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม อ.เมือง จ.
มหาสารคาม 

1 สิงหาคม 2561 นายเมธิน ผดุงกิจ การเสวนาวชิาการ "ปลาร้าและสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
20 กรกฎาคม 2561 นายธีระพงษ์ ศรีศิลป ์ เป็นวิทยากรการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในผูป้่วย

มะเร็ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 
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 รับเชิญเป็นวิทยากร 

ว/ด/ป ชื่ออาจารย์  หัวข้อเรื่อง สถานที่ 
ต่างประเทศ 
19-24 สิงหาคม 
2561 

นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง เป็นวิทยากรและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประชุม 
"Current status of introducing IPE and its 
evaluation " และ "The Interprofessional Education 
Training Course 2018" 

ณ Gunma University,Japan 

19-23 มีนาคม 2561 
และ  2-6 เมษายน 
2561 

นายธีระพงษ์ ศรีศิลป์ เป็นวิทยากรการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชกรรม
คลินิก 

ณ faculty of Pharmacy,University of Health 
Sciences,LAO P.D.R. 
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    งานบริการวิชาการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาขาได้ให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีจ านวนผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 49,160 ราย         

มีรายได้จากการขายจ านวนเงินทั้งสิ้น  5,364,281  บาท ก าไรสุทธิจาการด าเนินงาน เป็นเงินจ านวน 110,010.03 บาท  
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ จ านวนนิสิตที่เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาขา ระหว่าง ตุลาคม 2561 

ถึง กันยายน 2562 จ านวน  248  คนโดยคณะอนุกรรมการฝึกงานร้านยาได้ตั้งกรอบการด าเนินงานส าหรับการฝึกงานตามเกณฑ์ของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) และในการฝึกงานนิสิตนักศึกษาได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่ชุมชนหลายกิจกรรม อาทิเช่น การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ทุกวัน
พฤหัสบดี เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ร้านยาสาขาเทศบาล กิจกรรมลงชุมชนเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง เป็นต้น 

 
 

    งานบริการวิชาการของโรงงานฟาร์มแคร์ 
 

โรงงานฟาร์มแคร์ เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นหน่วยงานให้บริการวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่ม
สุขภาพ แก่ภาคเอกชนอีกหลายรายการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้แก่นิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน เช่น นักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น และยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผลการ
ด าเนินงานและงานบริการวิชาการ พัฒนาสูตรต ารับเชิงพาณิชย์  ได้แก่ ยาน้ ามันเหลือง ยาสเปรย์ขมิ้นไพล ผลิตครีมขิง ยาเพื่อผลิตยาตัวอย่าง (ยาลมไทยเดิม) มีรายได้จากการ
ด าเนินงาน เป็นเงิน  2,579,314.82 บาท และมีก าไรสุทธิเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น  73,132.69  บาท 
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 ด้านการท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
คณะมีพันธกิจส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจาก นั้นมีการ   

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

 

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม / โครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) งบประมาณ (บาท) 

10-11 พ.ย.2561 งานกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  40 คน 10,000 
13 ก.พ.2562 ท าบุญคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี  300 15,000 
25-26 มี.ค.2562 บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30 คน 4,000 
5,10 เม.ย.2562 สงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ และ สงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 คน 17,500 
 1 มิถุนายน 2562 บ าเพ็ญประโยชน์บ้านพักคนชรา 25 คน 5,300 
 23-24 ก.ค.2562 ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ าฝน 30 คน 4,000 
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 ด้านการบริหารจัดการ 
 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ข้าราชการสาย พนักงาน 
ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

ก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ 
7 1 0 42 15 - - - 10 

 

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

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

10 6 33 21 27 1 - 
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 การส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยของบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือวิจัย 
ระดับการศึกษา ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน แหล่งทุน 

ปริญญาเอก 
  

นายกรีพล  
แม่นวิวัฒนกุล 
  

เทคโนโลยีชีวภาพ 
  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ภายในประเทศ กองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กพม.) 

ปริญญาเอก นางสาวพรชนก ศรีมงคล สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
วิชาเอกเภสัชกรรม 

The University of Sydney เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) 

ปริญญาเอก นายณัฐพงษ์ วิชัย สาขาวิชา เภสัชกรรมแผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน  
Tianjin University of Traditional Chinese 
Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทุนจากรัฐบาลจีน 

ปริญญาเอก นายเปมรินทร์  โพธิสาราช ระดับวุฒิบัตร  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์   

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

ทุนคณะเภสัชศาสตร์ และ จาก
กองทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
2560 

ปริญญาเอก นางสาวเพียงขวัญ ศรี
มงคล 

สาขาวิชาเภสัชบ าบัด  
ระดับวุฒิบัตร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนส่วนตัว 
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 บุคลากรที่ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
อาจารย์ (ในประเทศ)    

1 นายบรรลือ สังข์ทอง 
 

การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษา
ที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based 
Education:OBE) 

จัดโดย ศูนย์พัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 4-5 ตุลาคม 2561 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มมส. 

2 นางสาวจนัทร์ทิพย์ กาญจนศลิป์ การซักประวัติและการประเมินอาการ
เบื้องต้นเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ระยะเวลาที่จดั 25 พฤศจิกายน 2561 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ สลีม กทม. 

3 นายอิสรา จุมมาล ี โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป:แนวทางการพัฒนารายวชิาศึกษา
ทั่วไป เข้าสู่ MODC (หลักสูตร ฉ.นวัตกรรม
การเรียนรู้เทคนิคการสอนและระดับ
มหาวิทยาลยัในศตวรรษที่ 21) 

จัดโดย ส านักศึกษาทั่วไป มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 14 ธันวาคม  
2561 เวลา 09.30-16.00 น. 
สถานท่ีจัด ณ ห้อง Co-Working Space ช้ัน 1 อาคาราชนคินทร์ มมส. 

4 นายทวีศักดิ์ ธรรมราช 
นางสาวชวัลนุช มัดจปุะ 
นางสาววรพร แสนทวีสุข 

Biologics Workshop From bevch to 
beclside-biologic medicin 

จัดโดย ม.เทคโนโลยี   สุรนาร ี
ระยะเลาที่จดั 17-18 ธันวาคม 2561 
สถานท่ีจัด รร. แกรนด์ สุขุมวิท กทม. 

5 นางสาวสกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 
 

Thai-Australia Workshop.From bench 
to bedside-Biologic medicines 

จัดโดย ม.เทคโนโลยีสรุนาร ี
ระยะเลาที่จดั 17-18 ธันวาคม 2561 
สถานท่ีจัด รร. แกรนด์ สุขุมวิท กทม. 

6 นางสาวธารินี ศรีศักดิ์นอก อบรมระยะสั้นหลักสตูรเภสัชกรรมปฐมภูม:ิ
เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน 

จัดโดย วิทยาลัยคุม้ครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท) 
ระยะเวลาที่จดั 22พ.ค.-18 ก.ย.2561 
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 ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
สถานท่ีจัด โรงแรมอมารีแอร์พอต ดอนเมือง/คณะเภสัชศาสตร์ มข มมส./โรงแรมโฆษะ 
ขอนแก่น/แหล่งเรยีนรู ้

7 นางสาวคัทลียา เมฆจรัสกุล การประชุมคณะผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเร่ืองสมุนไพรไทย 

จัดโดย ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (สวก.) กรุงเทพฯ 
ระยะเวลาที่จดั 25 ก.พ.2562 
ถานท่ีจัด ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร 3 ส านักส านักงาน 
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สกว.) กรุงเทพฯ 

8 นางสาวประสบอร รินทอง มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2562 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรีัมย์ 
ระยะเวลาที่จดั 26 ก.พ.-1 มี.ค.62 
สถานท่ีจัด มหาวิทยาลัยราชภัฎบรุีรัมย ์

9 นางรจเรศ หาญรินทร ์ การสัมมนา “การเตรียมการและการรับมือ
ให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อผูป้่วย เพื่อการใช้
กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย” 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มข. 
ระยะเวลาที่จดั 30 พ.ย.61 
สถานท่ีจัด ห้องประชุม 3214 ช้ัน 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มข. 

10 นางสาวจนัทร์ทิพย์ กาญจนศลิป์ ชื่อ “Intensive Introduction Course in 
Clinical Epidemiology, Clinical 
Statistics and Clinical Research” 

จัดโดย ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
ระยะเวลาที่จดั 4-8 มีนาคม 2562 
สถานที่จดั ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

11 นางสาวปวิตรา พลูบุตร 
นายณัฐพงษ์ วชิัย 
นางสาวขวัญดาว มาลาสาย 
นายธนพงศ์ ภูผาล ี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ศึกษา
ส าหรับคณาจารย์เภสัชศาสตร์ เรื่อง การ
ออกแบบระบบการประเมินผล 

จัดโดย ศูนย์ประสานงานศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 
ระยะเวลาที่จดั 13-15 มีนาคม 2562 
สถานท่ีจัด ณ คณะเภสัชศาสตร์ จฬุาลงกรณฯ์ 

12 นางสาวราตรี สว่างจิตร 
นางสาวธารินี ศรีศักดิ์นอก 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive 
introduction course in clinical 
epidemiology clinical statistic and 
clinical research” 

จัดโดย คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารรีะยะเวลาที่จัด 4-8 มีนาคม 2562 
สถานท่ีจัด โรงเรียนสุรวัฒน์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
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 ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
13 นายณัฐพงษ์ วชิัย งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังที่ 16 จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ระยะเวลาที่จดั 6-10 มีนาคม 2562 
สถานท่ีจัด ศูนย์แสดงสินคา้และการประชุมอมิแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุร ี

14 นางเบญจมาศ คุชน ี
นางสาวอชิดา จารุโชติกมล 

Pharmacotherapy of new drugs 2019 จัดโดย ภาควิชาเภสัชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศ์าสตร์พระมงกุฎเกล้าระยะเวลาที่
จัด 24-26 เมษายน 2562 
สถานท่ีจัด อาคารพัชรกติิยาภา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

15 นางสาวคัทลียา เมฆจรัสกุล 
นางศุภกัญญา กุมกาญจนะ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติที่
จ าเป็นส าหรับการวิจัยทางคลินกิ 

จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. 
ระยะเวลาที่จดั วันที่ 15-17 พ.ค.2562 
สถานท่ีจัด อาคารศรสีวรินทิรา ช้ัน 6 คณะแพทยศาสตร์  ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
กทม. 

16 นายธนพงศ์ ภูผาล ี ประชุมวชิาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑส์ุขภาพประจ าปี 2562 

จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ระยะเวลาที่จดั 25-26 ก.พ.62 
สถานท่ีจัด โรงแรมรามาการ์เด้นส ์

17 นางรจเรศ หาญรินทร ์ การประชุมวชิาการ “Integration of 
Pharmacokinetic Principles to 
Support Rational Drug USE (PK-RDU) 
2019” 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 27-29 พฤษภาคม 2562 
สถานท่ีจัด โรงแรมณารายณ์ ถนนสีลม กทม. 
 

18 นางสาวภัทรา อัศวธนบด ี อายุรศาสตร์ผู้ปว่ย จัดโดย รพ.ศิรริาช 
ระยะเวลาที่จดั 1-3 พฤษภาคม 2562 
สถานท่ีจัด ไอซซีี ทาวเวอร ์

19 นางสาวภัทรา อัศวธนบด ี NCDS จัดโดย โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต 
ระยะเวลาที่จดั 28-29 มินาคม 2562 
สถานท่ีจัด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
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 ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
20 นางศุภกัญญา กุมกาญจนะ การประชุมวชิาการ เร่ือง ก้าวทนั

เครื่องส าอาง 3:Cosmetics for special 
skin concerns 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 6-7 มิถุนายน 2562 
สถานท่ีจัด โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กทม. 

21 นางสาวสายทพิย์ สุทธิรักษา การประชุมเชิงปฏิบัติ เร่ืองการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย Linear regession 
(Worksshop on Linear regession) 

จัดโดย หน่วยระบาดวิทยาคลินิก งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล 
ระยะเวลาที่จดั 17 มิถุนายน 2562 
สถานท่ีจัด ห้องประชุม 623 อาคาร ศรีสวรินทิรา ช้ัน 6  
โรงพยาบาลศิริราช กทม 

22 นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง การสัมมนาวชิาการระดับชาติดา้นคนพิการ 
พ.ศ.2562 เรื่อง นวัตกรรมและการ
ออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอ
ภาค 

จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
ระยะเวลาที่จดั 5 กรกฎาคม 2562 
สถานท่ีจัด The Portal Ballroom อิมแพค เมืองทองธานี กทม. 

23 นายกรีพล แม่นวิวัฒนกุล การท าเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม 
RapidMiner Studio 9.2 

จัดโดย คณะการบญัชีและการจัดการ มมส. 
ระยะเวลาที่จดั วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 
สถานท่ีจัด คณะการบญัชีและการจัดการ มมส. 

24 นางสาวอชิดา จารุโชติกมล 
นางเบญจมาศ คุชน ี

การประชุมวชิาการเร่ือง “Integrating 
pharmacy knowledge in aging 
era:from basic sciences and 
pharmaceutical products toward 
patient care” 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ระยะเวลาที่จดั 19-20 กรกฎาคม 2562 
สถานท่ีจัด โรงแรมสุนีย์ แกรน โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลบราชธาน ี

25 นายอิสรา จุมมาล ี การสัมมนาทางวชิาการ หมวดศึกษาทั่วไป 
เร่ืองแนวโน้มศึกษาทั่วไปในอนาคตเพื่อ

จัดโดย เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 
ระยะเวลาที่จดั วันที่ 2 สิงหาคม 2562 
สถานท่ีจัด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนช่ัน หลักสี่ กทม. 
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 ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 
เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในยุคการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

 

26 นายสุรศักดิ์ ไชยสงค ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SROI 
Accreditation Practitioner 
Workshop 

จัดโดย Social Value Thailand 
ระยะเวลาที่จดั 3-4 ก.ค.62 
สถานท่ีจัด โรงแรมปทุมวันปรินเซส กทม. 

27 นางสาวครองขวัญ ดวงพาวัง ประชุมวิชาการอัพเดตแนวทางการรักษา
ประจ าปี 2561 
 

จัดโดย คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
ระยะเวลาที่จดั 10-12 กรกฎาคม 2562 
สถานท่ีจัด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

28 นายธชา ผาสุข Pharmavyreview and update scies 
2019 

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 
ระยะเวลาที่จดั 14-16 สิงหาคม 2562 
สถานท่ีจัด รร.นารายณ์ สีลม กทม. 

29 นางสาววนรัตน์ อนสุรณ์เสงี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระยะเวลาที่จดั 5-6 กันยายน 2562 
สถานท่ีจัด โรงแรมสยามธารา พาเลซ จังหวัดมหาสารคาม 
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 ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 

อาจารย์ (ต่างประเทศ)    

1 นายธีระพงษ์ ศรีศิลป ์ ประชุมวชิาการ International Conference on 
Pharmacy and pharmaceutical Science 
(ICPPS 2019) 

จัดโดย Meiji University   
ระยะเวลาที่จดั 28-30 มีนาคม 2562 
สถานท่ีจัด ณ Meiji University  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศ ญี่ปุ่น 

2 นายบรรลือ สังข์ทอง 
นางสาววนิดา ไทรชมภ ู
นางสาวประสบอร รินทอง 

ในงานประชุมวิชาการ The 1st International 
Conference on Natural Toxicology and 
Pharmacology (1-ICNTP) 

จัดโดย Jinan University and Zhejiang University 
ระยะเวลาที่จดั 7-11 สิงหาคม 2562 
สถานท่ีจัด Ramada Pearl Hotel,Guangzhou,PR China 

ประเทศจีน 

3 นางสาวจันทร์ทิพย์ กาญจนศลิป ์ การน าเสนอผลงานวิชาการในระดบันานาชาติ ในงาน
ประชุม 21st  International Conference on 
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ( ICPPS 
2019 )  เรื่อง Method  for Improving 
Antidepressants 

ระหว่างวันท่ี 10-11 กันยายน 2562 ประเทศสิงคโปร ์ 

4 นางสาวชวัลนุช มัดจุปะ 
นางสาววรพร แสนทวสีุข 

น าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ “Design 
and Synthesis of Cinnamic Acid Derivatives as 
Anticancer Agent” ในงานประชุมวิชาการ The 78th 
Annual Meeting of the Japanese Cancer 
Association 

ระหว่างวันท่ี 23 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562  Kyotoประเทศ
ญี่ปุ่น 

5 นายบรรลือ สังข์ทอง 
 

น าเสนอแบบบรรยาย เรื่อง "Efficacy of Thunbergia 
laurifolia Lindl on Detoxification: An Updated 
Systematic Review and Meta-analysis " 

ระหว่างวันท่ี 18-20 ตุลาคม 2561  Hotel Hyundai, 
Gyeongju ประเทศ 
สาธารณรัฐเกาหล ี

 



รายงานประจ าป ี2562 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
************************************************************************************************************** 

 

5
7

 ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

สายสนับสนุน 
1 นายสุภเวช บุตรศรภีูม ิ Basic Code Igniter farme work จัดโดย นายเตซิน ช่ืนประทุมทอง 

ระยะเวลาที่จดั 6-7 เมษายน 2562 
สถานท่ีจัด อาคาร 603/4 บ้านเกสร ม.14 ต.ศลิา อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

2 นางสาวราตรีรตัน์ การอรณุ 
นางสาวพิศมัย สอนสา 
นายสัมฤทธ์ิ เนื่องวงษา 
นางปาริชาต จงกลกลาง 

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และการคลัง ปี 2562 

จัดโดย มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 17-20 พ.ค.2562 
สถานท่ีจัด ณ เดอะไทด์  รีสอร์ท   
บางแสน อ.เมือง  จ.ชลบุร ี

3 นางสาวรัตนาภรณ์ สมนึก โครงการอบรมการใช้โปรกแกรม iThesis ส าหรับเจ้าหน้าท่ีระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จัดโดย บัณฑติวิทยาลยั มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 25 มกราคม 2562 
สถานท่ีจัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3  
อาคารส านักวิทยบริการ B มมส. 

4 นางสาวคนึงศรี นิลด ี ศึกษาดูงานด้านการจัดการประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย กลุ่มงานการประชุม กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มมส.   ระยะเวลาที่จดั วันที่ 
28 มิถุนายน 2562 
สถานท่ีจัด ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 ส านักวิทยบริการ มมส. 

 นางสาวคนึงศรี นิลด ี
นางปาณิสษา เสนาวงศ ์
นางนิตยา นารีจันทร ์
นายสุภเวช บัตรศรภีูม ิ

ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ ของคณะเภสัชศาสตร์  
ม.อุบลราชธาน ี

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 1 กรกฎาคม 2562 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธาน ี

 นางปัญจภา  สมันจิตร 
นางสาวคนึงศรี นิลด ี

ประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานธุรการและหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะหน่วยงานในสังกัด มมส. ประจ าปี 2562 

จัดโดย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มมส. 
ระยะเวลาที่จดั 5 กรกฎาคม 2562 
สถานท่ีจัด ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม มมส. 
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 ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี 

สายสนับสนุน 
 นางปัญจภา  สมันจิตร 

นางสาวคนึงศรี นิลด ี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้
ระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ มมส. ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 12 

จัดโดย งานสารบรรณ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มมส. 
ระยะเวลาที่จดั วันที่ 31 ก.ค.62 
สถานท่ีจัด ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-415 ส านักคอมพิวเตอร์ มมส. 

 นางปัญจภา  สมันจิตร 
นายครินทร์  วิจารณ ์
นางสาวพลอย ทัพสุริย ์
นายศุภกร  เหล่าทองสาร 

1.อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Photoshop สร้างสื่อ
กราฟฟิกเบื้องต้น 
2.อบรมหลักสูตรการใช้ Google Dive (วันที่ 19 มิถุนายน 
2562) 
3.อบรมหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Google From (จัด วันที่ 21 มิถุนายน 2562) 

จัดโดย ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระยะเวลาที่จดั  
สถานที่จดั ห้อง B-411 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 นางปัญจภา  สมันจิตร 
นางสาวพลอย ทัพสุริย ์

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน
และความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการ 

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
ระยะเวลาทีจ่ัด วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
สถานที่จดั ห้องประชุมแมน่้ าของ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 นางปัญจภา  สมันจิตร อบรมบ่มเพาะนักวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  มมส วันท่ี 29 มกราคม 2562 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมในการใหบ้ริการของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

อบรมการจดัการประชุม กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  วันท่ี 16 กันยายน 2562 
 นางปัญจภา  สมันจิตร 

นางสาวคนึงศรี  นิลด ี
สัมมนาสมรรถนะต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  วันท่ี 29-31 สิงหาคม 2562 

 นางปัญจภา  สมันจิตร 
นางสาวพิสมัย  สอนสา 
นายสัมฤทธ์ิ  เนื่องวงษา 

อบรมการใช้งานระบบพัสดุ MIS กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ี
วันท่ี 20 กันยายน 2562 
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 เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
    

วัน/เดือน/ป ี ชื่ออาคันตุกะ/สัญชาติ หน่วยงานร่วมมือ วัตถุประสงค์ 
15-16 ก.พ. 2562 Prof.R.M.E. Richards, OBE UK ร่วมงานประชุม 20 ปีคณะเภสัชศาสตร ์
14- 28 ก.พ. 62 Prof. G.H. Smith Visiting Professor from US ร่วมงานประชุม 20 ปีคณะเภสัชศาสตร์ และ 1. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์

ร่วมกับอาจารย์ผูส้นใจไปฝึกงานตา่งประเทศ  
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรยีนการสอนเภสัชศาสตร์กับ
อาจารย์ และนิสติระดับบณัฑิตศึกษา  
3. เพื่อช่วยอ่านงานวิจัยและบทความวิชาการ 

15-16 ก.พ. 2562 Prof. Hiroyuki Itabe Showa University, Japan ร่วมงานประชุม 20 ปีคณะเภสัชศาสตร ์
Prof. Miyuki Hashimoto ร่วมงานประชุม 20 ปีคณะเภสัชศาสตร ์

15-16 ก.พ. 2562 Ms. Chanthanom Manithip Vice-President Faculty of Pharmacy, UHS ร่วมงานประชุม 20 ปีคณะเภสัชศาสตร ์
Ms. Sounantha Souvanlasy 

Dr. Monet M. Loquias 

Dean, Faculty of Pharmacy, UHS ร่วมงานประชุม 20 ปีคณะเภสัชศาสตร ์
15-16 ก.พ. 2562 University of the Phailippines Manila ร่วมงานประชุม 20 ปีคณะเภสัชศาสตร ์

15-16 ก.พ. 2562 Dr. Yustina Sri Hartini Sanata Dharma Indonesia ร่วมงานประชุม 20 ปีคณะเภสัชศาสตร ์
Dr. Dewi Setyaningsih Dean Faculty of Pharmacy Sanata 

DharmaUniversity Indonesia 
ร่วมงานประชุม 20 ปีคณะเภสัชศาสตร ์

15-16 ก.พ. 2562 Prof. Chua Siew Siang Taylor’s University, Malasia ร่วมงานประชุม 20 ปีคณะเภสัชศาสตร ์
5-25 ม.ค. 2562  Ms.Anna Uno Showa University, Japan เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิตระหว่างประเทศ 

Ms.Kaoru Tsukahara เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิตระหว่างประเทศ 
6 -19 ม.ค. 2562  Ms.Sheena Jasley G. Samonte University of the Phailippines Manila เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิตระหว่างประเทศ 

Ms. Christianne Jade C. Gonzales เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิตระหว่างประเทศ 
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วัน/เดือน/ป ี ชื่ออาคันตุกะ/สัญชาติ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ 
6 ม.ค.-1 ก.พ. 2562 Ms. Rachel Allgood 

Ms. Carra Powell 
Harrison School of Pharmacy Auburn 
University US 

เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิตระหว่างประเทศ 
เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิตระหว่างประเทศ 

6 -25 ม.ค. 2562 Ms. Kadek Evi Indrayani Sanata Dharma University Yogyakarta 
Indonesia  

เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิตระหว่างประเทศ 
Eugenia Sekar Aruna Larasati เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิตระหว่างประเทศ 

 

คณาจารย์และนิสิต ไปเยือนต่างประเทศ 
วัน/เดือน/ป ี ชื่อสกลุ งบประมาณ หน่วยงานที่ไปเยือน วัตถุประสงค์ 

3-30Apr-62 Miss Dissarin Rumpaneenin 10,000 School of Pharmacy Taylor’s 
University, Malaysia 

เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิต
ระหว่างประเทศ Mr. Ekkaphop Sudachan 

23-28 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สนั  College of Pharmacy 
University of the Philippines Manila 

เยือนตาม MOU และประชุมวิชาการ 

10-28Apr-62 Miss Kornkanok Sa-nguantragoon 10,000  เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิต
ระหว่างประเทศ 

Miss Pakitta Thongsri    

8May-20Jun-62 Miss Ampika Changpat 30,000 Faculty of Pharmacy Showa 
University, Japan 

เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิต
ระหว่างประเทศ และเปลีย่นท าวิจยั Miss Lipika Karnthak 

ผศ.วิระพล ภิมาลย ์
30Jul-16Sep-62 Miss Pakawadee Chanpum 80,000 University of Tennessee, U.S.A.  เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิต

ระหว่างประเทศ Miss Panatda Chaihanit 
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 11June - 30 July 
/2019 

Mr. Runchn Srimongkol 60,000 Harrison School of Pharmacy Auburn 
University US 

เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิต
ระหว่างประเทศ 

 Miss Watanya Prasertrungruang 68,261   

18 May - 15 July 
/2020 

Miss Saranporn Siriphum 10,000 Faculty of Pharmacy, Sanata Dharma 
University Campus III Paingan 
Indonesia 

เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิต
ระหว่างประเทศ 

Miss Kasuma Hajicehteh    

24 Jun-5 Jul 62 Miss Arisa Pakdee 10,000 Hai Phong University Medicine And 
Phamarcy 

เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านเภสัชศาสตร์ของนิสิต
ระหว่างประเทศ Miss Chanipa Wanno 

Miss Ponpawee Ajanatornn 
23-25 Jun 2562 ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง  Haiphong University , vietnam เยี่ยมเยือนตาม MOU และนิเทศนสิิตฝึกงานต่างประเทศ 

อาจารย์ ดร.พรชนก ศรีมงคล 
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ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 16 – 19 พ.ย. 2561  ณ  Faculty of Pharmacy Showa University  , Japan 

ชื่อ – สกุล 
MR. Somsak Nualkaew  
MRS. Natsajee Nualkaew 
MR. Methin Phadungkit 
MS. Pornpun Laovachirasuwan  
MR. Bunleu Sungthong 
MR. Wiraphol Phimarn 
MS. Wanida Caichompoo 
MS. Ruchiluk Rattarom 
MS. Kritsanee Saramunee 
MS. Pawitra Pulbutr 
MS. Wanarat Anusornsangiam 
MS. Pornchanok Srimongkon 
MS. Areerut Leelathanalerk 
MR. Narong Asayut 
MR. Adisak Thomudtha 
MRS. Phoutsathaphone Sibounheuang 
MRS. Khamphinh Sibounheuang 
MR. Chawanut Pengsalud 
 

MR. Rattazart Denchai 
MR. Waesaming Washama 
MS. Nichakhorn Muangsongchan 
MR. Paramate Laoprasert 
MS. MANEEYA SANGSAWAI 
MRS. ARIYA TANGMANOKUN 
MR. DENCHAI TANGMANOKUN 
MS. NAOWARAT CHOORATSIRIKUL 
MR. PHONTHARA WICHAKUL 
MRS. SOTHARA ANUGOOLPRACHA 
MR. SARAYUT TEDRAPEEMETAWENUMCHAI 
MS. APINYA SOMKHAM 
MR. PHUDIT KULPAVAROPHAS 
MR. PEERAPONG POOBAL 
MRS. KANYAPHAT CHOMNGAM 
MR. CHANCHAI BOONCHERD 
MS. Piyanut chadmuk 
MS. Nathamonwaporn Kulmongkonsawad 

 

**ข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 ล าดับ มหาวิทยาลัยท่ีมี MOU ร่วมกัน วัตถุประสงค์ 
1 Hue University of Medicines and Pharmacy, Vietnam แลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ เพื่อศึกษาดูงาน และวิจัยร่วมกัน 
2 Harrison School of Pharmacy, Auburn University, USA Inbound-Outbound Exchange Student 
3 US-Thai consortium  Inbound-Outbound Exchange Student 
4 Taylor’s University, Malaysia Inbound-Outbound Exchange Student 
5 Faculty of Pharmacy, Showa University, Japan  Inbound-Outbound Exchange Student 
6 College of Pharmacy, University of Tennessee, USA Inbound-Outbound Exchange Student 
7 University of Health Sciences, Lao P.D.R. การท าวิจัยร่วม และแลกเปลี่ยนอาจารย์ 
8 University of Philippines Manila, Philippines Inbound-Outbound Exchange Student 
9 Haiphong University of Medicine and Pharmacy, 

Vietnam 
Inbound-Outbound Exchange Student 

10 University of Sanata Dharma, Indonesia Inbound-Outbound Exchange Student 
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 ด้านงบประมาณ 
 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม และผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 
ณ 30 กันยายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

งบประมาณเงินแผ่นดิน  (ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562)   

งบรายจ่าย อนุมัติ เบิกจ่าย ร้อยละตามแผน 

งบบุคลากร 3,859,270.00 3,859,270.00 100.00 

งบด าเนินงาน 2,594,000.00 2,593,933.06 99.98 

งบลงทุน 5,357,400.00 5,357,400.00 100.00 

งบอุดหนุน 180,000.00 114,911.00 63.84 

รวม 11,990,670.00 11,925,514.06 99.46 

 

งบประมาณเงินรายได้ (ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562)   
งบรายจ่าย      อนุมัติ     เบิกจ่าย ร้อยละตามแผน กันเหลื่อม 

ส านักงานเลขานุการ 15,166,559.00        11,947,379.77  78.77 813,684.00  
งบบุคลากร  1,126,804.00       1,088,210.00  96.57          -    
อุดหนุนการจ้าง      4,439,430.00        3,938,790.00  88.72 -    
งบด าเนนิงาน  4,834,012.00      3,446,826.20  71.30 93,571.00  
งบลงทุน 1,144,800.00             452,800.00  39.55 667,000.00  
งบอุดหนุนโครงการ     1,748,400.00         1,413,552.57  80.85   -    
งบรายจา่ยอื่น  1,873,113.00  1,607,201.00  85.80 53,113.00  
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 งบประมาณเงินรายได้ (ตลุาคม  2561 – กันยายน  2562)   
งบรายจ่าย      อนุมัติ     เบิกจ่าย ร้อยละตามแผน กันเหลื่อม 

ส านักงานเลขาฯ บัณฑิตศึกษา     82,600.00  60,894.84  73.72 - 
งบอุดหนุน           82,600.00  60,894.84  73.72 - 
ภ.ม.เภสัชกรรมปฐมภูมิ   689,610.00  542,199.00  78.62 - 
งบด าเนนิงาน        346,810.00  240,379.00  69.31 - 
งบอุดหนุน  342,800.00  301,820.00  88.05 - 
วท.ม. สมุนไพรฯ     327,480.00  240,326.00  73.39            -    
งบด าเนนิงาน 154,380.00  96,926.00  62.78            -    
งบอุดหนุน  173,100.00  143,400.00  82.84           -    
ปร.ด. เภสัชศาสตร์ 608,380.00  320,322.90  52.65 50,000.00  
งบด าเนนิงาน  268,380.00  96,142.90  35.82 20,000.00  
งบอุดหนุน     340,000.00  224,180.00  65.94 30,000.00  
ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก  924,280.00  490,046.33  53.02 180,000.00  
งบด าเนนิงาน  362,480.00  158,643.00  43.77 60,000.00  
งบอุดหนุน   561,800.00  331,403.33  58.99 120,000.00  
ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม   5,036,844.00   3,946,646.22  78.36 148,050.00  
งบด าเนนิงาน 400,000.00  365,562.77  91.39 -    
งบลงทุน  1,668,500.00  1,514,948.50  90.80              -    
งบอุดหนุน  2,968,344.00  2,066,134.95  69.61 148,050.00  
รวม  22,835,753.00  17,547,815.06  76.84 1,191,734.00  

 
หมายเหตุ:  การเบิกจ่าย ข้อมูลตาม MIS ณ กันยายน 2562 
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 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเภสัชศาสตร์ (QA) ประจ าปีการศึกษา 2561  (1 สิงหาคม 2561 –    31 กรกฎาคม 2562 ) เมื่อวันที่ 2  กันยายน 2562  โดยมี

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชพล  ปรีชากุล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติกร   ชาติชนะยืนยง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิจันทร์   ทองค า 

 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี/จ านวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด) 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 6 3.25 5.00 3.57 3.88 ดี 
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 3.68 5.00 4.28 4.48 
 

ระดับคุณภาพ ดี ดีมาก ดี ดี 
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 ตารางสรุปผลประเมินสุทธิ การประเมินค ารบัรองการปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1) พัฒนาการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตร ที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
 1.1 ) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับ

การรับรองจากองค์กร  วิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชง้านและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 1.1.1) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หนว่ยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมนิประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีข้ึนไป (3.01) 
  2.27  90 100.00  5.0000  0.1135  ข้อมูลส่วนกลาง (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ

การศึกษา) 
1.1.2) (คณะ-หน่วยงาน) จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TOR)  หลักสูตรวิชาชพีได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดบัชาติ/นานาชาติ 
 2.27  1 0.00  0.0000  0.0000  คณะเภสัชศาสตร์ ไม่มีหลักสูตรที่มีการ

ด าเนินการขอรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  

 ทั้งนี้ คณะเภสชัศาสตร์มีคะแนนผลการ
ประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึน้
ไป (3.01) (ใช้ผล 2 ปีการศึกษาต่อเนื่อง คือปี
การศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560) จ านวน 3 
หลักสูตร 

1.1.3) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หนว่ยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มคีวามร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกบัสถาบันในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

 2.28  100 100.00  5.0000  0.1140  - 
1.1.4) (คณะ-หน่วยงาน) จ านวนหลักสูตรระยะสัน้ที่เปิดสอน (Non Degree) 

 2.28  1 3.00  5.0000  0.1140  - 
                            1.2 ) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 

 1.2.1) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หนว่ยงาน) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  2.28  90 100.00  5.0000  0.1140  ข้อมูลส่วนกลาง (กองแผนงาน) 
 1.2.2) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หนว่ยงาน) ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) 

(ประเมินจากผู้ใช้บณัฑิต) 
  2.27  4.5 4.15  3.6000  0.0817  ข้อมูลส่วนกลาง (กองแผนงาน) 
 1.2.3) (มหาวิทยาลัย/คณะ)  ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 

CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ ไมน่้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit 
  2.27  25 98.41  5.0000  0.1135  ข้อมูลส่วนกลาง (ส านักศึกษาทัว่ไป) คณะมีนสิิต

สอบ 126 คน และมีนิสิตสอบผา่น 50 คะแนนขึ้นไป 
124 คน คิดเป็นร้อยละ 98.41  

 1.2.4) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หนว่ยงาน) ร้อยละของนิสติ(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะดา้น IT ไมต่่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา  มีคะแนนผลการทดสอบไมน่้อยกว่า 50 คะแนน  (IT Exit-Exam) 

  2.27  83 100.00  5.0000  0.1135  ข้อมูลส่วนกลาง (ส านักคอมพิวเตอร์) 
 1.2.5) (คณะ-หน่วยงาน) รายวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (ระดบัปริญญาตรี) 
  2.27  1 1.00  5.0000  0.1135  - 
 1.2.6) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของนสิิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

  2.27  5 5 5.0000  0.1135   
ข้อมูลส่วนกลาง (ส านักศึกษาทัว่ไป) 

 1.2.7) (คณะ-หน่วยงาน) จ านวนรางวัลที่นสิิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวลั ในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
  2.27  7 11.00  5.0000  0.1135  รางวัลข้าราชการดีเด่น เป็นรางวัลระดับจงัหวัด 

2) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
2.1 ) มหาวิทายลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย  มีผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดษิฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปญัหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสังคมชุมชน 

 2.1.2) (คณะ-หน่วยงาน) จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณคา่ทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

  2.86  1 1.98  1.9802  0.0566  คณาจารย์ในทีมวิจัยโครงการพฒันางานวิจัยและ
การใช้ประโยชน์จากกัญชาไม่สามารถนับเปน็ความ
ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลยั เนื่องจากยังไม่เกิดการด าเนินงานการ
วิจัย 

 2.1.2) (คณะ-หน่วยงาน) จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณคา่ทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

  2.86  1 1.00  5.0000  0.1430  นับคะแนนเฉพาะโครงการที่ 7 ส่วนโครงการที ่ 
1-6 ยังไม่เห็นผลในการน าไปใชป้ระโยชน์เชิง
วิชาการหรือการสร้างมูลคา่เพิ่ม 

 2.1.3) (คณะ-หน่วยงาน) จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

  2.85  5 3.00  3.0000  0.0855  นับคะแนนเฉพาะโครงการที่ 3, 4 และ 5 ส่วน
โครงการที่เหลือยังไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนวา่
เป็นการบูรณาการสหสาขาวิชาอย่างไร (ควรเขียน
อธิบายรายละเอียดการบูรณาการตามตารางใน      
คู่มือฯ หน้า 84 ) 

 2.2 ) มหาวิทยาลัยมีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 
 2.2.1) (คณะ-หน่วยงาน วทิยาศาสตร์สุขภาพ) สัดส่วนจ านวนเงนิทุนสนบัสนนุการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
  2.86  30,000 265,127.2

3  
5.0000  0.1430   

 2.2.2) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หนว่ยงาน) จ านวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
  2.85  2 5.00  5.0000  0.1425  - 
 2.2.3) (มหาวิทยาลัย กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไมไ่ด้รับจดัสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้าง

มูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
  2.86  90,000 105,700.0

0  
5.0000  0.1430  - 

 2.3 ) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 2.3.1) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หนว่ยงาน)  ร้อยละคุณภาพของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า 
  2.86  40 55.84  5.0000  0.1430    

3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 3.1 ) มหาวิทยาลัยมีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 

 3.1.1) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หนว่ยงาน) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชนตน้แบบ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

  5.00  5 5 5.0000  0.2500   
 3.1.2) (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) สัดส่วนจ านวนเงินทีไ่ด้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 
  5.00  6,000 21,920.79  5.0000  0.2500   

4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ตอ่สังคม 
 4.1 ) มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจาก

การเรียนการสอนและการวิจัย 
 4.1.1) (คณะ-หน่วยงาน) จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม 
  3.34  1 1.00  5.0000  0.1670  - 

 4.2 ) มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้ 
 4.2.1) (คณะ-หน่วยงาน) จ านวนผลงาน/โครงการทีส่่งเสริมการสร้างคุณค่าทางวชิาการให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 
  3.33  1 5.0000  0.1665  - 5.0000  
 4.2.2) (คณะ-หน่วยงาน) จ านวนผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และ

หน่วยงานภายในและชุมชน 
  3.33  5 7.00  5.0000  0.1665  - 

5) การพัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสทิธิภาพ  และยกระดับการบรหิารจัดการมหาวทิยาลัย  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 5.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบรหิารจัดการองค์กรที่มีประสทิธภิาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

 5.1.1) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หนว่ยงาน) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
  2.00  5 5 5.0000  0.1000  - 
 5.1.2) (คณะ-หน่วยงาน) ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคณุภาพภายในไม่ต่ ากวา่ 4.25 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

  2.00  4.25 4.48  5.0000  0.1000  ข้อมูลส่วนกลาง (ศูนย์พัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

 5.1.3.1) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสติเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี) 
  2.00  90 105.56  5.0000  0.1000  ข้อมูลส่วนกลาง (กองแผนงาน และ กอง

ทะเบียนและประมวลผล) 
                 5.2 ) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 

 5.2.1) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
  2.00  5 5 5.0000  0.1000  - 

               5.3 ) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
 5.3.1) (คณะ-หน่วยงาน กรณีทีไ่ม่มีรายได)้ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
  2.00  5 4 4.0000  0.0800  คณะเภสัชศาสตร์จัดเป็นหน่วยงานที่มีรายได้ ซึ่งตาม

เกณฑ์ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ต้องบันทึก
ตัวชี้วัดเปน็หน่วยงานที่มีรายไดซ้ึ่งต้องประเมินทั้ง
การเพิ่มรายได้และลดรายจา่ย (เกณฑ์การประเมิน 
7ข้อ) แต่หน่วยงานบนัทึกตัวชี้วดัเป็นหน่วยงานที่ไม่
มีรายได้จึงมีเกณฑป์ระเมินเฉพาะการลดรายจา่ย จึง
ท าให้ค าชี้แจงการปฏิบัตไิม่สอดคล้องกับเกณฑ์
ตัวชี้วัด (เกณฑ์การประเมิน 6ข้อ)   
          อย่างไรก็ตามการเขียนรายงานมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกิจกรรมและเป้าหมายที่ก าหนด 
รวมถึงแสดงรายละเอียดในการสรุปรายงานเชงิ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

ปริมาณหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้
ในส่วนของการมีส่วนร่วมของบคุลากรหากแสดง
เอกสารให้เห็นกิจกรรม เช่น ภาพกิจกรรม บันทึก
กิจกรรม ฯลฯ และการแทรกเอกสารอ้างอิงในค า
ชี้แจงการปฏบิัต ิจะช่วยให้การสอบทานเอกสารกับ
ค าชี้แจงสะดวกมากยิ่งขึน้ 

6) การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 6.1 ) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 

 6.1.1) (คณะ-หน่วยงาน) ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการยอมรับและพัฒนาเปน็มหาวิทยาลัย
ในระดับสากล 

  1.66  5 5 5.0000  0.0830   
 6.1.2) (มหาวิทยาลัย/คณะหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  1.67  4 6.00  5.0000  0.0835   

               6.2 ) มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 
 6.2.1) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หนว่ยงาน) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพืน้ฐานที่เอ้ือต่อการศึกษา

นานาชาต ิ
  1.67  5 5 5.0000  0.0835   

7) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 7.1 ) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวทิยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 7.1.1) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หนว่ยงาน) ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟา้ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

  0.00  5 2 2.0000  0.0000  หลักฐานของการด าเนนิการตามขั้นตอนที่ 2 4  และ 
7 ไม่ชัดเจน และผลการประหยดัพลังงานในส่วนที่ 2 
เพิ่มข้ึน 

 7.1.2) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หนว่ยงาน) ระดับความส าเร็จของการบริหารขยะ 
  5.00  5    - 

8) ความโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ 
               8.1 ) เพื่อพัฒนาจุดเน้นหรือจุดเด่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

 8.1.1) ร้อยละบัณฑิตที่ท างานและมีการพัฒนางานด้าน Community Based Pharmacy ตามอัตลักษณ์หัวใจรับใช้ชุมชน 
  5.00  60 92.04  5.0000  0.2500  ผลการด าเนนิงาน 104*100/113 = 92.04 % 

รวม 37 ตัวชี้วัด 100.00    4.67  
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10 กันยายน 2562 ศิษย์เก่า จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้รับ

คัดเลือกให้ได้รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจ าปี 2562 คือ เภสัช

กรรัตนชัย คิดถูก เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มรางวัลบัณฑติเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอด

เยี่ยม ประจ าปี 2562 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีจัดโดย มลูนธิิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม

ราชชนก ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเฝ้ารบัเสด็จฯ และแสดงความยินดี 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่ไดร้ับรางวลั "ศิษย์เก่า

ทรงคุณค่า" สาขาการบริหารจดัการองค์กร เนื่องในกิจกรรมงานครบรอบ 55 ปี คณะเภสัช

ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับอาจารย์จากThe Faculty of Pharmacy, University of Health Science, Laos 
วันน้ี (1 สิงหาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพยอม สุขเอนกนันท์ โอลส์ัน ผูช่้วยคณบดฝี่ายฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เภสัชกรบรรลือ สังข์ทอง ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรธนพงศ์ ภูผาลี หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์
สังคม ต้อนรับ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรส์ุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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26 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบ Certificate รับรองผ่านการอบรม
ระยะสั้น ให้กับ Mr. Phouthasak Mounivong และ Ms. Chitsaveng Linsavath 
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ Traditional Medicine short course 
training ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ระหวา่งวันที่ 1 กรกฎาคม – 
26 กันยายน 2562  

   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสติจิตอาสา ร่วม

ด้วยช่วยกัน เร่งบรรจุยาและตดิฉลากตลับขีผ้ึ้งรักษาโรคน้ ากัดเท้า เพื่อน าไปช่วย

ผู้ประสบภัยน้ าท่วมทีส่าธารณสขุจังหวัดและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานรี้องขอ จ านวน 10,000 ตลับ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี

เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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22 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้มอบ Certificate รับรองผ่านการอบรมระยะสัน้ 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์ด้านเภสัชกรรม 

Community pharmacy short course training และ Nutrition short course training 

ให้แก่ Mr. Chansouk VONGSANSUVANH , Ms. Thipphavady SUYAVONG และ Ms. 

Souchinda THILAPHONG อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 

31 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้มอบ Certifacate รับรองผ่านการอบรมระยะสัน้ 

The pharmacovigilance short course training for 3 months ให้แก่ Mrs. Saysamooth 

Phanouvong และ Miss. Samleth Simeuengba อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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โครงการอบรมทักษะการปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพืน้ฐาน ส าหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชัน้ปทีี่ 4 และ 5 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเปน็การฝึกอบรมนี้เปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษา

ภาคปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมบ าบัดในหัวข้อ Pharmacotherapy in Critical Care โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง พีรยา ศรีผ่อง และ ผูช้่วยศาสตราจารย์ 

เภสัชกรหญิงสุรัชดา กองศรี ผู้ชว่ยคณบดีฝา่ยวิจัย และผูป้ระสานงานรายวชิา 
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วันที่ 5-6 กันยายน 2562  ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ร่วมประชุมและน าเสนอ

ผลงานวชิาการ  ณ โรงแรมสยามธารา จังหวัดมหาสารคาม 
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โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จัดประชุมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน 
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น3 
อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา 
พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเภสัช
ศาสตร์ เข้าประชุมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผน
ปัจจุบัน โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

วันที่ 30  กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานโครงการน าร่องให้ผู้ป่วยรับยาตามใบสัง่ของแพทย์ที่สมัครใจรับยาที่
ร้านยาใกลบ้้านแทนการรับยาทีโ่รงพยาบาล ฯ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม 
ร่วมกับ ส านักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มมส. และชมรมร้านยา
เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม น าร่องให้ผู้ป่วยรับยาตามใบสั่งของแพทย์ที่สมัครใจรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน
แทนการรับยาที่โรงพยาบาล เพือ่ลดความแออัดในโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาล
น้อยลง ลดภาระการเดินทาง รวมถึงได้รับค าแนะน าการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์โดยเภสชักร โดยมีเครือข่าย
ร้านยาใน จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมจ านวน 9 แห่ง  
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คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง และ
ทีมบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมถวายสักการะและแสดงความกตัญญูต่อพระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 
24 กันยายน2562  
 

 

 

30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด

ประชุมวชิาการเร่ือง ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา ขึ้น ณ ห้องฉาย

ภาพยนตร์ คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี คณะเภสชัศาสตร์ เป็นประธานกลา่วเปิด

โครงการ โดยมี ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาเวช

ศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปน็วทิยากรบรรยาย เร่ือง “ข้อมูล

วิชาการของกัญชา” และผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว อาจารย์จากคณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายเร่ือง “การใช้กัญชาในต ารับยาไทย”  
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์  
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กิจกรรมท าบุญบ้านพักคนชรา จังหวัดมหาสารคาม โดยคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา    

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 1 มิถุนายน 2562 

 

วันที่ 11  เมษายน 2562  คณาจารย์และบุคลาการ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสืบ

สานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม  เทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

25-26 มีนาคม 2562 ร่วมท าฟังเทศน์มหาชาติ บุญผะเหวดมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ประจ าปี 2562 

 

นิสิตชมรมพทุธปณิธาณ ได้ร่วมมือกันไปบ าเพ็ญบุญกุศล ณ วัดป่าวังเลงิ   อ.

กันทรวิชัย มหาสารคาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์    

ทุกพระองค์ 
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                               ท าบุญใส่บาตรวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

 

วันท่ี 26-27  มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมภู ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง อ.ดร.ณัฐพงษ์ วิชัย 

นิสิตเภสัชศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 และนสิิตหลักสตูร วท.ม. (สาขาสมุนไพรฯ) คณะเภสัชศาสตร์ ม.

มหาสารคาม ได้จดักิจกรรมโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรื่อง “การวิเคราะห์และรวบรวมภูมิปัญญาในการรักษาโรคจากหมอพ้ืนบ้าน กรณีศึกษา :       

อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ”์ ณ ห้องประชุมแกรนด์ กมลา รพ.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์ 

 

26 กรกฎาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลกรคณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ แม่บ้าน พร้อมกันท าบญุตักบาตร เลี้ยงพระ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 

ณ วัดโพธาราม บา้นดอนนา ต าบลขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม 
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29 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานโครงการ “สานสายใย ศิษยน์้อมใจบูชา

ครู” ณ ลานเขียวมะกอกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อครูบาอาจารย์ รวมทัง้เป็นการสบืสาน

ประเพณีการไหว้ครูที่มีมาแต่โบราณกาล เพื่อเป็นการปลูกฝังคณุธรรมให้นิสิตเกิดจิตส านึกที่ดมีีความรู้ควบคู่คุณธรรม และเพือ่ให้นิสิตได้แสดงออกถึงความคดิสร้างสรรค์ ผา่นการเข้าร่วมการ

ประกวดพานไหว้ครูโครงการนีม้ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1-6 

 

 

กิจกรรมประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562 โดยสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์  
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 ที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
อ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ไชยสงค์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา 
 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
 1. นางปัญจภา  สมนัจิตร    หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 

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

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

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


