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สารคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 
 
 
 

 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผล

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ในด้านการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนานิสิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง การบริหาร
จัดการ ซึ่งการด าเนินงานในพันธกิจหลักเหล่านี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในปีนี้คณะได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการ
ดีเด่นอันดับที่หนึ่งของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ด้วยคะแนน 4.7021 และการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมี
คะแนนเป็นล าดับที่สองในกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยคะแนน 4.34 ซึ่งการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรอยู่ในระดับดีทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดย
คณะมีการจัดการการศึกษาทุกระดับคือปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกอย่างมีคุณภาพ  ส าหรับผล
การสอบใบประกอบวิชาชีพของนิสิตเภสัชศาสตร์รุ่นที ่11 สามารถสอบผ่านรอบแรกได้ร้อยละ 100.00 ถือเป็น
ปีที่สามติดต่อกัน ส าหรับการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 4 ท่าน คือ ผศ.ดร. บรรลือ สังข์ทอง ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร ผศ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ และ
ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล 
 ในปีนี้คณะมีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนโดยจัดท าหนังสือในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ (E-Book) 2 
เล่ม ได้แก่ ต าราเภสัชวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ โดย ผศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร และหลักการใช้ยารักษาโรคตับ 
โดย ผศ.วิระพล ภิมาลย์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยทางด้านภูมิปัญญาไทยที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์จากโรงงานฟาร์มแคร์อีกหลายรายการ  

คณะมีนโยบายในการขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเขตอาเซียนเพ่ิมขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยน
นิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพกับ Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย และแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขนลาว นอกจากนี้ยังคงความสัมพันธ์กับ University of 
Tennessee university และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง Showa University 
ประเทศญี่ปุุน และมีอาจารย์ที่ไปอบรมวิจัยระยะสั้น (1 ปี) จ านวน 2 ท่านคือ ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง ที่ 
Showa University ประเทศญี่ปุุน และ ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร ที่ Monash University ประเทศมาเลเซีย  

นอกจากนี้คณะยังมีอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลชนะเลิศการจัดการความรู้ด้าน
บริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการด้านยาและสุขภาพในร้าน
ยามหาวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ 
MSU Congress of Health Sciences 2016  รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าระดับดีเด่นในการ
ประชุมวิชาการ The 8th Annual Conference Northeast Pharmacy Research 2016 เป็นต้น  

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


2 
 

ส าหรับผลการด าเนินงานและผลงานเด่นทั้งหลายของคณะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านในคณะที่มีความ
รักสามัคคีและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งขอขอบคุณ
เครือข่ายต่างๆ ที่สนับสนุนการท างานของคณะอย่างเต็มที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการด าเนินงานที่ ได้สรุปไว้นี้
จะเป็นก าลังใจ แรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะในอนาคต ในนามคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 

 
 
       
        

(ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์) 
                คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ประวัติความเป็นมาคณะเภสัชศาสตร์ 
************************************************************************* 

 เมื่อปี พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอธิการบดีในขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. 
เภสัชกรภาวิช ทองโรจน ์ ได้จัดท าโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ การ
ด าเนินงานในระยะแรกเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาจารย์ ด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและเอก 
 ปี พ.ศ.2541 มหาวิทยาลัยมหาสารคามและกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือจัด
การศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ 
ท าให้พันธกิจของโครงการ มีขอบเขตความรับผิดชอบ 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจที่เพ่ิมขึ้น เป็นโครงการจัดตั้ง
คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติให้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ล าดับที่ 12 ของ
ประเทศไทยและเป็นล าดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์อาร์เอ็มอี ริชาร์ดส์ (Prof. 
RME Richards, OBE) ด ารงต 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 ได้เปิดหลักสูตรใหม่เพ่ิมข้ึนอีก 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 

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

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

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

ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้เรื่องยาและสุขภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนา
งานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
ผลิตเภสัชกรคุณภาพ        พร้อมวิจัยสมุนไพรและยาอย่างเลิศล้ า 
บริบาลทางเภสัชกรรมเป็นแบบอย่าง               สร้างเสริมสุขภาพประชาชน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ให้ตอบสนองความต้องการของประเทศและมี
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถบูรณาการความรู้และทักษะ
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาแหล่งฝึก สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อยอดภูมิปัญญา

ไทยสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนางานบริการวิชาการน าความรู้สู่ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ท านุบ ารุง สนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพพัฒนา

ระบบบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
 
ค่านิยมองค์กร   รับผิดชอบงาน เชี่ยวชาญหน้าที่ รู้สามัคคีองค์กร 
Organization value  Responsibility, Expertise, Unity 
 
โครงสร้างคณะ/หน่วยงาน  
  โครงสร้างของคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งส่วนงาน
ภายในคณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 
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โครงสร้างบริหารคณะเภสัชศาสตร์  
โครงสร้างการบริหารตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์   
ล าดับที่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง 

1 ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดี 
2 นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 
3 ศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 
4 ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัตน์วิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 
5 ภญ.ดร. เบญจพร ศิลารักษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 
6 ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมภู รองคณบดีฝุายบริหาร 
7 ผศ.ดร.ภญ.พีรยา ศรีผ่อง รองคณบดีฝุายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
8 ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง รองคณบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
9 ผศ.ดร.ภญ.ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช รองคณบดีฝุายวิชาชีพ 
10 อ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝุายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
11 ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ  ผู้แทนอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
12 ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว  ผู้แทนอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
13 นางสกุลไทย ปูอมมะรัง หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 
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ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 
คณบดี 
Assistant Professor Juntip Kanjanasilp, Ph.D. 
Dean 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู 
รองคณบดีฝุายบริหาร 
Assistant Professor Wanida Caichompoo, Ph.D. 
Associate Dean for Administrative Affairs  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พีรยา ศรีผ่อง 
รองคณบดีฝุายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
Assistant Professor Peeraya Sriphong, Ph.D. 
Associate Dean for Academic and Graduate Studies Affairs 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 
รองคณบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
Assistant Professor Chanuttha Ploylearmsang, Ph.D. 
Associate Dean for Research and Quality Assurance 

 
 

 
ผศ.ดร.ธนนรรจ ์รัตนโชติพานิช 
รองคณบดีฝุายวิชาชีพ 
Assistant Professor Thananan Ratnachodpanich, Ph.D. 
Associate Dean for Profession Affairs 

  
อ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 
รองคณบดีฝุายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
Ruchilak Rattarom, Ph.D. 
Associate Dean for Academic Service and Special Affairs  

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์ 
Assistant Professor Phayom Sookaneknun, Ph.D. 
Assistant Dean for International Relations 
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อ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิต  
Catheleeya Mekjaruskul, Ph.D. 
Assistant Dean for Student Affairs 

 อ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายเภสัชศาสตร์สังคม 
Kritsanee Saramunee, Ph.D. 
Assistant Dean for Social Pharmacy 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ 
Assistant Professor Methin Phadungkit, Ph.D. 
Assistant Dean for Pharmaceutical Sciences    

  
อ.ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายเภสัชกรรมคลินิก 
Wanarat Anusornsangiam, Ph.D. 
Assistant Dean for Clinical Pharmacy 
 

ท าเนียบบคุลากร ปีงบประมาณ 2559 
1) สายวิชาการ 

 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม 

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

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

 
 

2. อ.ดร.ภก.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล 
(ผู้ช่วยคณบดีฝุายเภสัชศาสตร์สังคม) 

วท.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.มหิดล 

 3. ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง  
 
 

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

 4. ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 
 

Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy) 
ม.ขอนแก่น 
วท.ม. (การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.มหิดล 
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 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
 5. ผศ.ภก.อิสรา จุมมาลี 

(ลาศึกษาต่อ) 
 

ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

 6. อ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาลี ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

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

คณาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ 
 1. ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ 

(ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิทยาศาสตร์ทาง
เภสัชศาสตร์) 
 

ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) ม.มหิดล 
กศ.ม. (ชีววิทยา) ม.มหาสารคาม 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

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

 3. ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมภ ู Ph.D. (Science in Chinese Meteria Medical) 
Shanghai University of TCM, China 
วท.ม. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) ม.มหิดล 
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.รามค าแหง 

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

 5. อ.ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล 
(ลาศึกษาต่อ) 

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

 6 อ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 
 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.ธรรมศาสตร์ 
ภ.ม. (เภสัชพฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 
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 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
 7. อ.ดร.ภญ.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 

 
 

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

 8. อ.ภก.ทวีศักดิ์ ธรรมราช ภ.ม. (เภสัชเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภ.บ. ม.เชียงใหม่ 
 
 

 9. อ.ดร.ภญ.พรพรรณ  
เหล่าวชิระสุวรรณ 

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

 10. ผศ.ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง 
 

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

 11. อ.ภญ.ศุภกัญญา ตันตระบัณฑิต 
(ลาศึกษาต่อ) 

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

 12. อ.ดร.ภญ.วันวสิาข์ คุณะวัฒนกุล 
 

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

 13. อ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภณัฑ์) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 14. ภญ.ชวัลนชุ มัดจุปะ ภ.บ. ม.ขอนแก่น 
 
 
 

 15. อ.ภก.ณัฐพงษ์ วิชัย 
(ลาศึกษาต่อ) 

ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 
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 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

 1. อ.ดร.ภญ.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม 
(ผู้ช่วยคณบดีฝุายเภสัชกรรมคลินิก) 
 

ภ.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.มหิดล 
ภ.บ. ม.ขอนแก่น 

 2.ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ วท.ด. (เภสัชศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 
ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภ.บ. ม.มหิดล 

 3. ผศ.ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท์ Ph.D. (Pharmacy) ม.เชียงใหม่ 
Pharm.D. ม.มหาสารคาม 
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

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

 6. ผศ.ดร.ภญ.รจเรศ หาญรินทร์ Ph.D. (Clinical Pharmacy) 
Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.เชียงใหม่ 

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

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

 9. อ.ภญ.สายทิพย์ สุทธิรักษา 
 

ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.เชียงใหม ่
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 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
 10. ผศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ วลีขจรเลิศ Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy) 

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

 11. ผศ.ดร.ภญ.ธนนรรจ์ 
รัตนโชติพานิช 

Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy) 
ม.ขอนแก่น 
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

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

 14. อ.ดร.ภญ.ราตรี สว่างจิตร 
 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชวีภาพ) ม.มหิดล 
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.นเรศวร 
ภ.บ. (เภสชัศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 

 15. อ.ภก.ภาณุมาศ ภูมาศ 
(ลาศึกษาต่อ) 

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

 16. อ.ภญ.พรชนก ศรีมงคล 
(ลาศึกษาต่อ) 

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

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

 18. อ.ดร.ภญ.สุรัชดา ชนโสภณ ปร.ด. (เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ) ม.ขอนแก่น 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
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 ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
 19. ผศ.ภก.วิระพล ภิมาลย์ วท.ม. (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)  

ม.มหาสารคาม 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

 20. อ.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 
(ลาศึกษาต่อ) 

ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

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

 22. อ.ภญ.เพียงขวัญ ศรีมงคล 
(ลาศึกษาต่อ) 

ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

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

 24. อ.ภก.เปมรินทร์ โพธิสาราช 
(ลาศึกษาต่อ) 

ภ.บ. ม.มหาสารคาม 

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

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

 1. นางสกุลไทย ปูอมมะรัง ข้าราชการ ระดับช านาญการ / หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 

 2. นางปาณิสา เสนาวงษ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป / เลขานุการคณบดี 

 3. นายครินทร์ วิจารณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / งานแผนและประกัน
คุณภาพ 

 4. นางสาวพลอย ทัพสุริย์ อาจารย์ผู้ช่วยสอน / งานบุคคล 

 5. นางสาวขวัญศิริ ด าค า นักวิชาการเงินและบัญชี / งานการเงิน 

 6. นางสาวชณัญญา โนศรี พนักงานการเงินและบัญชี / งานบัญชี 

 7. นางสาวพิศมัย สอนสา นักวิชาการพัสดุ / งานพัสดุ 

 8. นายราชัน เนื่องวงษา พนักงานพัสดุ / งานอาคารสถานที่ 
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 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง / งานรับผิดชอบ 
 9. นายศุภกร เหล่าทองสาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา / งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 10. นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / งานสารสนเทศ 

 11. นายวัชร อโนราช พนักงานขับรถยนต์ / งานยานยนต์ 

 12. นางสาวคนึงศรี นิลดี พนักงานธุรการ / งานธุรการ 

 13. นางนิตยา นารีจันทร์ พนักงานธุรการ / งานวิจัย 

 14. นางสมจิตร ศรีแก่นจันทร์ พนักงานการศึกษา / งานจัดการเรียนการสอน 

 15. นางพรพิมล ขจรภพ นักวิชาการศึกษา / งานกิจการนิสิต 

 16. นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ นักวิทยาศาสตร์ 
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 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง / งานรับผิดชอบ 
 17. นางสาวไพฑูรย์ มูลทา อาจารย์ผู้ช่วยสอน / นักวิทยาศาสตร์ 

 18. นางสาวนิชานันท์ สาระราช นักวิทยาศาสตร์ 

 19. นางภัชสุภัค มาตะรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ 

 20. นางสาววีราภรณ์ เชยรัมย์ อาจารย์ผู้ช่วยสอน / งานแหล่งฝึก 

 21 นายถาวร จันทะ 
 
 
 

คนสวน 
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บทสรุปผู้บริหาร 
************************************************************************* 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559) ในพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย และสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเปูาหมายในด้านการจัดท าหลักสูตร ในปี 2559 คณะมี
การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ได้แก่ เภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ) 2) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมคลินิก) 3) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ) และ 4) ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์ ) การจัดการศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานกรอบคุณวุฒิ และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่ได้
ระดับดี 4 หลักสูตร ยกเว้น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการ
ประเมินเนื่องจากยังไม่ครบวงรอบ ส าหรับผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของนิสิตเภสัชศาสตร์รุ่น 11 สามารถ
สอบผ่านได้ร้อยละ 100.00 เป็นปีที่สามติดกัน และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับ
มาก (3.98) และนิสิตสามารถสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดให้
ร้อยละ 100.0  

ด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นอกเหนือจากความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการพัฒนาและจัดสรรแหล่งฝึกร่วมกันเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแล้ว คณะยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศในการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ได้แก่ 
University of Tennessee และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Showa University 
ประเทศญี่ปุุนอีกด้วย 

ด้านการพัฒนานิสิต สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการและการจัดท ากิจกรรม
โครงการตามแผนในการพัฒนานิสิตทุกด้าน คณะฯ มีการจัดอบรมผู้น านิสิตให้มีภาวะผู้น า เข้าใจหลักการและ
กระบวนการท างาน และการประกันคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมหรือการประกวดใน
ระดับชาติ เช่น การประกวดทักษะการให้ค าปรึกษาด้านยาระดับประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการ
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนิสิต รวมทั้งมีการจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษาให้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
เสียงสะท้อนของนิสิตต่อการบริการของคณะ พบว่านิสิตยังต้องการการสนับสนุนด้านสื่อและอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งคณะจะได้พิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

 ด้านงานวิจัย คณะมีหน่วยวิจัย 4 หน่วย ได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกคณะ รวมทั้งมีงานวิจัย
ตีพิมพ์เป็นไปตามเปูาหมาย และมีงานวิจัยที่ต่อยอดในเชิงพาณิชย์โดยพัฒนาเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
ฟาร์มแคร์ ในส่วนของผลงานทางวิชาการ คณะมีผลงานหนังสือในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ (E-Book) 2 เล่ม 
ได้แก่ ต าราเภสัชวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ โดย ผศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร และหลักการใช้ยารักษาโรคตับ โดย 
ผศ.วิระพล ภิมาลย์ ที่เผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป 

ด้านการบริการวิชาการ คณะร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการร่วม 3 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการวิชาการผ่านบริการ
ของร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 3 สาขา และโรงงานฟาร์มแคร์ อย่างไรก็ตาม การบริการวิชาการเพ่ือการจัดหา
รายไดข้องคณะฯ ยังคงต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้รวดเร็วเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ นอกจากการส่งนิสิตไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ University of Tennessee / 
Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา Showa University ประเทศญี่ปุุนแล้ว คณะฯ ยังมีการท าความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขนลาว และ Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งอาจารย์ที่ไป
อบรมวิจัยระยะสั้นประมาณ 1 ปี จ านวน 2 ท่านคือ ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง ที่ Showa University ประเทศ
ญี่ปุุน และ ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร ที่ Monash University ประเทศมาเลเซีย และคณะมีแผนขยายความ
ร่วมมือในประเทศเขตอาเซียนเพิ่มขึ้น 

ด้านการบริหารจัดการ การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่ด าเนินการควบคู่กัน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้เป็นตามแผนงาน มีการวางแผน
และด าเนินการเพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ระดับเชี่ยวชาญ ส าหรับการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ มีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 ท่าน คือ ผศ.ดร. บรรลือ สังข์ทอง ผศ.ดร.
ราตรี สว่างจิตร ผศ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ และผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล  

จากการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่คณะร่วมกันวางไว้ คณะ
จึงได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการดีเด่นอันดับที่หนึ่งของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ด้วยคะแนน 4.7021 และการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมีคะแนนเป็นล าดับที่สองในกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยคะแนน 4.34 
นอกจากนีย้ังมีผลงานของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ได้รับรางวัล อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศการจัดการความรู้
ด้านบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการด้านยาและสุขภาพใน
ร้านยามหาวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ในงานประชุม
วิชาการ MSU Congress of Health Sciences 2016  รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าระดับ
ดีเด่นในการประชุมวิชาการ The 8th Annual Conference Northeast Pharmacy Research 2016 เป็น
ต้น ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป คณะมีแนวทางที่จะมุ่งสู่การน าองค์กรภายใต้แนวคิด EdPEx เพ่ือ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ด้านการเรียนการสอน 
1. หลักสูตร 

กลุ่มสาขา ระดับปริญญา หลักสูตรและสาขาวิชา ครั้งที่/วัน/
ประชุมสภา 

1. หลักสูตรที่เปิด
ในปีการศึกษา 
2559 

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 25 มี.ค. 54 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 27 เม.ย. 55 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ 26 ก.พ. 59 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

27 พ.ค. 54 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 31 ม.ค. 57 

2. โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  

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

1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษา  25,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  30,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 40,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ระดับป.ตร ี 35,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 15,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตหนังสือ ต ารา ใหม่ 100,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน  115,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาชีพนิสิตบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร 110,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมเภสัชศาสตร์สังคม  29,200 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการสนับสนุนนิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับ ป.ตรี 40,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการสนับสนุนนิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 3 

หลักสูตร 
195,000 

1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตร  60,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการสนับสนุนนิสิตดูงานต่างประเทศ 290,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการเครือข่ายพัฒนาแหล่งฝึก 100,000 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ปี 3-5  866,900 
1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนิสิต (งบแผ่นดิน) 2,610,000 
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3. นิสิต 

ระดับ นิสิตใหม่ 1/2559 นิสิตเดิม 

ปริญญาตรี   

   ระบบปกติ 65 349 

   ระบบพิเศษ 61 174 

รวม 112 523 

ปริญญาโท   

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก 9 32 

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 10 

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ 15 0 

รวม 27 42 

ปริญญาเอก   

   สาขาเภสัชศาสตร์ 2 1 

รวมจ านวนนิสิตทั้งหมด 141 566 

4. นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล/ผลงานนิสิต   
4.1  ระดับปริญญาตรี 

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

นางสาวธีราพร  ชูสกุล Very  Good Oral presentation  
ระดับปริญญาตรี  ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

13-14  กุมภาพันธ์  
2559 

นายกิตติศักดิ์  วิชัยโย Excellent Oral presentation 
ระดับปริญญาตรี  ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

13-14  กุมภาพันธ์  
2559 

นางสาวจิรวรรณ  ฤกษ์เจริญ
ชัย 

Very  Good Oral presentation  
ระดับปริญญาตรี  ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

13-14  กุมภาพันธ์  
2559 

นางสาวรัชนีกร  ทองสั้น Good Poster presentation  
ระดับปริญญาตรี  ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

13-14  กุมภาพันธ์  
2559 

นางสาวปิ่นมณี  พูนสุข Very  Good Oral presentation  
ระดับปริญญาตรี  ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

13-14  กุมภาพันธ์  
2559 

4.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
ไม่มี 
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4.3  ศิษย์เก่า 

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

ภก.ภาสกร  บุญมา เป็นผู้มีการศึกษายอดเยี่ยม   
มีคุณธรรม  จริยธรรม 

มูลนิธิสมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศรฯ   
ณ  วัดปทุมวนารามราช
วรวิหาร  กรุงเทพฯ 

30  
กันยายน  
2559 

4.4 บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน  
ปิ่นมณี พูนสุช พิชชานี เหลือง
อิงคสุต, คัทลียา เมฆจรัสกุล 

Development of Body Lotions Prepared from `Puag-Haad´  

พิชญาวรรณ ศรีมงคล จุติพร 
เพชรภักดี บังอร ศรีพานิชกุล
ชัย, คัทลียา เมฆจรัสกุล 

การพัฒนาระบบน าส่งอนุภาคนีโอโซมของสารสกัดกระชายด า  

นรินทรา นุตาดี, กฤษณี สระ
มุณี 

การประเมินผลการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพที่มีเภสัชกรร่วมทีมเพ่ือจัดการ
ปัญหาการใช้ยาในผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ, 
เมธิน ผดุงกิจ, ธิดารัตน์ นาม
สว่าง, จีรวรรณ ค าภูเวียง, จรัส
ศรี แช่มพุดซา 

ปริมาณออกซิเรสเวอราทรอลและฤทธิ์ยังยั้งการท างานเอนไซม์ไทโรซินเนสของ
สารสกัดแก่นมะหาด 

ชนานุช มานะดี, ชนัตถา 
พลอยเลื่อมแสง, พยอม สุข
เอนกนันท์ 

การศึกษาปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อการควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดของผู้ปุวย
สูงอายุ โรคเบาหวานผ่านการดูแลการใช้ยาที่บ้านในเขตอ าเภอสมเด็จจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

รัตนพร เสนาลาด, วิระพล ภิ
มาลย์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ตามเปูาหมายและความ
ถูกต้องของการใช้ยาฉีดอินซูลินของผู้ปุวยเบาหวานในโรงพยาบาลวาปีปทุม 

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

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

and adhere to professional ethics 

1. โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนานิสิต  

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด 

สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการ Home Coming Day 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

18-19 มี.ค. 59 คณะเภสัชศาสตร์  
มมส. 

150 31,500 

2. โครงการเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่ 28 

11-14 มิ.ย. 59 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

500 17,455 

3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2559 

9 ม.ค. 60 อาคารพลศึกษา มมส. 1000 
 

2,000 

4. โครงการ Pharmacy Healthy 
Camp ครั้งที่ 11 

22-24 ม.ค. 59 คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส. 

200 20,000 

5. โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 
2558 

22 ก.พ. 59 
 27 ก.พ. 59 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส. 

120 30,000 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี
การศึกษา 2559 

26 ก.ค. 59 
30 ก.ค. 59 
14 ส.ค. 59 
19 ส.ค. 59 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส. 

600 33,200 

6. โครงการมหาสงกรานต์มอลุ่มน้ าชี
เฉลิมราชกุมารีศรีแผ่นดิน 2559 

21 เม.ย. 59 มมส. 200 20,000 

7. โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้ง
ที่ 21 

24 มี.ค. – 2 
เม.ย. 59 

อาคารพลศึกษา 
มมส. 

300 40,000 

8. โครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน 
ครัง้ที่ 13 

14-18 พ.ค. 59 บ้านเปือยใหญ่ ต.เปือย
ใหญ่ อ.โนนศิลา 
จ.ขอนแก่น 

150 20,000 
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ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด 

สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

9. โครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนิสิต ปี 2559 

เม.ย. 59 คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส. 

600 0 

10. โครงการสัมมนาและพัฒนา
ศักยภาพผู้น านิสิตเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพปีการศึกษา 2558 

9-11 พ.ค. 59 อ.เชียงคาน จ.เลย 50 7,921 

11. โครงการ Open House 
Pharmacy  

ก.ค. 59 คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส. 

200 1,896 

12. โครงการแรกพบสหพันธ์นิสิต
นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(สนภท.) ครั้งที่ 12 

ไม่ได้เข้าร่วม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์จังหวัด
นครปฐม 

0 0 

13. โครงการอโรคาไนท์ (Aroka 
Night) 

 28 ส.ค. 59 คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส. 

600 5,000 

14. โครงการเส้นทางสู่กิจกรรม
เส้นทางสู่ดวงดาว ปี 2559 

19 ส.ค. 59 คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส. 

600 20,000 

15. โครงการรดน้ าต้นจ าปีสิรินธรเจิม
หน้ารับขวัญน้องว่าที่เขียวมะกอกช่อที่ 
17 ประจ าปี 2559 

28 ส.ค. 59 คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส. 

300 1,500 

16. โครงการสานสายใยศิษย์น้อมบูชา
คร ู

1 ก.ย. 59 คณะเภสัชศาสตร์ 
มมส. 

630 15,000 

17. โครงการแรกพบห้าหมอมอน้ าชี 4 ก.ย. 59 อาคารพลศึกษา 
มมส. 

600 1,655 

 
2. ทุนนิสิต 

ชื่อ-สกุล ชื่อทุน รวมเป็นเงิน (บาท) 

1. นางสาวฑิตฐิตา ภูเดช ทุนวีระภุชงค์ 15,000 

2. นางสาวงามตา นามสว่าง ทุนหอการค้าไทยอเมริกันแห่งประเทศไทย 25,000 

3. นางสาวอักษิพร ศิลป์สอน ทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,000 

4. นายอันโตนิอุส นาเกล ทุนโอสถสภา 35,000 

5. นางสาวนันทะพร ศรีตาแสง ทุนองค์การเภสัชกรรม 30,000 
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ชื่อ-สกุล ชื่อทุน รวมเป็นเงิน (บาท) 

6. นายเพิ่มพล ชมแสงทอง ทุนองค์การเภสัชกรรม 30,000 

7. นายเทวา นรินรัมย์ ทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ 50,000 

8. นายธีระพันธ์ กิตติวิริยะ ทุนพระไภสัชฯ 10,000 

9. นายดนัย แซ่ลิ้ม ทุนพระไภสัชฯ 10,000 

10. นางสาวนภาพร ติมสันเทียะ ทุนพระไภสัชฯ 10,000 

11. นายชัยสิทธิ์ ศรียางนอก ทุนพระไภสัชฯ 10,000 

12. นางสาวดวงใจ แซงภูเขียว ทุนพระไภสัชฯ 10,000 

13. นายกัมพล ยิ่งแก้ว ทุนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 10,000 

14. นางสาวชนิดาภรณ์ ดอนวิชัย ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ 5,000 

15. นางสาวโสภิดา เจตนา ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ 5,000 

16. นายธีรพงษ์ กองสินแก้ว ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 4,000 

17. นางสาวอัมภาพรณ์ สีหอ าไพ ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 4,000 

18. นางสาวกุลภัสสร เชียงใหม่ ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 4,000 

19. นายชัยศักดิ์ ชนะสิทธิ์ ทุนภูมิพล 10,000 

20. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกดิ ทุนชมรมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ (ชศก.) 10,000 

 
ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 21 โครงการ ได้แก่ 
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน 5,113,063 บาท และงบประมาณเงินรายได้
คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 14 โครงการ เป็นเงิน 645,000 บาท  

คณะมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของ
คณะ ซึ่งได้ก าหนดกรอบและทิศทางการวิจัย มีหน่วยวิจัย 4 หน่วยวิจัย (Research Unit, RU) ได้แก่ Clinical 
Pharmacy Research Unit (CPRU), Social Pharmacy Research Unit (SPRU), Pharmaceutical 
Chemistry and Natural Products Research Unit (PCNRU) และ Primary Care Practice Research 
Unit (PCPRU) และมีรองคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบงานด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของคณะ 
มีโครงการสนับสนุนการท างานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ และมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ research lunch อย่างสม่ าเสมอ  
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1. โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) งบประ
มาณ 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

แผ่นดิน รายได้ ภายนอก 
1 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในล าใส้ฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปรับภูมิคุ้กัน
ของยาธาตอบเชย 

   614,000 2559 ผศ.ดร.บรรลือ  
สังข์ทอง 

2 การพัฒนาเวชส าอางชะลอความชราจาก
ร าข้าวขวัญสุพรรณเพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าว
พ้ืนเมือง 

   250,000 2559 ผศ.ดร.บรรลือ  
สังข์ทอง 

3 การพัฒนาและการน าโปรแกรมรายการ
ยาเพื่อคัดกรองและลดการสั่งใช้ยาที่
เสี่ยงและอันตรายส าหรับผู้ปุวยสูงอายุ
ไทย  และการตอบสนองของแพทย์และ
เภสัชกรต่อการน าโปรแกรมมาใช้ใน
โรงพยาบาล 

   550,000 2559 ผศ.ดร.ชนัตถา 
พลอยเลื่อมแสง 

 

4 ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอค์
การอนามัยโลกกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

   2,023,613 2559 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  
ไชยสงค์ 

5 โครงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบเรื่อง การวิจัยเพื่อน านโยบาย
สาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   362,450 2559 ผศ.ดร.ชนัตถา 
พลอยเลื่อมแสง 

6 การจัดท ามาตรฐานและการพัฒนาวิธี
ควบคุมคุณภาพต ารับยาปราบชมพูทวีป
และสมุนไพรที่เป็นองค์ประกอบของ
ต ารับ 

   975,230 2559 ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวล
แก้ว, ผศ.ดร.เมธิน ผดุง
กิจ, ผศ.ดร.วนิดา ไทร
ชมภู, ผศ.ดร.บรรลือ 
สังข์ทอง, ผศ.ดร.
ประสบอร รินทอง, อ.
ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์
, อ.ทวีศักดิ์ ธรรมราช  

7 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพต ารับสาร
สกัดยาปราบชมพูทวีปแคปซูล  

   951,770 2559 ดร.พรพรรณ เหล่า
วชิระสุวรรณ, อ.กรีพล 
แม่นวิวัฒนกุล,ดร.
คัทลียา เมฆจรัสกุล, 
ดร.วันวิสาข์ คุณะวัฒน
กุล, ดร.สกุลรัตน์ รัตนา
เกียรต์ิ, อ.ชวัลนุช มัดจุ
ปะ  

8 ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกรวม ฤทธิ์
ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และการพัฒนา
ต ารับครีมบ ารุงผิวจากสารสกัดพิลังกาสา 

  70,000  2559 ผศ.ดร.เมธิน  
ผดุงกิจ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) งบประ
มาณ 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

แผ่นดิน รายได้ ภายนอก 
9 การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสาร

สกัดจากเมล็ดกาแฟ 
  70,000  2559 อ.ดร.พรพรรณ  

เหล่าวชิระสุวรรณ 
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์เช็ดท า

ความสะอาดผิวจากปวกหาด 
  80,000  2559 อ.ดร.คัทลียา  

เมฆจรัสกุล 
11 ผลของการติดตามเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์จากยาโดยใช้เครื่องมือส่ง
สัญญาณทางเภสัชกรรม 

  30,000  2559 ผศ.ดร.รจเรศ  
หาญรินทร์ 

12 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
น้ าเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเองใน
ผู้ปุวยโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ 

  30,000  2559 อ.ครองขวัญ  
ดวงพาวัง 

13 การเพ่ิมความร่วมมือในการใช้ยา
ปฏิชีวนะระหว่างการให้ความรู้ร่วมกับ
การใช้โปรแกรมประยุกต์ MediSafe™ 
เปรียบเทียบกับการได้รับบริการ
ตามปกติในร้านยามหาวิทยาลัย 

  20,000  2559 ผศ.ดร.จันทร์
ทิพย์  กาญจน
ศิลป์ 

14 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและ
อรรถประโยชน์ของยาต้านไวรัส 
Efavirenz-based antiretroviral 
เปรียบเทียบกับ Nevirapine-based 
antiretroviral ในผู้ปุวยเอดส์/ติดเชื้อ
เอชไอวีชาวไทย 

  30,000  2559 อ.ปวิช   
พากฎิพัทธ์ 

15 การพัฒนารูปแบบและสื่อการสอนของ
วิชาทักษะภาษาอังกฤษทางเภสัชศาสตร์ 

  25,000  2559 ผศ.ดร.รจเรศ 
หาญรินทร์ 

16 การพัฒนาและการประเมินเว็บไซต์
ฐานข้อมูลช่วยประเมินผื่นแพ้ยาส าหรับ
นิสิตเภสัชศาสตร์ 

  25,000  2559 ผศ.ดร.พีรยา   
ศรีผ่อง 

17 การเพ่ิมความร่วมมือในการใช้ยาของ
ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง 

  20,000  2559 อ.ดร.วนรัตน์  
อนุสรณ์เสงี่ยม 

18 รูปแบบการใช้ปริมาณการใช้และอัตรา
การดื้อยา Ertapenem ในโรงพยาบาล
มหาสารคาม 

  20,000  2559 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ 
ไชยสงค์ 

19 การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพในนิสิตเภสัชศาสตร์ 

  25,000  2559 อ.ธารินี  
ศรีศักดิ์นอก 

20 ผลชองการให้ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะแก่
ประชาชนบ้านวังใหม่ บ้านวังปลาโด 
จังหวัดมหาสารคาม 

  20,000  2559 อ.ดร.สมศักดิ์  
อาภาศรีทองสกุล 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) งบประ
มาณ 

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

แผ่นดิน รายได้ ภายนอก 
21 การศึกษาน าร่องประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของยาแคปซูลประสะไพลสกัด
ในการบรรเทาอาการปวดที่มีสาเหตุจาก
การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแบบ
เฉียบพลัน 

  150,000  2559 ผศ.ดร.พีรยา  
ศรีผ่อง 

 รวม  645,000 5,113,063   

2. บทความท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/
สิ่งพิมพ์ 

ว/ด/ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

1 Saramunee, Kritsanee; 
Mackridge, Adam; 
Phillips‐Howard, 
Penelope; Richards, 
Jacqueline; Suttajit, 
Siritree; Krska, Janet 

Methodological and economic 
evaluations of seven survey 
modes applied to health service 
research 

Journal of 
Pharmaceut
ical Health 
Services 
Research;  

7(1), 1 March 
2016, pp. 43-

52(10) (ISI) 

2 Pawitra Pulbutr, Somsak 
Nualkaew, Sakulrat 
Rattanakiat, Benjamart 
Cushnie, Achida 
Jaruchotikamol. 

Inhibitory actions of 
Pseuderanthemum palatiferum 
(Nees) Radlk. leaf ethanolic 
extract and its phytochemicals 
against carbohydrate-digesting 
enzymes.  

Asian 
Pacific 
Journal of 
Tropical 
Biomedicin
e,  

Feb 2016; 6(2): 
93-99. (SCOPUS) 

3 วิระพล ภิมาลย์, บรรลือ 
สังข์ทอง, กฤษณี สระมุณี, 
วนิดา ไทรชมภู 

A Systematic Review and Meta-
analysis on Efficacy of 
Thunbergia laurifolia L. In 
Pesticide Intoxication In Blood 
stream 

IJPS 
(Volume 11  

(Supplement), 
February, 2016 

(TCI  กลุ่ม 1) 

4 วิระพล ภิมาลย์, บรรลือ 
สังข์ทอง 

Level of Understanding of 
Pictogram in Undergraduate 
Students in Humanities and 
Social Sciences; A Survey Study 

IJPS  (Volume 11 
(Supplement), 
February, 2016 

(TCI  กลุ่ม 1) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/
สิ่งพิมพ์ 

ว/ด/ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

5 วิระพล ภิมาลย์, บรรลือ 
สังข์ทอง 

A Systematic review and Meta-
analysis efficacy of Gynostemma 
pentaphyllum (Thunb.) Markino 
on Blood glucose, lipid profile, 
blood pressure and 
anthropometric parameters 

IJPS  (Volume 11 
(Supplement), 
February, 2016 

(TCI  กลุ่ม 1) 

6 ปิ่นมณี พูนสุช พิชชานี 
เหลืองอิงคสุต, คัทลียา เมฆ
จรัสกุล 

Development of Body Lotions 
Prepared from `Puag-Haad´ 

IJPS  (Volume 11 
(Supplement), 
February, 2016 

(TCI กลุ่ม 1) 
7 พิชญาวรรณ ศรีมงคล จุติ

พร เพชรภักดี บังอร ศรี
พานิชกุลชัย, คัทลียา เมฆ
จรัสกุล 

การพัฒนาระบบน าส่งอนุภาคนีโอโซม
ของสารสกัดกระชายด า  

IJPS  (Volume 11 
(Supplement), 
February, 2016 

(TCI กลุ่ม 1) 
8 Kansinee Srisaeng, 

Juntip Kanjanasilp, 
Peeraya Sriphong, 
Chumlong  
Kittivaravach, and 
Prawatwong 
Wongsrikaew 

Population Pharmacokinetics of 
Phenytion in Patients with 
Traumatic Brain Injury 

Chiang mai 
University 
Journal of 
Natural 
Science  

(Sep - Dec 2015) 
(SCOPUS) 

9 สมทรง ราชนิยม, กฤษณี 
สระมุณี 

การจัดการปัญหาการใช้ยาของผู้ปุวย
โรคเรื้อรังท่ีบ้านโดยเภสัชกรครอบครัว
ในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
กระนวน 

ว.เภสชักรรม
ไทย  

ปี 8 ฉ1 (ม.ค.-มิ.ย. 
59)  (TCI กลุ่ม 1) 

10 นรินทรา นุตาดี, กฤษณี 
สระมุณี 

การประเมินผลการเยี่ยมบ้านโดย
ทีมสหวิชาชีพที่มีเภสัชกรร่วมทีมเพ่ือ
จัดการปัญหาการใช้ยาในผู้ปุวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงของ
โรงพยาบาลน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

ว.เภสชักรรม
ไทย  

ปี 8 ฉ1 (ม.ค.-มิ.ย. 
59)  (TCI กลุ่ม 1) 

11 วิระพล ภิมาลย์, บรรลือ 
สังข์ทอง, วนิดา ไทรชมภู, 
กฤษณี สระมุณี, ปวิช พากฎิ
พัทธ์ 

 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
ประสิทธิภาพของไฟโตสเตอรอลในการ
ลดระดับไขมันในเลือดในผู้ปุวยที่ได้รับ
ยากลุ่ม HMG CoA reductase 
inhibitors 

ว.เภสชักรรม
ไทย  

ปี 8 ฉ1 (ม.ค.-มิ.ย. 
59)  (TCI กลุ่ม 1) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/
สิ่งพิมพ์ 

ว/ด/ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

12 Juntip Kanjanasilp and 
Chanuttha 
Ploylearmsang 

A short term outcomes of 
pharmaceutical care in Thai 
patients with schizophrenia: a 
randomized controlled trial 

Songklanak
arin J. Sci. 
Technol. 
 

38 (2),189-197, 
Mar. - Apr. 2016 

(SCOPUS) 

13 Manoka S, Sungthong B, 
Sato H, Sugiyama E, 
Sato VH. 

Hypoglycemic and Antioxidant 
Activities of the Water Extract of 
Aquilaria crassna Leaves in 
Streptozotocin-Nicotinamide-
Induced Type- 2 Diabetic Mice. 

Natural 
Product 
Communica
tions,  

June 2016, 
11(6), 757-761. 

(ISI, 2015 impact 
factor = 0.884) 

14 Priprem A, Janpim K, 
Nualkaew S, 
Mahakunakorn P. 

Topical Niosome Gel of Zingiber 
cassumunar Roxb. Extract for 
Anti-inflammatory Activity 
Enhanced Skin Permeation and 
Stability of Compound D 

AAPS 
PharmSciTe
ch,  

Vol. 17, No. 3, 
June 2016 
(SCOPUS) 

15 พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ
, เมธิน ผดุงกิจ, ธิดารัตน์ 
นามสว่าง, จีรวรรณ ค าภู
เวียง, จรัสศรี แช่มพุดซา 

ปริมาณออกซิเรสเวอราทรอลและฤทธิ์
ยังยั้งการท างานเอนไซม์ไทโรซินเนสข
องสารสกัดแก่นมะหาด 

ว.วิทยา-
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มมส.  

ปี 34 ฉ 6 พ.ย.-
ธ.ค. 58 (TCI กลุ่ม 

2) 

16 ชนานุช มานะดี, ชนัตถา 
พลอยเลื่อมแสง, พยอม สุข
เอนกนันท์ 

การศึกษาปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อการ
ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดของผู้ปุวย
สูงอายุ โรคเบาหวานผ่านการดูแลการ
ใช้ยาที่บ้านในเขตอ าเภอสมเด็จจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ว.วิทยา-
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มมส. 

ปี 34 ฉ 6 พ.ย.-
ธ.ค. 58 (TCI กลุ่ม 

2) 

17 รัตนพร เสนาลาด, วิระพล 
ภิมาลย์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดไม่ได้ตามเปูาหมายและ
ความถูกต้องของการใช้ยาฉีดอินซูลิน
ของผู้ปุวยเบาหวานในโรงพยาบาลวาปี
ปทุม 

ว.วิทยา-
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มมส. 

ปี 34 ฉ 6 พ.ย.-
ธ.ค. 58 (TCI กลุ่ม 

2) 

18 ราตรี สว่างจิตร, ภัทรินทร์ 
กิตติบุญญาคุณ, พรรณวดี 
อาจศรี, จุฑารัตน์ สุจริต, สม
พร เพ็งงาม 

ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมและปัจจัยที่
มีผลต่อการจัดการอาการปวดเรื้อรังท่ี
ไม่ได้เกิดจากโรคมะเร็งของผู้ปุวยใน
ชุมชน 

ว.วิทยา-
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มมส. 

ปี 34 ฉ 6 พ.ย.-
ธ.ค. 58 (TCI กลุ่ม 

2) 

19 ศุภชาติ สมมาตย์, สุรศักดิ์ 
ไชยสงค์ 

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการได้รับยา
ที่มีผลท าให้โปแตสเซียมต่ า
โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

ว.วิทยา-
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มมส. 

ปี 34 ฉ 6 พ.ย.-
ธ.ค. 58 (TCI กลุ่ม 

2) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/
สิ่งพิมพ์ 

ว/ด/ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

20 เมธิน ผดุงกิจ, พรพรรณ 
เหล่าวชิระสุวรรณ, บรรลือ 
สังข์ทอง, สุนันทา สุวันลาส,ี 
สีใส ปาละมี 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการ
ก่อกลายพันธุ์ขององค์ประกอบของผล
สุกพิลังกาสา 

ว.วิทยา-
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มมส. 

ปี 34 ฉ 6 พ.ย.-
ธ.ค. 58 (TCI กลุ่ม 

2) 

21 ฉัตรมณี แท่งทองหลาง, วิระ
พล ภิมาลย์ 

ความร่วมมือในการใช้ยาปัจจัยในการ
ควบคุมระดับเม็ดเลือดขาวCD4 และ
อุบัติการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ของ
ผู้ปุวยนอกโรงพยาบาลสังขะ 

ว.วิทยา-
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มมส. 

ปี 34 ฉ 6 พ.ย.-
ธ.ค. 58 (TCI กลุ่ม 

2) 

22 Wiraphol Phimarn, 
Kittisak Wichaiyo, 
Khuntawan Silpsavikul, 
Bunleu Sungthong, 
Kritsanee Saramunee 

A meta-analysis of efficacy of 
Morus alba Linn. to improve 
blood glucose and lipid profile 

European 
Journal of 
Nutrition,  

March 2016; pp 
1–13 (SCOPUS) 

23 Surasak Chaiyasong and 
Thaksaphon 
Thamarangsi 

Provincial alcohol index and its 
relationship to alcohol-related 
harm in Thailand: implications 
for subnational alcohol policy 
development 

BMC Public 
Health,  

July 2016, 
16:541 (ISI) 

24 Saramunee K, 
Dewsbury C, Cutler S, 
Mackridge AJ, Krska J. 

Public attitudes towards 
community pharmacy attributes 
and preferences for methods for 
promotion of public health 
services 

Public 
Health   

(July 2016)  (ISI) 

25 ศิรินาถ ตงศิริ, ชนัตถา 
พลอยเลื่อมแสง,  กตัญญู 
หอสูติสิมา 

การปรับสภาพบ้านเพ่ือคุณภาพชีวิต
คนพิการและผู้สูงอายุ: ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

วารสารวิจัย
ระบบ
สาธารณสุข  

ปี 9 ฉ. 4 ต.ค.-ธ.ค. 
58 (TCI 1) (IF 
0.155 ปี2558) 
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3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน รางวัลที่ได้รับ งาน 

1 นางสาวปิ่นมณี พูนสุข 
นางสาวพิชชานี เหลืองอิงคสุต 
ผศ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล 

ง าน วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า ร พัฒนา
ต ารับโลชั่นทาตัวที่ เตรียม
จากปวกหาด 

Poster 
Presentation 
ระดับดีมาก 

The 8th Auunal 
Conference 
Northeast 
Pharmacy 
Research 2016 

2 นางสาวรัชนีกร ทองสั้น 
นางสาวธนาวดี แสนค า 
ผศ.ดร.เบญจมาศ คุชนี 
ผศ.ดร.ภญ.ปวิตรา พูลบุตร 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาและ
ป ร ะ เ มิ น โ ป แ ร ก ร ม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
เ ภ สั ช วิ ท ย าขอ งย า รั กษ า
โรคเบาหวาน 

Poster 
Presentation 
ระดับด ี

The 8th Auunal 
Conference 
Northeast 
Pharmacy 
Research 2016 

3 นางสาวจิรวรรณ ฤกษ์เจริญชัย 
นางสาวธีรยา ปินะทาใน 
อ.ดร .ภญ.วนรั ตน์  อนุสรณ์
เสงี่ยม 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว 

งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบ
รอยพิมพ์ลายนิ้สมือทางโคร
มาโตกราฟีของแลวสมรรถนะ
สูงและฤทธิ์ต้นอนุมูลอิสระ
ของน้ าต้ทและน้ าหมักชีวภาพ
จากลูกยอและเถาบอระเพ็ด 

Oral 
Presentation 
ระดับดีมาก 

The 8th Auunal 
Conference 
Northeast 
Pharmacy 
Research 2016 

4 นายกิตติศักดิ์ วิชัยโย 
นายคุณตะวัน ศิลป์เสวีกุล 
ผศ.ภก.วีระพล ภิมาลย์ 
ผศ.ดร.ภก.บรรลือ สังข์ทอง 

การทบทวนวรรณอย่างเป็น
ระบบและวิเคราะห์อภิมาน
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ล ด
น้ าตาลและไขมันในเลือด 
ความดัน โลหิ ตและขนาด
ร่างกายของปัญจขันธ์ 

Oral 
Presentation 
ระดับดีเยี่ยม 

The 8th Auunal 
Conference 
Northeast 
Pharmacy 
Research 2016 

5 นางสาวจุฑานันท์ ศิริถาวรวงศ์ 
ผศ.ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง 
ผศ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล 

ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง  ป ริ ม า ณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
และฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเส
ของสารสกัดผลมะเขือเทศ 

Poster 
Presentation 
ระดับด ี

The 8th Auunal 
Conference 
Northeast 
Pharmacy 
Research 2016 

6 นางสาวธีราพร ชูสกุล 
นางสาวฐิตินันท์ กุภาพันธ์ 
ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจน
ศิลป์ 
อ.ดร.ภญ.สายทิพย์ สุทธิรักษา 

งานวิจัยเรื่องการเพ่ิมความ
ร่ วมมือในการใช้ ยารั กษา
ผู้ปุวยซึมเศร้าโดยการใช้สื่อ
มัลติมีเดียร่วมกับการบริบาล
ทางเภสัชกรรม 

Oral 
Presentation 
ระดับดีมาก 

The 8th Auunal 
Conference 
Northeast 
Pharmacy 
Research 2016 

7 อ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ งานวิ จั ย เ รื่ อ ง  กา รศึ กษา
มาตรฐานต ารับยาสมุนไพร
เ บ ญ จ กู ล ที่ จ า ห น่ า ย ใ น
ประเทศไทย 

Excellent 
Oral 
Presentation 

MSU Congress of 
Health Sciences 
2016 วันที่ 4-5 
สิงหาคม 2559 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน รางวัลที่ได้รับ งาน 

8 ภญ.พรทิพย์ ค าจันทร์ 
ผศ.ดรภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อม
แสง 
ผศ.ดร.ภญ.ภัทรินทร์ กิตติบุญ
ญาคุณ 

งานวิจัยเรื่ อง ระดับความ
จ า เป็นและความต้องการ
พัฒนาความรู้ และ ทักษะ
ส าหรับงานเภสัชกรรมปฐม
ภูม 

Good Oral 
Presentation 

MSU Congress of 
Health Sciences 
2016 วันที่ 4-5 
สิงหาคม 2559 

9 ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ งานวิจัย เรื่ อง  ผลของการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อทารก : 
ผลจากการ ส ารวจอนามัย
การเจริญพันธุ์ ปี 2549 และ 
2552 

Excellent 
Poster 
Presentation 

MSU Congress of 
Health Sciences 
2016 วันที่ 4-5 
สิงหาคม 2559 

10 อ.ดร.ภญ.สุรัชดา ชนโสภณ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการ
วิชาการด้านยาและสุขภาพใน
ร้านยามหาวิทยาลัย 

Excellent 
Poster 
Presentation 

MSU Congress of 
Health Sciences 
2016 วันที่ 4-5 
สิงหาคม 2559 

11 อ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการ
วิชาการด้านยาและสุขภาพใน
ร้านยามหาวิทยาลัย 

รางวัลชนะเลิศ
ก า ร จั ด ก า ร
ค ว า ม รู้ ด้ า น
บริการวิชาการ
แก่ ชุ มชนและ
สังคม 

การประกวดโครงการ 
MSU_Knowledge 
Management 
Awards 2016 

4. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ไม่มี 

5. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) 

ล า
ดับ
ที ่

บทความวิจัยที่ถูกอ้างอิง บทความวิจัยที่น าไปอ้างอิง 

ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร ปีที่
(ฉบับ); ปีพิมพ์ 

ผู้แต่ง ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร ปีที่
(ฉบับ); ปีพิมพ์ 

ผู้แต่ง 

1 A meta-analysis of 
Efficacy of Morus 
alba Linn. to 
Improve Blood 
Glucose and Lipid 
Profile 

European 
Journal of 
Nutrition (ISI 
2015 impact 
factor =3.239) 

Wiraphol 
Phimarn, et 
al. 

Natural Products 
to Counteract the 
Epidemic of 
Cardiovascular and 
Metabolic 
Disorders 

Molecules 
2016, 21(6), 
807; 
doi:10.3390/
molecules210
60807 

Birgit 
Waltenb
erger, et 
al. 

2 Health promotion 
integrated into a 
Thai PharmD 

Research in 
Social and 
Administrative 

KritsaneeSar
amunee, et 
al. 

Review of Evolving 
Trends in Clinical 
Pharmacy 

American 
Journal of 
Pharmacologi

Azhar 
Hussain, 
Madeeha 
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ล า
ดับ
ที ่

บทความวิจัยที่ถูกอ้างอิง บทความวิจัยที่น าไปอ้างอิง 
ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร ปีที่

(ฉบับ); ปีพิมพ์ 
ผู้แต่ง ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร ปีที่

(ฉบับ); ปีพิมพ์ 
ผู้แต่ง 

curriculum to 
improve pharmacy 
practice skills 

Pharmacy 
Volume 10, 
Issue 2, March–
April 2014, 
Pages 272-284 

Curriculum around 
the Globe 

cal Sciences 
Vol. 5, No. 1, 
2017, pp 1-7 

Malik, 
Saad 
Abdullah 

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

Research in 
Social and 
Administrative 
Pharmacy 
Volume 10, 
Issue 2, March–
April 2014, 
Pages 272-284 

KritsaneeSar
amunee, et 
al. 

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

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

Moawia 
M, et al. 

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

PubMed 
December 2007 
with 47 Reads 

On-anong 
Waleekhach
onloet, et 
al. 

Effect of Weight 
Control Counseling 
in Overweight and 
Obese Young 
Adults 

 Indian 
Journal of 
Pharmaceutic
al Sciences · 

Wiraphol 
Phimarn 

5 Clinical Efficacy of 
Plai Gel Containing 
1% Plai Oil in the 
Treatment of Mild 
to Moderate Acne 
Vulgaris 

ResearchGate 
2010 

Chulaporn 
Limwattana
non, et al. 

Zingiber 
montanum 

Edible 
Medicinal and 
Non-
Medicinal 
Plants, 
pp.443-468 

T. K. Lim 

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

American 
journal of 
pharmaceutical 
education V.73 
Issue 5 pages 
78 2009 

Phayom 
Sookaneknu
n, et al. 

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

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

Moawia 
M, et al. 
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ล า
ดับ
ที ่

บทความวิจัยที่ถูกอ้างอิง บทความวิจัยที่น าไปอ้างอิง 
ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร ปีที่

(ฉบับ); ปีพิมพ์ 
ผู้แต่ง ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร ปีที่

(ฉบับ); ปีพิมพ์ 
ผู้แต่ง 

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

American 
journal of 
pharmaceutical 
education V.73 
Issue 5 pages 
78 2009 

Phayom 
Sookaneknu
n, et al. 

Review of Evolving 
Trends in Clinical 
Pharmacy 
Curriculum around 
the Globe 

American 
Journal of 
Pharmacologi
cal Sciences 
Vol. 5, No. 1, 
2017, pp 1-7. 

Azhar 
Hussain, 
Madeeha 
Malik, 
Saad 
Abdullah 

8 Diabetes and 
hypertension 
screening by 
pharmacy students 
in Thai communities 

American 
journal of 
pharmaceutical 
education V.77  
Issue 3 P.56 
2013 

Chanuttha 
Ploylearmsa
ng, et al. 

What's in a Name? 
Student 
Pharmacists' Novel 
Extracurricular 
Process of Drug 
Therapy 
Reinforcement 

ournal  of  
Education  
and Learning. 
Vol.11(2) pp. 
138-145 

Kenric B. 
Ware 

9 Systematic review of 
community 
pharmacy practice 
research 

Isan Journal of 
Pharma-
ceutical 
Sciences, 
IJPS)V.8 
Issue2P.76-93 

Chalermsri 
Pummangur
a, et al.  

Outcomes, costs 
and stakeholders' 
perspectives 
associated with 
the incorporation 
of community 
pharmacy services 
into the National 
Health Insurance 
System in 
Thailand: a 
systematic review 

International  
Journal of  
Pharmacy 
Practice 2017 

Narong 
Asayut, 
et al. 
 

10 Cellular glutathione 
content modulates 
the effect of andro-
grapholide on β-
naphthoflavone-
induced CYP1A1 
mRNA expression in 
mouse hepatocytes 

PubMed 2011 Sachiko 
Kondo, et 
al. 

In Vivo Effect of 
Ruta chalepensis 
Extract on Hepatic 
Cytochrome 
3A1 in Rats 

ajtcam.v14i4.8 Edith 
Fabiola 
Martínez
-Pérez, 
et al. 
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ล า
ดับ
ที ่

บทความวิจัยที่ถูกอ้างอิง บทความวิจัยที่น าไปอ้างอิง 
ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร ปีที่

(ฉบับ); ปีพิมพ์ 
ผู้แต่ง ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร ปีที่

(ฉบับ); ปีพิมพ์ 
ผู้แต่ง 

11 A meta-analysis of 
efficacy of Morus 
alba Linn. to 
improve blood 
glucose and lipid 
profile 

European 
journal of 
nutrition  V.56 
Issue 4 P.1509-
1521 

Wiraphol 
Phimarn, et 
al. 

Natural products 
to counteract the 
epidemic of 
cardiovascular and 
metabolic 
disorders 

Academic 
Editor: Derek 
J. McPhee 
Received: 1 
April 2016 / 
Accepted: 13 
June 2016 

Birgit 
Waltenb
erger, et 
al. 

12 Depression 
screening and 
advisory service 
provided by 
community 
pharmacist for 
depressive students 
in university 

SpringerPlus 4 
(1), 470 

W Phimarn, 
P 
Kaewphila, 
S Suttajit, K 
Saramunee 

Health professions' 
students have an 
alarming 
prevalence of 
depressive 
symptoms: 
exploration of the 
associated factors 

BMC Medical 
EducationBM
C series – 
open, 
inclusive and 
trusted2016 

Eiad 
AlFaris, 
et al. 

13 Anti-inflammatory, 
analgesic and 
wound healing 
activities of the 
leaves of 
Memecylon edule 
Roxb 

PubMed 2008 Somsak 
Nualkaew, 
et al. 

Edema-reducing 
activity of 
Sargassum 
crassifolium -
glucan (Laminaran) 
on edema-induced 
Rattus norvegicus 

ajpcr.2017.v10
i7.18523 

Anies 
Chamida
h, et al. 

14 Anti-inflammatory, 
analgesic and 
wound healing 
activities of the 
leaves of 
Memecylon edule 
Roxb 

PubMed 2008 Somsak 
Nualkaew, 
et al. 

In vitro inhibitory 
activities of 
selected Australian 
medicinal plant 
extracts against 
protein glycation, 
angiotensin 
converting enzyme 
(ACE) and digestive 
enzymes linked to 
type II diabetes 

BMC 
Complement
ary and 
Alternative 
Medicine  
(2016) 16:435 

Permal 
Deo, et 
al. 

15 Anti-inflammatory, 
analgesic and 
wound healing 
activities of the 
leaves of 
Memecylon edule 
Roxb 

PubMed 2008 Somsak 
Nualkaew, 
et al. 

The Comparative 
Effect of Medicinal 
Herb Feverfew 
with that of a 
Synthetic 
Parthenolide to 
Assess the 
Expression of 

International 
Journal of 
Pharmacy 
and 
Pharmaceutic
al Sciences  

Pooja 
Shivappa
, et al. 
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ล า
ดับ
ที ่

บทความวิจัยที่ถูกอ้างอิง บทความวิจัยที่น าไปอ้างอิง 
ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร ปีที่

(ฉบับ); ปีพิมพ์ 
ผู้แต่ง ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร ปีที่

(ฉบับ); ปีพิมพ์ 
ผู้แต่ง 

Inducible Cyclo-
oxygenase and 
Anti-inflammatory 
Activity 

16 Hypoglycemic 
activity in diabetic 
rats of stigmasterol 
and sitosterol-3-O--
D-glucopyranoside 
isolated from 
Pseuderanthemum 
palatiferum (Nees) 
Radlk. leaf extract 

Journal of 
Medicinal 
Plants Research 

Somsak 
Nualkaew, 
Peerawit 
Padee, 
Chusri 
Talubmook 

Sansevieria 
roxburghiana 
Schult. & Schult. F. 
(Family: 
Asparagaceae) 
Attenuates Type 2 
Diabetes and Its 
Associated 
Cardiomyopathy 

PLOS ONE  
2016 

Niloy 
Bhattach
arjee, et 
al. 

17 New Fatty Acid 
Esters Originate 
During Storage by 
the Interaction of 
Components in 
Prasaplai, a Thai 
Traditional Medicine 

PubMed  2004 Somsak 
Nualkaew, 
Wandee 
Gritsanapan, 
Frank 
Petereit, 
Adolf 
Nahrstedt 

Composition and 
Quality Control of 
Herbal Medicines 

Songklanakari
n Journal of 
Science and 
Technology 

Jandirk 
Sendker,
Helen 
Sheridan 

18 Genetic variation of 
Croton 
stellatopilosus Ohba 
based on non-
coding DNA 
sequences of ITS, 
trnK and trnL-F 
regions 

Journal of 
natural 
medicines 65 
(3-4), 641-645 

P Rinthong, 
S Zhu, K 
Komatsu, S 
Chanama, W 
De-
Eknamkul 

Molecular 
authentication of 
Tetrastigma 
hemsleyanum 

Springer X Peng, 
X Wu, Q 
Ji, R 
Yang, Y 
Li 

19 In vitro antioxidant 
and antimutagenic 
activities of different 
solvent extracts of 
Phellinus spp 

International 
Food Research 
Journal 23(6): 
2608-2615 , 
2016 

Pornpun 
Laovachiras
uwan, C. 
Judprakob, 
B. Sinaphet, 
Methin 
Phadungkit 

Nutritional 
Properties, 
Phytochemicals 
and In Vitro 
Antioxidant 
Assessment of 
Two Wild Edible 
Fruits from Assam 
of North-East India 

Journal of 
Pharmacy  
and Nutrition 
Sciences, 
2017, 7, 55-63 

Sanjay 
Basumat
ary, 
Anuck 
Islary, 
Jatin 
Sarmah 
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ล า
ดับ
ที ่

บทความวิจัยที่ถูกอ้างอิง บทความวิจัยที่น าไปอ้างอิง 
ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร ปีที่

(ฉบับ); ปีพิมพ์ 
ผู้แต่ง ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร ปีที่

(ฉบับ); ปีพิมพ์ 
ผู้แต่ง 

20 Modifying homes for 
persons with 
physical disabilities 
in Thailand 

Bulletin of the 
World Health 
Organization 95 
(2), 140  2017 

S Tongsiri, C 
Ploylearmsa
ng, K 
Hawsutisima
, W 
Riewpaiboo
n 

Breaking down the 
barriers to 
universal health 
coverage 

Bulletin of 
the World 
Health 
Organization, 
2017 

P 
Sakolsat
ayadorn, 
M Chan 

 
ด้านการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์ ในปีงบประมาณ 
2559 คณะได้ด าเนินงานทั้งด้านบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน การอบรม การประชุมวิชาการต่างๆ ดังนี้ 

1. การจัดประชุมวิชาการ 

ว/ด/ป หัวข้อเรื่อง สถานที ่ งบประมาณ (บาท) 

13-14 ก.พ. 
2559 

ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน มมส.-มข.-
มอบ. 

คณะพยาบาลศาสตร์  
ม.มหาสารคาม 

99,550 

25-27 ก.ค. 
2559 

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เภสัชศาสตร์ศึกษาส าหรับการฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 2559 

โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น 

96,967.63 

วันที่ 4-5 
สิงหาคม 
2559 

The 2st MSU Congress of Health 
Sciences: Local Wisdom to 
Global Recognition (MCHS 2015) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ม.มหาสารคาม 

งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 

 
2. งานบริการวิชาการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 3 สาขาได้ให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่
ประชาชนทั่วไป โดยมีจ านวนผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 68,714 ราย มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 7,821,490 บาท 
ก าไรสุทธิจาการด าเนินงาน - 209,999.56 บาท  

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ จ านวนนิสิตที่เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัช
กรรม ที่ร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 3 สาขาระหว่าง ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 จ านวน 254 คน โดย
คณะอนุกรรมการฝึกงานร้านยาได้ตั้งกรอบการด าเนินงานส าหรับการฝึกงานตามเกณฑ์ของศูนย์ประสานงาน
การศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) และในการฝึกงานนิสิตนักศึกษาได้จัดกิจกรรมให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนหลายกิจกรรม อาทิเช่น การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.30 – 
9.00 น. ณ ร้านยาสาขาเทศบาล กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-14 ส.ค. 2559 กิจกรรม
ลงชุมชนเยี่ยมบ้าน เป็นต้น 
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3. งานบริการวิชาการของโรงงานฟาร์มแคร์ 
 โรงงานฟาร์มแคร์ เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ในปี 2559 มีรายการผลิตภัณฑ์ที่ข้ึน
ทะเบียน จ านวนทั้งสิ้น 23 ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้บริการวิจัยและพัฒนาสูตรต ารับยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพ โดยปีที่ผ่านมาได้ให้บริการพัฒนาสูตรต ารับแก่ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 3 
รายการ และรับผลิตยาสมุนไพรบรรจุแคปซูลให้แก่โรงพยาบาลคูเมือง 2 ต ารับ 

ด้านงานบริการวิชาการ โรงงานฟาร์มแคร์เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมและการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ เป็นต้น จ านวนนิสิตที่เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ทีโ่รงงานฟาร์มแคร์ระหว่าง ตุลาคม 
2558 - กันยายน 2559 จ านวน 11 คน ได้แก่ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยประยุกต ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

คณะมีพันธกิจส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยเน้นที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนั้นมีการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นิสิตเป็นส่วนใหญ่ เช่น งานประเพณีรดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ ท าบุญวันสถาปนาคณะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
ทุกปี เป็นต้น รวมทั้งโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น งานกฐินมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น  
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

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

13-14 พ.ย. 58 โครงการกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4,000 

13 ก.พ. 59 โครงการท าบุญครบรอบ 16 ปี คณะเภสัชศาสตร์ 4,038 

8 เม.ย. 59 โครงการงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ 10,540 

26 ก.ค. 59 โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน  6,324 

  
ด้านการบริหารจัดการ  
1. บุคลากร 
1.1 จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ข้าราชการ สาย พนักงาน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง 

ก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ ประจ า ราชการ ชั่วคราว 

7 1 - 38 16 - - - 10 
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1.2 จ านวนอาจารย์ประจ า 

คณะ/หน่วยงาน 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

คณะเภสัชศาสตร์ 10 8 31 20 27 - - 

2. การส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยของบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือวิจัย 

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน แหล่งทุน 

ปริญญาเอก 
  

นายกรีพล แม่น
วิวัฒนกุล 
  

เทคโนโลยชีีวภาพ 
  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ภายในประเทศ กองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (กพม.) 

ปริญญาเอก นางสาวพรชนก 
ศรีมงคล 

สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ วิชาเอก
เภสัชกรรม 

The University of 
Sydney เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) 

ปริญญาเอก นายณัฐพงษ์ วชิัย สาขาวิชา เภสัช
กรรมแผนจีน 

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน
จีนเทียนจิน  Tianjin 
University of Traditional 
Chinese Medicine 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทุนจากรัฐบาลจีน 

ปริญญาเอก นายเปมรินทร์ 
โพธิสาราช 

ระดับวุฒบิัตร 
สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์   

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

ทุนคณะเภสัชศาสตร์ และ 
จากกองทุนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ปริญญาเอก นางสาวเพียงขวัญ 
ศรีมงคล 

สาขาวชิาเภสชั
บ าบดั ระดับ
วุฒิบัตร 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ทุนส่วนตัว 

ปริญญาเอก นางสาวอารีรัตน์ 
ลีละธนาฤกษ์ 

ระดับวุฒบิัตร 
สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์   

Doctor of Pharmacy 
and Pharmacy 
Residency program และ 
University of Arizona 
College of Pharmacy 

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) 
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ระดับ
การศึกษา 

ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน แหล่งทุน 

ปริญญาเอก นางศุภกัญญา 
กุมกาญจนะ 

สาขาวิชาเภสัช
กรรม   

คณะเภสัชศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 

ทุนบัณฑิตศึกษาจาก
โครงการทุนสถาบนับัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไทย (TGIST) 

ปริญญาเอก นายอิสรา จุมมาล ี สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ   

ทุนจากกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Research 
Follow 

นางสาวราตรี  
สว่างจิตร 

ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและท า
วิจัย 

มหาวิทยาลัยโมนาช 
ประเทศมาเลเซีย 

ทุนสนับสนุนการวิจัยผา่น 
Pro.f Nathorn 
Chaiyakunapruk 

Research 
Follow 

บันลือ สังข์ทอง ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและท า
วิจัย 

มหาวิทยาลัยโชวะ ประเทศ
ญี่ปุุน 

ทุนมหาวิทยาลัยโชวะ 
ประเทศญี่ปุุน 

 
3. การจัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย  

ว/ด/ป หัวข้อเรื่อง สถานที่ 

17 ธ.ค. 2558 ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง/ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร 
บรรยาย "การใช้ยาในผูสู้งอายุ"โรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มมส.  

ณ ห้องขามเรียง คณะพยาบาลศาสตร์ 
มมส. 

7 พ.ย. 2558 ผศ.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ วทิยากร บรรยายเร่ือง "ยาความเสี่ยงและ
การใช้ยาในภาวะวิกฤต"ิ  

 ณ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
 

30-31 พ.ค. 
2559 

ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง วิทยากร โครงการประชุม
วิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2559 คณะเภสัช
ศาสตร์  

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 
 

1 ส.ค. 2559 ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี, ดร.
สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ วิทยากร 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานดา้น
เภสัชกรรมปฐมภูมิระดับเขต ครั้งที่ 3 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด 

7-10 ส.ค. 
2559 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ วิทยากรในการประชุมวชิาการการคา้
ระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี 2559 

ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ กทม. 

26-28 พ.ย. 
2558 

ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ วิทยากร โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่การเปน็มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี ครั้งที่ 2 

ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน รอ
เวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
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4. บุคลากรที่ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  
4.1 สายวิชาการ 

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

ในประเทศ 

1 อ.ธนพงศ์   
ภูผาล ี

โครงการพัฒนาระบบยาและ
สุขภาพในครอบครัวและชุมชน 
FCPL คร้ังที่ 2 

7-9 ต.ค. 58 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉิ
นารายณ ์

  ประชุมวชิาการประจ าปี จิตต
ปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

5-6 พ.ย. 58 โรงแรมรามาการ์เดนส ์

  นักสานพลังขบัเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมและการพัฒนาสงัคมสุขภาวะ
(นนส.) 

15-28 ก.พ. 59 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ มูลนิธิเครือข่ายหมอ
อนามัย และสถาบนัพระบรมราช
นก 

  ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ.
2558 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 
(ประเทศไทย) 

28 ก.พ. 59 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กทม. 
 

  ประชุมวชิาการงานคุมครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประจ าปี 2559 

 9-11 ม.ค. 59 โดย ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
โรงแรมณารายณ์ กทม. 

  การประชุมวชิาการเภสชัศาสตร์
ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2559 

30-31 พ.ค. 59 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 นางสาววนัวิสาข์ 
คุณะวัฒนกลุ 

Asian Federation of 
Pharmceutical Science 
Conference 2015 

28-27 พ.ย. 58 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 
 

  การพัฒนาเภสัชภัณฑ ์ 7-8 ก.ค. 59 คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล 
3 นางสาวสายทพิย์  

สุทธิรักษา 
การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ คร้ัง
ที่ 8  

 ศูนย์นิทรรสการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัช
กรรมคลินิก คร้ังที่ 2/2559 
Advanced 
Pharmacotherapeutics I 

23-27 พ.ย. 58 โดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.
ขอนแก่น โรงแรมพลูแมน 
ขอนแก่น 

  การประชุมวชิาการเภสชัศาสตร์
ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2559 

30-31 พ.ค. 59 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

4 นางสาวปวิตรา 
พูลบุตร 
 

การกระชุมวิชาการ The 1st 
Internation Conference on 
Pharmacy Education and 
Research Network of ASEAN  

 2-4 ธ.ค. 58 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

  การประชุมวชิาการความก้าวหน้า
ทางเภสัชวทิยาคร้ังที่ 15 “เภสชั
วิทยาของยาไทย” 

2-3 ม.ิย. 59 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 

5 นางสาวคัทลียา 
เมฆจรัสกุล 

Asian Federation of 
Pharmceutical Science 
Conference 2015 

28-27 พ.ย. 58 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 
 

  อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใชส้ัตว์เพื่อ
งานทางวทิยาศาสตร์ โดยสถาบนั
พัฒนาการด าเนนิการต่อสัตว์เพือ่
งานทางวทิยาศาสตร์ (สพสว) 

7-8 ม.ค. 59 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

  การพัฒนาเภสัชภัณฑ ์  7-8 ก.ค. 59 คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล 
 

6 นางสาวปาริโมก 
เกิดจันทึก 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัช
กรรมคลินิก คร้ังที่ 2/2559 
“Advanced 
Pharmacotherapeutics I”โดย 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

23-27 พ.ย. 58 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น 
 
 

7 นางรจเรศ  
หาญรินทร์ 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัช
กรรมคลินิก คร้ังที่ 2/2559 
“Advanced 
Pharmacotherapeutics I”โดย 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

23-27 พ.ย. 58 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น 
 
 

  การประชุมวชิาการเภสชัศาสตร์
ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2559 

30-31 พ.ค. 59 
 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

8 นายธีระพงษ์ ศรี
ศิลป ์

ฝึกอบรมความเชียวชาญดา้นการ
บริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

1 ต.ค. 58 – 31 
ธ.ค. 58 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย กทม. 
 

9 นางสาวอรอนงค์ 
วลีขจรเลิศ 
 

Prince Mahidol Award 
Conforence (PMAC) 2016 

28-31 ม.ค. 59 Centara Grand Bangkok 
Convention Center at Center 
word 

10 นางสาวธนนรรจ์ 
รัตนโชติพานชิ 

Prince Mahidol Award 
Conforence (PMAC) 2016 

28-31 ม.ค. 59 Centara Grand Bangkok 
Convention Center at Center 
word 
 

11 นางสาวกฤษณี 
สระมุณ ี

1.The ISPE 9th Asian 
Conference on 
Pharmacoepidemiology 

14-16 พ.ย. 58 โดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.
อุบลราชธาน ีGolden Tulip 
Sovereing Hotel กรุงเทพฯ 

  เข้าร่วมประชุมวิชาการเร่ือง 
สมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์
กับการน าไปประยุกต์ใช ้

1 ก.ค. 59 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
(ประเทศไทย) โรงแรมนารายณ ์สี
ลม กทม. 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 

12 นายบรรลือ สังข์
ทอง 

โครงการอบรมระบบประกัน
คุณภาพ CUPT QA ระดับคณะ/
สถาบนั-Tier 1 

8 เม.ย. 59 โดย ทปอ. โรงแรมสุโกศล กทม. 
 

  การประชุมวชิาการเภสชัศาสตร์
ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2559 

30-31 พ.ค.59 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  โครงการอบรมระบบประกัน
คุณภาพ CUPT QA ระดับคณะ/
สถาบนั-Tier 3 

24-25 มิ.ย. 59 โดย ทปอ. โรงแรมสุโกศล กทม. 
 

  ASEAN+6 Organic Agriculture 
Forum 2016: Sustainable 
Agriculture 

28-30 มิ.ย. 59 โดย สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.
เชียงใหม่ 

  การอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ 
 

5-6 ก.ค. 59 โดย (วช.) ม.เกษตรศาสตร์ กทม. 

13 นางสาวอชิดา 
จารุโชติกมล 
 

การประชุมวชิาการความก้าวหน้า
ทางเภสัชวทิยาคร้ังที่ 15 “เภสชั
วิทยาของยาไทย” 

2-3 มิ.ย. 59 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

14 นางเบญจมาศ  
คุชน ี

การประชุมวชิาการความก้าวหน้า
ทางเภสัชวทิยาคร้ังที่ 15 “เภสชั
วิทยาของยาไทย” 

2-3 มิ.ย. 59 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

15 นางสาวชวัลนุช 
มัดจุปะ 

การประชุมวชิาการความก้าวหน้า
ทางเภสัชวทิยาคร้ังที่ 15 เร่ือง 
เภสัชวิทยาของยาใหม่ 

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

16 นางสาววนรัตน์ 
อนุสรณ์เสงี่ยม 

เข้าร่วมประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษา
แห่งชาติ 2559 

30-31 พ.ค.59 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  เข้าร่วมประชุมวิชาการเร่ือง 
สมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์
กับการน าไปประยุกต์ใช ้

1 ก.ค. 59 จัดโดย สมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล (ประเทศไทย) 
โรงแรมนารายณ์ สีลม กทม. 

17 นางสาวธารินี  
ศรีศักดิ์นอก 
 

การประชุมวชิาการเภสชัศาสตร์
ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2559 

30-31 พ.ค.59 
 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง
รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้
สถิติขั้นสูง 

27 มิ.ย. 59 – 1 
ก.ค. 59 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ 
จุฬาลงกรณ์วิทยาลยั 

18 นางสาวพยอม 
สุขเอนกนันท ์

The 4th AASP Deans Forun วันที่ 24-26 
มิถุนายน 2559 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

19 นางสาวครอง
ขวัญ ดวงพาวัง 

Contemporaoy Review in 
Pharmacotherapy 2016 

วันที่ 21-24 
มิถุนายน 2559 

โดย วิทยาลัยเภสัชบ าบัดแห่ง
ประเทศ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กทม. 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 

20 นางสาวรุจิลักขณ์ 
รัตตะรมย ์

การประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษา
แห่งชาติ 2559 

30-31 พ.ค.59 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  อบรมเชิงปฏิบัติการอนุมลูอิสระและ
สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและ
ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

6-7 ม.ิย. 59 สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระ
ไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
และคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  การประชุมวชิาการเร่ือง สมุนไพร
บนหลักฐานเชิงประจักษ์กับการ
น าไปประยุกต์ใช้ 

1 ก.ค. 59 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
(ประเทศไทย) โรงแรมนารายณ ์สี
ลม กทม. 

21 นางสาววนิดา 
ไทรชมภ ู

การประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษา
แห่งชาติ 2559 

30-31 พ.ค.59 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  อบรมเชิงปฏิบัติการอนุมลูอิสระและ
สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและ
ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

6-7 ม.ิย. 59 สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระ
ไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
และคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ต่างประเทศ 

1 นายสุรศักดิ์  
ไชยสงค ์

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

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

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

26 เม.ย. – 3 พ.ค. 
59 

Hong Kong SAR (CHINA) 

2 นางสาวพยอม 
สุขเอนกนันท ์

เข้าร่วมประชุม 2015 SA Mimi 
Ecnscltatron  

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

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

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

  เข้าร่วมเจรจาการต่อ MOU หารือ
แนวทางแลกเปลี่ยนนิสติ และการ
ท าวิจัยร่วม และฝึกปฏบิัติงาน 

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

3 นางสาวพรพรรณ 
เหล่าวชิระ
สุวรรณ 

เข้าร่วมเก็บข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ใน
หญิงตั้งครรภ์ ณ แขวงจ าปาสัก 
สปป.ลาว 

7-12 พ.ย. 58 แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 
 

4 นายเมธิน ผดุงกิจ เข้าร่วมเก็บข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ใน
หญิงตั้งครรภ์ ณ แขวงจ าปาสัก 
สปป.ลาว 

7-12 พ.ย. 58 แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี ประเทศ 

5 นายสมคิด  
เจนกลาง 

The 16th ACCP 2016 14-18 ก.ค.59 Sejons University กรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ 

  เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน
วิชาการ ณ ตา่งประเทศ ในการ
ประชุมวชิาการ 16th 
Intermational nutrition & 
Diagnostics Conference (INDC 
2016) 

1-8 ต.ค. 59 ณ Hotel DUO กรุงปราก 
ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก 

6 นายทวีศักดิ์ 
ธรรมราช 

ไปน าเสนอผลงานวชิาการและเข้า
ร่วมงานประชุมวชิาการ 21st 2016 
BEST Conference & 
International Symposium on 
Biotechnology and 
Bioengineering  

23-26 มิ.ย. 59 National Central University 
Jungle,Taoyuan ประเทศใต้
หวัน 

 
4..2 สายสนับสนุน 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล หัวข้อเร่ือง วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 

1 นางปาณสิษา 
เสนาวงศ ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท า
โครงการวิจัยในการปรบัปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนระดับต าแหนง่ช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 5” 

18-20 พ.ย. 58 
 

มหาวิทยาลยัสุข
โขทัยธรรมาธิราช 
นนทบุรี 

2 นายกิตติศักดิ ์
 เกิดชาญ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท า
โครงการวิจัยในการปรบัปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนระดับต าแหนง่ช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 5” 

18-20 พ.ย. 58 
 

มหาวิทยาลยัสุข
โขทัยธรรมาธิราช 
นนทบุรี 

3 นางสาวพสิมัย 
สอนสา 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท า
โครงการวิจัยในการปรบัปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนระดับต าแหนง่ช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 5” 

18-20 พ.ย. 58 
 

มหาวิทยาลยัสุข
โขทัยธรรมาธิราช 
นนทบุรี 

4 นางสมจิตร  
ศรีแก่นจันทร์ 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท า
โครงการวิจัยในการปรบัปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนระดับต าแหนง่ช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 5” 

18-20 พ.ย. 58 
 

มหาวิทยาลยัสุข
โขทัยธรรมาธิราช 
นนทบุรี 

5 นายศุภกร  
เหล่าทองสาร 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท า
โครงการวิจัยในการปรบัปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนระดับต าแหนง่ช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 5” 

18-20 พ.ย. 58 
 

มหาวิทยาลยัสุข
โขทัยธรรมาธิราช 
นนทบุรี 

6 นางสกุลไทย  
ปูอมมะรัง 
 

การประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัช
ศาสตร์ ปี 2558 

18-20 พ.ย. 58 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

7 นางสาวชณัญญา 
โนนศรี 
 

การประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนนุคณะเภสัช
ศาสตร์ ปี 2558 

18-20 พ.ย. 58 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล หัวข้อเร่ือง วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 

8 นายครินทร์ 
วิจารณ ์
 

การประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนนุคณะเภสัช
ศาสตร์ ปี 2558 

18-20 พ.ย. 58 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

9 นายสุภเวช  
บุตรศรีภูม ิ

การประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนนุคณะเภสัช
ศาสตร์ ปี 2558 

18-20 พ.ย. 58 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

10 นางสาวคนึงศรี 
นิลด ี

การประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนนุคณะเภสัช
ศาสตร์ ปี 2558 

18-20 พ.ย. 58 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงานบุคลากร
สายสนับสนนุส านักงานเลขานุการ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 
2559 และ อบรม “การเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน” 

27 มิ.ย. 59 และ 
6-8 ก.ค. 59 
 

1.จัดโดย คณะ
เภสัชศาสตร์ มมส 
สถานที่จดั คณะ
เภสัชศาสตร์ 
มมส./
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสีุร
นารี/จนัทร์เจ้า
หลาวรีสอร์ท บีท 
จ.จันทบุร ี

  โครงการพัฒนาสมรรถนะส าหรับผู้ปฏบิัติงาน
ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทัว่ไป มมส. ปี 
2559 

13 ก.ค. 59 
 

คณะมนุษย์
ศาสตร์ฯ มมส. 
 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนวาระ
การประชุมและรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” 

14 ก.ค. 59 
 

คณะมนุษย์
ศาสตร์ฯ มมส. 
 

11 นางไพฑุรย์ บุญช ู โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกัน
คุณภาพศึกษา 

25 เม.ย. 59 
 

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มมส. 

12 นางสาวนิชานนัท์ 
สาระราช 

โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกัน
คุณภาพศึกษา 

25 เม.ย. 59 
 

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มมส. 

13 นายอรรถพล  
อุทัยเรือง 

โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกัน
คุณภาพศึกษา 

25 เม.ย. 59 
 

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มมส. 

14 นางสาวรัตนาภรณ์ 
สมนึก 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนวาระ
การประชุมและรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” 

14 ก.ค. 59 
 

อาคารบรมราช
กุมารี มมส 

  โครงการอบรม “การตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวชิาการด้วยโปรแกรม Turnitin” 

27-30 ก.ค. 59 ส านัก
คอมพิวเตอร์ ห้อง 
B415 มมส 
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4.3 การผลิตหนังสือ – ต ารา  

หนังสือ – ต ารา  ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง/บรรณาธิการ 

1. หนังสือ - เอกสาร  

1.1 ต าราเภสัชวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ  ปวิตรา พูลบุตร 

1.2 หลักการใช้ยารักษาโรคตับ วิระพล ภิมาลย์ 

 
4.4 เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศ  

 
 

ชื่ออาคันตุกะ/สัญชาติ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ 

January 
7-9, 
2016 

1. Professor Salisa C. 
Westrick 

Auburn 
University, 
U.S.A. 

เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเภสัชศาสตร์ของ
นิสิตระหว่างประเทศ 

June 7, 
2016 

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

Auburn 
University, 
U.S.A. 

เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเภสัชศาสตร์ของ
นิสิตระหว่างประเทศ 

April 29 
- Jun 
16, 

2016 

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

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับอาจารย์ผู้สนใจไป
ฝึกงานต่างประเทศ  
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน
เภสัชศาสตร์กับอาจารย์ และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  
3. เพ่ือช่วยอ่านงานวิจัยและบทความวิชาการ 

August 
17-18, 
2016  

1. Dr. Chanthanom 
Manithip  

2. Ms. Keo Sihathep 
3. Mr. Bounmy 

Sinaphet 
4. Mr. Lenglor Kualor 
 

Faculty of 
Pharmacy 
University of 
Health 
Sciences, Lao 
PDR 

1. เข้าร่วมงานประชุม 3 คณะ “The 1st MSU 
Congress of Health Sciences: From Local 
Wisdom to Global Recognition, MCHS 2015” 
2. เจรจาความก้าวหน้าของ MOU ระหว่าง
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
3. วางแผนแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อการเรียนรู้ชุมชน
และการฝึกงานในโรงพยาบาลไชยเชษฐาธิราช ในปี 
2559 
4. ติดตามการรับทุน inbound สมเด็จพระเทพฯ 
ส าหรับการศึกษาต่อระดับ ป.โท และ ป.เอก ที่คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5. เยี่ยมดูงานแพทย์แผนไทย ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 



47 
 

4.5 ด้านงบประมาณ  
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งเงินรายได้และเงินแผ่นดิน จ าแนกตามงบรายจ่าย เดือน 

กันยายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินแผ่นดิน 

ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559 

จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

ตามจัดสรร 
ร้อยละ

ตามแผน 

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

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

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

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

งบรายจ่ายอื่น - - - - - 

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

 

งบรายจ่าย 

งบประมาณเงินรายได้ 

ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559 

จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

ตามจัดสรร 
รอ้ยละ

ตามแผน 

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

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

งบลงทุน - - - - - 

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

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

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

งบประมาณเงินสะสม 

ตุลาคม  2557 – กันยายน  2558 

จัดสรร แผนกการใช้จ่าย เบิกจ่าย 
ร้อยละตาม

จัดสรร 
ร้อยละ

ตามแผน 

งบบุคลากร - - - - - 

งบด าเนินงาน   - - - 

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

งบอุดหนุน      

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

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

 
สรุปภาพรวมการเบิกจ่าย 

งบรายจ่าย สรุปภาพรวม 

ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559 

จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละ 
ตามจัดสรร 

ร้อยละ
ตามแผน 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2558 

มาตรฐาน จ านวน
ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

  ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมินของ
กรรมการ 

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

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

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

 

   
 
งานวิชาการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 24 พ.ค.2559 ณ ห้องประชุมลานไม้
หอม คณะเภสัชศาสตร์  

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1416397068386632.1073741836.219917621367922&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1417288261630846.1073741838.219917621367922&type=3
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โครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 13 นิสิตชั้นที่ 5 ณ ชุมชนบ้านวังใหม่-วังปลาโด ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการนิสิต 
สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 

   
 

งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 11 วันที่ 26 เม.ย.2559 
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กิจกรรมบริการวิชาการ 
ร้านยามหาวิทยาลัยให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรังและให้ค าปรึกษาอดบุหรี่ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ โรงพยาบาล
มหาสารคาม วันที่ 11 ส.ค. 2559 และกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรมโดยความร่วมมือของเภสัชกรทุกภาค
ส่วน  ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 

 

 

 

 

 

                                                                                     

   

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

 

 

 

 

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

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

   
 
คณะเภสัชศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดเทพีสงกรานต์ มมส. ปี 2559 

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

4 กรกฎาคม 2559  
Prof. Manabu Akazava และคณะ  
จาก public heath, meiji university,  
kiyose, ประเทศญี่ปุุน 
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ที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  

 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล / รูปเล่ม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนดิา ไทรชมภู  รองคณบดีฝุายบริหาร 
2. อ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์   รองคณบดีฝุายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 

 3. นางสกุลไทย ปูอมมะรัง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 
4. นายครินทร์ วิจารณ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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

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


