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       สารคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการ 

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563  (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ในด้านการจัดการเรียนการสอน             
การการพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ ซึ่งการด าเนินงาน 
ในปีนี้ ทุกพันธกิจหลักได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ระดับ 4.7428  มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและได้รับรางวัลผลงานวิจัยเภสัชศาสตร์ศึกษา
ในระดับชาติ งานวิจัยเน้นงานบูรณาการทางด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย และการท างานร่วมกับชุมชน และพัฒนาต่อยอด
ผลงานวิจัยไปเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล   

ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป คณะยังคงมุ่งสู่การน าองค์กรภายใต้แนวคิด EdPEx เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็น
เลิศตามวิสัยทัศน์ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
ผลลัพธ์ คือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยน าแนวคิด outcome based education มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ที่จะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2564 และยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลต่อไป ซึ่งต้องขอขอบคุณ
อาจารย์ บุคลากร นิสิตทุกคนในคณะที่มีความรักสามัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
คณะอย่างเข้มแข็ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการด าเนินงานนี้จะเป็นก าลังใจ แรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นสื่อเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 

 
           ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 

(ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง) 
                               คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 

กันยายน 2564) ในพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และ
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ในด้านการจัดท าหลักสูตร ในปี 2564 คณะมีการจัดการหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คือ เภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ได้แก่ 
1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 2) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรม
คลินิก) 3) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ) และ 4) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเภสัชศาสตร์) การ
จัดการศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ และนิสิตสามารถสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดให้  ร้อยละ 100 

ด้านการพัฒนานิสิต สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการและการจัดท ากิจกรรมโครงการ
ตามแผนในการพัฒนานิสิตทุกด้าน คณะฯ มีการจัดอบรมผู้น านิสิตให้มีภาวะผู้น า เข้าใจหลักการและกระบวนการ
ท างาน และการประกันคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมหรือการประกวดในระดับชาติ เช่น  การ
ประกวดทักษะการให้ค าปรึกษาด้านยาระดับประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้
การดูแลนิสิต รวมทั้งมีการจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษาให้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2564  ส าหรับเสียงสะท้อนของนิสิตต่อ
การบริการของคณะจากปี 2564 เรื่องการสนับสนุนด้านสื่อและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี คณะได้ปรับปรุงการใช้
หอ้งเรียน และปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือการใช้งาน 24 ชั่วโมง เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 

ด้านงานวิจัย มีงานวิจัยตีพิมพ์เป็นไปตามเป้าหมาย  
นอกจากการจัดประชุมวิชาการแล้ว คณะฯ ยังมีงานบริการวิชาการผ่านกิจการในโครงการเงินทุนหมุนเวียน

ของคณะเภสัชศาสตร์อีก 2 ด้าน คือ โรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล และร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาขา  
ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ นอกจากการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ทั้ง inbound and outbound  
ด้านการบริหารจัดการ การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนบริหารความเสี่ยงที่

ด าเนินการควบคู่กัน การเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้เป็นตามแผนงาน มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้บุคลากรสาย

สนับสนุนเข้าสู่ระดับเชี่ยวชาญ ส าหรับการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีอาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาเพ่ือ
ขอรับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ 1 คน คือ รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  นวลแก้ว    

จากการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่คณะร่วมกันวางไว้ คณะจึงได้รับ
รางวัลการปฏิบัติราชการดีมากของหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ด้วยคะแนน 4.7428 และผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเภสัชศาสตร์ (QA) ประจ าปี
การศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ) รายหลักสูตร ดังนี้ 
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1. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 หลักสูตร ภม.เภสัชกรรมปฐมภมูมิ ด้วยคะแนน 3.69 
2. วันที่ 22 กรกาคม 2564  หลักสูตร ภม.คลินิก ด้วยคะแนน 3.81 
3. วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 หลักสูตร ภบ.บริบาทลทางเภสัชกรรม ด้วยคะแนน 3.66 

 
 ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป คณะยังคงมุ่งสู่การน าองค์กรภายใต้แนวคิด EdPEx เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่

ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนสอนที่มุ่งผลลัพธ์ คือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยน าแนวคิด outcome based education มาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ที่จะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2564 และยังมุ่งเน้น
การพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัลต่อไป 
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ประวัติความเป็นมาคณะเภสัชศาสตร์ 
เมื่อปี พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอธิการบดีในขณะนั้น  คือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เภสัชกร

ภาวิช ทองโรจน์ ได้จัดท าโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้นในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ การด าเนินงานในระยะแรกเป็น
การเตรียมความพร้อมด้านอาจารย์ ด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปี 
พ.ศ.2541 มหาวิทยาลัยมหาสารคามและกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ท าให้พันธกิจของโครงการ 
มีขอบเขตความรับผิดชอบ 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อ
โครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพนัธกิจที่เพ่ิมข้ึน เป็นโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติให้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ล าดับที่ 12 ของประเทศไทยและ
เป็นล 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 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต่อเนื่อง 2 ปีและหลักสูตรระดับปริญญาโทอีก 1 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะจึงมีขอบเขตความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นอีกเป็น 3 สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ในเดือนสิงหาคม 2546 มีการแยกสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ออกไปจัดตั้งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์และใน
เดือนมกราคม 2547 มีการย้ายสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2548 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ปรับปรุงระเบียบและเปลี่ยนชื่อคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็น
คณะเภสัชศาสตร์ 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 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีหัวใจรับใชช้มุชน โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด 
Outcome based education รวมทั้งสร้างความพร้อมเข้าสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเภสัชศาสตร์เพื่อแก้ปัญหายาและสุขภาพในชุมชน ต่อยอดเชิง
พาณิชย์ และเปน็ที่ยอมรับในระดับสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นตอบแทนสังคม น าชุมชนสู่การสร้างเสริมสุขภาพและการใชย้า
อย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้สมนุไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด้วยการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงทรัพยากรและสารสนเทศ

อย่างมีประสทิธิภาพและสรา้งสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงสร้างคณะ/หน่วยงาน  
  โครงสร้างของคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน
คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะเภสัชศาสตร์  

ส านักงาน
เลขานุการฯ 

ส านักวิชา 
เภสัชศาสตร์ 

สถานปฏบิัติการเภสชักรรมชุมชน 

สถานปฏบิัติการผลิตยาแผนโบราณ 

ศูนย์เภสัชสารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานบริหารและธุรการ 

งานการเงินบญัชแีละ
พัสดุ 

งานนโยบาย แผน และ 
ประกันคุณภาพ 

งานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนิสิต 

งานบริการวชิาการ วิจยั   
และวิเทศสัมพันธ ์

หน่วยประสานงานการฝึก
ปฏิบตัิงานวิชาชีพเภสชักรรม 

กลุ่มวิชาเภสชัศาสตร์สงัคม 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร ์
ทางเภสัชศาสตร ์

กลุ่มวิชาเภสชักรรมคลินิก 
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    โครงสร้างบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ 
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2548 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบด ี

รองคณบด ี

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณบด ี

ส านกังานเลขานกุาร หวัหนา้กลุม่สาขา 
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คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์  
(วาระถึง 30 มีนาคม 2564) 
 

 ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี ประธานคณะกรรมการ 
 นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัตน์วิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ผศ.นพ.เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย 

ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
ผู้แทนอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

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

    

คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์  
(เริ่มวาระ 1 เมษายน 2564) 
 

 ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี ประธานคณะกรรมการ 
 รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัตน์วิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 

ผศ.ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 
ผู้แทนอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

กรรมการ 
กรรมการ 

 ผศ.ดร.ภก.บรรลือ  สังข์ทอง 
อ.ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 
รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
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***ณ  30 มีนาคม 2564 

            
    ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง  
          คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 

         
รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์  ไชยสงค ์   ผศ.ดร.ภญ.รุจริักขณ์  รตัตะรมย์  นางปัญจภา  สมันจิตร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและบณัฑติศึกษา รองคณบดฝี่ายบริหาร   หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 

         
ผศ.ด.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน  ผศ.ดร.ภญ.กฤษณี  สระมณุ ี   ผศ.ดร.ภญ.สรุัชดา  ชนโสภณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 

      
ผศ.ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง   ผศ.ดร.ภญ.ภัทรินทร์  กิตติบุญญาคุณ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลัย   
 
 

           
อ.ดร.ภญ.อารรีัตน์  ลลีะธนาฤกษ ์  อ.ภญ.ชวัลนุช  มัดจุปะ   ผศ.ดร.ภก.ธนพงศ์ ภผูาล ี  

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม
  

         
อ.ดร.ภญ.พรชนก ศรีมงคล   ผศ.ดร.ภญ.พีรยา ศรีผ่อง   ผศ.ดร.สมศักดิ์  นวลแก้ว 

ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา             ประธานหนว่ยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล 

 

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ 
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คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป ์    ผศ.ดร.พยอม  สุขเอนกนันท์ 
วท.ด. (เภสัชศาสตร์)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   วท.ด. (เภสัชศาสตร์) หลักสตูรนานาชาติ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

                                                                                                         
ผศ.ดร.อชิดา จารโุชติกมล       ผศ.ดร.เบญจมาศ คุชน ี
วท.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลยัโทยะมะ ประเทศญี่ปุ่น  Ph.D. (Pharmacology) .Ph.D. (Pharmacology) 

The Robert Gordon University, UK 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ภัทรินทร์  กิตติบุญญาคณุ    ผศ.ดร.รจเรศ  นิธิไพจติร 
Ph.D. (General Practice and Primary Care)    Ph.D (Clinical Pharamcy) 
University of Aberdeen, UK 
 
 
 

 
ผศ.ดร.สายทิพย์  สุทธิรักษา     รศ.ดร.ปวิตรา  พูลบุตร 
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหดิล    Ph.D. (Physiology and Pharmacology) 

The University of Nottingham, UK 
 

 
 
 

ผศ.ดร.สรุัชดา  ชนโสภณ     อ.ภก.เปมรินทร์ โพธิสาราช 

ปรด. (เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ)     ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น     
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คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 
 
 
 
ผศ.ดร.อรอนงค์  วลีขจรเลิศ       อ.ดร.วนรตัน์  อนุสรณ์เสง่ียม 
Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy)   ภ.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

                                                            
ผศ.ดร.พีรยา  ศรีผ่อง                              ผศ.ดร.ราตรี  สว่างจติร 
ปร.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)    ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) หลักสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น                             มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
 
 
รศ.วิระพล  ภิมาลย ์     อ.ดร.ภญ.อารรีัตน์ ลลีะธนาฤกษ ์
วท.ม.(สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)     ภ.บ. ม.มหาสารคาม    
M.Sc. (Herbal medicine and Natural    Post Graduate Year 2 Pharmacy Residency (Internal 
product) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     Medicine) Board Certified Pharmacotherapy Specialist 

(BCPS) 
 
 
 
 
 

อ.ดร.ภาณุมาศ  ภูมาศ                        ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป ์
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)      Board Certified Pharmacotherapy   

Ph.D. (Pharmacy and Health System)    Specialist (BCPS) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์            ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
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คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 
 
 
 
อ.ภญ.พรชนก ศรีมงคล      อ.ภก.ปวิช พากฏิพัทธ ์
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.เชียงใหม่    ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
ภ.บ. ม.นเรศวร 
 

 
อ.ภญ.ภัทรา อัศวธนบดี     อ.ภญ.เพียงขวัญ ศรีมงคล     
ภ.บ .(เภสัชศาสตรบณัฑิตหลักสตูร6ปี)    ภ.บ. ม.มหาสารคาม    
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

 
                                                                                       

อ.ภก.ภัทรพล เพียรชนะ     อ.ภญ.ครองขวัญ ดวงพาวัง 
ภ.บ. ม.มหาสารคาม     ภ.บ. ม.มหาสารคาม 
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คณาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ 
 
 
 
 
ผศ.ดร.เมธิน  ผดุงกิจ     รศ.ดร.สมศักดิ์  นวลแก้ว 
ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)    ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)  
มหาวิทยาลยัมหิดล      มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

 
 
ผศ.ดร.วนิดา  ไทรชมภู      ผศ.ดร.บรรลือ  สังข์ทอง 
Ph.D. (Science in Chinese Materia Medica)    Dr.rer.nat. (Pharmazie) Friedrich 

Shanghai University of Traditional Chinese Medicine   Schiller University / Jena, Germany 
 
 
 
 
ผศ.ดร.พรพรรณ  เหล่าวชิระสุวรรณ    ผศ.ดร.รุจลิักขณ์ รัตตะรมย์   
Ph.D. (Research and development in Pharmaceuticals)  ปรด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) Ph.D.  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 
 
 
ผศ.ดร.สกลุรตัน์  รัตนาเกยีรติ ์    อ.ดร.ภญ.ชวัลนุช มัดจุปะ 

Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)     ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤษเคมี) ม.มหิดล 
Kyoto University      ภ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

        
ผศ.ดร.คัทลียา เมฆจรสักุล     ผศ.ดร.ประสบอร  รินทอง 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภณัฑ)์     วท.ด. (เภสัชเวท)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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คณาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ 
 
 
 
 

ผศ.ดร.วันวิสาข์  คุณะวัฒนกุล     อ.ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล 

ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภณัฑ)์     ภ.ม. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น     ภ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 

อ.ดร.ทวีศักดิ์ ธรรมราช                      อ.ภก.ณัฐพงษ์ วิชัย    
Ph.D. (Biochemistry)  มหาวิทยาลัยมหดิล   ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

       
อ.ดร.ภญ.วรพร แสนทวีสุข     อ.ดร.ศุภกญัญา  กุมกาญจนะ 

ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล)  ภ.ม. (เภสัชกรรม) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น      M.Sc. (Pharmaceutics)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม 
 

 
ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง    รศ.ดร.สรุศักดิ์ ไชยสงค ์
ปร.ด. (บริหารเภสัชกิจ)      Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy)  
Ph.D. (Pharmacy Administration) มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.อิสรา จุมมาล ี     ผศ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล 
ภ.บ. (PharmD)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   วท.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

        
ผศ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาล ี     ผศ.ภญ.กฤษณี  สระมุณี 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

 

 

อ.ภญ.ธารินี ศรีศักดิ์นอก     อ.ภญ.ขวัญดาว  มาลาสาย 

ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ภ.บ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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               บุคลากรสายสนับสนุน 

  นางปัญจภา  สมันจิตร 
                          ข้าราชการ  ระดับ ช านาญการพิเศษ / หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 
 

 
 

นางสมจิตร  ไชยผง                    นางปาณิสษา เสนาวงศ ์             นายศุภกร เหล่าทองสาร         นายครินทร์  วิจารณ ์    
นักวิชาการศึกษา ช านาญการ        เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา          เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
 

 
 
 

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

 
 
 
 

                    
    
นางสาวคนึงศรี นิลดี                   นางสาววีราภรณ์ เชยรมัย์                 นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ          นางภัชสุภัค มาตะรักษ์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป         เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป         นักวิทยาศาสตร์                  นักวิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
นางสาวนิชานันท์ สาระราช        นายสุภเวช บุตรศรภีูมิ                
นักวิทยาศาสตร์                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์               
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ลูกจ้างชั่วคราว 
          
 
 
 
 
 

นางสาวปรารถนา ชินฮาต          นางนิตยา นารีจันทร์                    นางรัตนาภรณ์  จันทร์เพญ็ 
นักวิชาการเงินและบญัชี             ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารทั่วไป            นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัมฤทธ์ิ  เนื่องวงษา          นายวัชร อะโนราช    นายสันทัด   สุพรรณพุทธา 
นักวิชาการพัสดุ                   พนักงานขับรถยนต ์     คนสวน 
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บุคลากรร้านยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 

    
นางสาวราตรีรัตน์  การอรุณ  นางสาวอมร ประสีระเตสัง 
นักวิชาการเงินและบัญชี    พนักงานคลังและพัสดุ 
 
 
 
 

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

       
นางสาวศตพร   อิสาสะวัน         นายชัยรัตน ์  แก้วบูโฮม        นายอรรถพล  อุทัยเรือง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม       นักวิชาการศึกษา  

 

                                          
นางสาวปาริชาต จงกลกลาง     นายธีระพล บุญพิมาย                  นายสุทธิศักดิ์ แก้วบูโฮม 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี       เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต            เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต  
      

         
นางสาวธนพร  อรัญโสด  นางต๋อย ละมุน   นายทวี ภัศดร    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แม่บ้าน            พนักงานขับรถยนต์  
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ผลการด าเนินงาน 
 

• ด้านการเรียนการสอน 
1. หลักสูตร 

 กลุ่มสาขา 
ระดับ

ปริญญา 
หลักสูตรและสาขาวิชา คร้ังท่ี/วัน/ประชุมสภา 

1. หลักสตูรที่เปดิในปีการศึกษา 2562 
 ปริญญาตร ี เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (พ.ศ.2554)  25 มนีาคม 2554 
 ปริญญาตร ี เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (พ.ศ.2562) 21- ธันวาคม 2561 
 ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  27 เมษายน 2555 
   เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ  26 กุมภาพันธ ์2559 
   วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  27 พฤษภาคม 2554 
 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  31 มกราคม 2557 

2. หลักสูตรใหม ่
3. หลักสูตร
ปรับปรุง 

ปริญญาตร ี
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

21 ธันวาคม 2561 

  ปริญญาโท 
เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

31 มีนาคม 2560 

    
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

26 กุมภาพันธ์  2559 

  ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

29 มีนาคม 2562 
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สาขาวชิา 
ปริญญาตร ี

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปกต ิ พิเศษ 

นิสิตใหม่ (รหสั 63)          
   สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (ตร)ี 95 0   95 

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท)   7   

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โท)   1   

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (โท)   1   

   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก)    1  

นิสิตรวม           

   สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (ตร)ี 480 77   557 

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท)   24   

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โท)   5   

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (โท)   22   

   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก)      10  

นิสิตต่างชาติ           

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท)     3   

   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก)      3  

 

นิสิตในภูมิภาค 

สาขาวิชา 

ตะ
วัน

ออ
กเ

ฉีย
งเห

นือ
 

เห
นือ

 

ใต
 ้

กล
าง

 

ตะ
วัน

ออ
ก 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 
รวม 

นิสิตใหม่ 

   สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (ตร)ี 92 0 1 1 1 0 95 

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท) 6  1     

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โท) 1       

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (โท) 1       

   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก) 1       

นิสิตรวม 

   สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (ตร)ี 495 7 12 34 9 0 557 

   สาขาเภสัชกรรมคลินิก (โท) 20  1   3  

   สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (โท) 5       

   สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ (โท) 22       

   สาขาเภสัชศาสตร์ (เอก) 8     3  
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• ด้านการพัฒนานสิิต 
 คณะเภสัชศาสตร์ ก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต  มุ่งเน้นให้มีทักษะการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่างโดดเด่น ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสา สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง และเน้นการน าวิชาชีพมาพัฒนาสังคม และชุมชนได้ ตามอัตลักษณ์ของนิสิต
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 

อัตลักษณ์ของนิสิตเภสัชศาสตร์ 
บูรณาการองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน ยึดม่ันจรรยาบรรณวิชาชีพ 

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

ชื่อ-สกุล ผลงาน สถานที ่ วัน/เดือน/ปี 
1.นายนครินทร์ ประทุมตา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ

แข่งขันให้ค าปรึกษาด้านการใช้ยา (ภาค
ภาษาไทย)  ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัช
กรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ (รูปแบบ
ออนไลน์) 

20 มีนาคม 2564 

2.นางสาวกรองกาญจน์ สวามิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันให้ค าปรึกษาด้านการใช้ยา (ภาค
ภาษาไทย) ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัช
กรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ (รูปแบบ
ออนไลน์) 

20 มีนาคม 2564 

3.นายธุรกิจ พันธะศร ี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ในการ
แข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ (รูปแบบ
ออนไลน์) 

20 มีนาคม 2564 

4.นายพีระศักดิ์ พลโยธา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ในการ
แข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ (รูปแบบ
ออนไลน์) 

20 มีนาคม 2564 

5.นางสาววาทินี ทะไกรเนตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ในการ
แข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ (รูปแบบ
ออนไลน์) 

20 มีนาคม 2564 

6.นางสาวหทัยมาศ ยวงวิภักดิ ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ในการ
แข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ (รูปแบบ
ออนไลน์) 

20 มีนาคม 2564 

7.นางสาวอรกัญญา กาลพันธา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันให้ค าปรึกษาด้านการใช้ยา  (ภาค
ภาษาอังกฤษ)  ในการแข่งขันทักษะทางด้าน
เภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ (รูปแบบ
ออนไลน์) 

20 มีนาคม 2564 

8.นายวศิน ทอนมาตย ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1 การ
แข่งขันให้ค าปรึกษาด้านการใช้ยา  (ภาค
ภาษาอังกฤษ)  ในการแข่งขันทักษะทางด้าน
เภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ (รูปแบบ
ออนไลน์) 

20 มีนาคม 2564 

9.ภญ.ชนาธิป เพชรเลื่อน รางวัลเภสัชศาสตรด์ีเยี่ยม มูลนิธิสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร
ฯ เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 

24 กันยายน 2564 

 
 
 
 
 



 
             รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

26 

● ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 43 โครงการ ได้แก่ งบประมาณจาก

แหล่งทุนภายนอก เป็นเงิน   17,081,321.96  บาท งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเงิน  
1,060,000  บาท และงบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเงิน 410,000  บาท คณะมีระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ ซึ่งได้ก าหนดกรอบและทิศทางการวิจัย        
มีหน่วยวิจัย 6 หน่วยวิจัย (Research Unit, RU) ได้แก่  

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

 
โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประธานฝ่ายสารสนเทศ รับผิดชอบงานด้านวิจัยและสารสนเทศของคณะ  

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

ชื่อโครงการ / ประเภท  งบประมาณ (บาท) ปีงบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

ภายนอก (บาท) 
การพัฒนาต ารับแกรนูลชงละลายน้ าจากน้ ากระสายยาเปลือกผล

ทับทิมเพื่อใช้ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียกอ่โรคในระบบทางเดินอาหาร  

100,000 2564 ผศ.ดร.บรรลือ  สังข์ทอง 

การสกัดและวเิคราะห์ปรมิาณเมลาโทนิน และทริปโตเฟนในพืชอาหาร

และสมุนไพรไทย  

375,000 2564 ผศ.ดร.บรรลือ  สังข์ทอง 

ศูนย์วิชาการเฝา้ระวังและพัฒนาระบบยาภาคอีสาน 505,263.16 2564 รศ.ดร.สรุศักดิ์  ไชยสงค์  

การวิจัยและพัฒนาเภสัชภณัฑ์จากยางนา ระยะที่ 2 800,000 2564 ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง  

การเปรยีบเทียบองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และความ

เป็นพิษของลูกสลอด ก่อนและหลงัการฆ่าฤทธิ์ 

300,000 2564 รศ.ดร.สมศักดิ์  นวลแก้ว 

คุณภาพของยากันชักและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Quality of 

antiepileptic drugs and associated factors) 

259,595 2564 ผศ.ดร.ราตรี สว่างจติร 

การเปรยีบองค์ประกอบทางเคมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและความเป็นพษิ

ของลูกสลอดฯ 

1,500,000 2564 รศ.ดร.สมศักดิ์  นวลแก้ว 

กระบวนการผลติและควบคุมคณุภาพผลติภณัฑต์รีผลาแกรนูลฟู่ใน

ระดับโรงงานทดลอง 

480,000 2564 ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง 

การพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสุขภาพจากฐาน ภูมิปญัญาสมุนไพร

และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อยก ระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด

มหาสารคาม 

2,428,320 2564 ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 

การวิิเคราะห์ข้อมลูกลไกการจดัสรรเงินในระบบหลักประกันสุขภาพ

ภายใต้บริการสาธารณสุขรูปแบบใหม ่

500,000 2564 ผศ.ดร.สรุัชดา ชนโสภณ 

การวิเคราะหส์ิทธิประกันสุขภาพและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สิทธิของประชาชนภายใต้บริการสาธารณสุขรูปแบบใหม ่

500,000 2564 ผศ.ดร.สรุัชดา ชนโสภณ 

การค้นหาต ารับยาแผนไทยที่มีศักยภาพในการบรรเทาอาการโรคโค

วิด-19 ผ่านการวิเคราะห์ตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย การ

เปรียบเทยีบเทียบความเหมือนของสารออกฤทธ์ิที่เคยศึกษามาก่อน 

การใช้คอมพิวเตอร์โมเดล และการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

4,376,540 2564 รศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว 

ผลกระทบของนโยบายควบคมุเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงการแพร่

ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

67,198.80 2564 รศ.ดร.สุิรศักดิ์ ไชยสงค ์

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองโรคไต

เรื้อรังในผูสู้งอาย ุ

1,001,660 2564 ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณ ี

การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ ของการใช้สายสวนหลอด

เลือดชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ าในการรักษาโรค หลอดเลือด

แดงส่วนปลายชนิดรุนแรงในประเทศไทย 

1,395,075 2564 อ.ดร.ภาณุมาศ ภูมาศ 
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โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

ชื่อโครงการ / ประเภท  งบประมาณ (บาท) ปีงบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

การสร้ิางองค์ความรู้เกีย่วกับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดืม่

แอลกอฮอลต์่อบุคคลรอบข้างผู้ดืม่ในประเทศไทย 
957,670 2564 รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 

 โครงการ Follow up study on Alcohol Legislation 

development in 5 Southeast Asian Countries 
225,000 2564 รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 

การตรวจวเิคราะห์ ทดสอบ และผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรต้นแบบ 186,000 2564 รศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว 
การตรวจวเิคราะห์ ทดสอบ และผลิตผลิตภัณฑ์ยาย้อมผมสมุนไพร 186,000 2564 รศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว 

การตรวจวเิคราะห์ ทดสอบ และผลิตผลิตภัณฑ์ยาบ ารุงร่างกาย 246,000 2564 รศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว 

การตรวจวเิคราะห์ ทดสอบ และผลิตผลิตภัณฑ์เซรั่มน้ าไผ ่ 246,000 2564 รศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว 

การตรวจวเิคราะห์ ทดสอบ และผลิตผลิตภัณฑ์ยาแก้ภมูิแพ ้ 246,000 2564 รศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว 

การพัฒนาต ารับเอสเซนสผ์สมสารสกัดทานาคาอีสาน 200,000 2564 ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ 

รวม 23 โครงการวิจัย   

เป็นเงิน  

 

17,281,321.96 

 

งบเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บาท) 
การทบทวนงานวิจัยแบบร่มเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ของสมุนไพรต่อความจ าและภาวะสมองเสื่อม 

140,000 2564 ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร 

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาทารักษาสิว การทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย 

140,000 2564 ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร 

ความชุกของการติดเชท้อ MRSA ในประเทศไทย การทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน 

100,000 2564 อ.อัมพิกา ช่างผัส 

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในรายวชิาเภสัชกรรมบ าบดัและเภสัชบ าบดั

ขั้นสูงของนิสิตคณะเภสัชศาสตร ์

100,000 2564 อ.ดร.เปมรินทร์ โพิธิสาราช 

การจัดการอาการปวดและปญัหาที่เกิดจากการใช้ยาบรรเทาปวดในผู้ที่

อาศัยอยู่ในเขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

80,000.00 2564 อ.ดร.พรชนก ศรีมงคล 

ความสัมพันธ์ของการเกดิอาการก าเริบกับการไดร้ับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ในผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกัน้เรื้อรัง 

100,000 2564 อ.เพียงขวัญ ศรีมงคล 

ประสิทธ์ิศักยแ์ละความปลอดภัยของยาบาโคเฟนในการรักษาภาวะติด

แอลกอฮอล์ : การวเิคราะห์อภิมานล่าสดุและการวิเคราะห์ถดถอย 

100,000 2564 รศ.วิระพล ภิมาลย ์

ประสิทธ์ิศักยแ์ละความปลอดภัยของมะรุมในการลดระดับน้ าตาลและ

ไขมันในเลือด : การวิเคราะห์อภิมาน 

100,000 2564 รศ.วิระพล ภิมาลย ์

รวม 8 โครงการวิจยั  

เป็นเงิน 

 

860,000 
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โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

ชื่อโครงการ / ประเภท  งบประมาณ (บาท) ปีงบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย 

งบเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ (บาท)    

ความรู้และการตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจลุชีพในนิสิตเภสัชศาสตร์ 25,000 2564 อ.ดร.ภาณุมาศ ภูมาศ 

การใช้สื่อวิดีโอประกอบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความเข้าใจทักษะ

การใช้ยาสูดของนิสติเภสัชศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

20,000 2564 อ.ดร.วนรตัน์ อนุสรณ์เสง่ียม 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ครีมมหาจักรเพื่อลดเลือนจุดด่างด าบนใบหน้า 90,000 2564 ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง 

ฤทธิ์ของสาร lupinifolin ในการตา้นการเจริญเติบโตและการสร้างไบ

โอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans และ Staphylococcus 

aureus 

35,000 2564 รศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร 

ผลกระทบของการเล่นเกมส์ออนไลน์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

25,000 2564 อ.ดร.พรชนก ศรีมงคล 

การสั่งใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาด

เลือดเฉยีบพลันที่ได้รับยาต้านเกลด็เลือดสองชนิดร่วมกัน 

20,000 2564 อ.ดร.อารรีัตน์ ลลีะธนาฤกษ ์

ความชุก ปัจจัยเสีย่งและผลการรกัษาส าหรับภาวะแลคติคแอซโิดสสิ

จากการใช้ยาเมตฟอร์มิน 

20,000 2564 ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจน

ศิลป ์

รูปแบบการสั่งจ่ายยาและประสิทธิภาพของ Vancomycin ชนิด

รับประทานในการรักษา Clostridium difficile 

20,000 2564 อ.ดร.เปมรินทร์ โพธสิาราช 

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดบัความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตที่ไดร้บั

การบ าบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม 

20,000 2564 อ.ดร.เพียงขวัญ ศรีมงคล 

ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของเภสัชกรคลินิกในยคุดิจติอลท

รานฟอร์มเมชันในประเทศไทย 

20,000 2564 ผศ.ดร.ราตรี สว่างจติร 

การเสริมสร้างและพัฒนาแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

15,000 2564 นางปัญจภา สมันจิตร 

การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชนใน

หมู่บ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

100,000 2564 ผศ.ดร.อิสรา จุมมาล ี

รวม  12.โครงการวิจัย   

เป็นเงิน  

 

410,000 

 

 

บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ฉบับท่ีลงบทความ 
Jintana Jankhotkaew , Siriwan 
Pitayarangsarit,Surasak 
Chaiyasong , Kamolphat 

Price elasticity of demand for 

manufactured cigarettes and roll-

your-own cigarettes across 

Tob Control 8 June 2020 
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ฉบับท่ีลงบทความ 
Markchang socioeconomic status groups in 

Thailand 

Pawitra Pulbutr, Pichnatcha 
Nantana, Surabot Suksabai, 
Chawannuch Mudjupa, 
Rattazart Denchai,Sakulrat 
Rattanakiat, Taweesak 
Dhammaraj 

Inhibitory Actions of Lupinifolin 

Isolated from Derris reticulata Stem 

against Carbohydrate-Digesting 

Enzymes. 

Pharmacognosy 

Research 

Volume 12, Issue 2, 
April-June, 2020. 

Chawannuch Mudjupa, 
Prasob-Orn Rintrong 

In vitro 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-

coenzyme: A reductase inhibition 

assay of triphala ayurvedic 

formulation 

Pharmacognosy 

Research 

October-December 
2020 | Vol 12 | Issue 4 

Chanuttha Ploylearmsang Development of Computerized 

Decision Support Program on 

Prescribing High Risk CNS Drugs for 

Aging Outpatients in Hospitals 

จิตเวชวิทยาสาร ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 3 กันยายน 
– ธันวาคม 2563 

Jintana Jankhotkaew ,1 Kanitta 
Bundhamcharoen,1 Rapeepong 
Suphanchaimat,1,2 Orratai 
Waleewong,1 Surasak 
Chaiyasong,1,3 Kamolphat 
Markchang,1 Chadthapong 
Wongworachate,4 Prin 
Vathesatogkit,5 Piyamitr Sritara 
5 

Associations between alcohol 

consumption trajectory and deaths 

due to cancer, cardiovascular 

diseases and all-cause mortality: a 

30-year follow-up cohort study in 

Thailand 

BMJ Open 10 November 2020 

Pawitra Pulbutr, Kaewkallaya 
Thongrak, Apichart Thiprapai, 
Sakulrat Rattankiat, 
Chawannuch Mudjupa, Achida 
Jaructotikamol 

Inhibitory Activity of Lupinifolin 

Isolated from Derris reticulata Stem 

against Biofilm Formation of 

Streptococcus mutans and 

Staphylococcus aureus 

Pharmacogn Res jan 25, 2021 

Sukanya Luang, Karuntarat 
Teeravirote, Waraporn 

Carbohydrate Antigen 50: Values for 

Diagnosis and Prognostic Prediction 

Medicina 

(Kaunas) 

2020 Nov 6;56(11):616. 
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ฉบับท่ีลงบทความ 
Saentaweesuk, Prasertsri Ma-In, 
Atit Silsirivanit 

of Intrahepatic Cholangiocarcinoma 

Chawalit Yongram1, Suthasinee 
Thapphasaraphong2, Pramote 
Mahakunakorn3, Bunleu 
Sungthong4 , Rutchayaporn 
Anorach2, Chawapon 
Phiphatwatcharaded1 , 
Somporn Katekaew5and 
Ploenthip Puthongking1,2* 

Inhibitory Effect of Leaf, Bark and 

Twig of Dipterocarpus alatus on the 

Inflammation 

Mediators, Nitric Oxide, PGE2, IL-1β 

and TNF-α in Macrophage RAW 

264.7 

Trop J Nat Prod 

Res 

February 2021; 5(2):299-
303 

Uthaiwat P, Priprem A, 
Puthongking P, Daduang J, 
Nukulkit C, Chio-Srichan S, 
Boonsiri P, Thapphasaraphong S. 

Characteristic Evaluation of Gel 

Formulation Containing Niosomes of 

Melatonin or Its Derivative and 

Mucoadhesive Properties Using ATR-

FTIR Spectroscopy. 

(https://www.mdpi.com/2073-

4360/13/7/1142) 

Polymers 2021; 13(7):1142. 
https://doi.org/10.3390/
polym13071142 

Kanpittaya K, Teerakapong A, 
Morales NP, Hormdee D, 
Priprem A, Weera-archakul W, 
Damrongrungruang T. 

Inhibitory Effects of 

Erythrosine/Curcumin 

Derivatives/Nano-Titanium Dioxide-

Mediated Photodynamic Therapy on 

Candida albicans. 

Molecules 2021; 26(9):2405. 
https://doi.org/10.3390/
molecules26092405 
available online, 21 
April 2021 

Wiraphol Phimarn, Bunleu 
Sungthong, and Hiroyuki Itabe 

Effects of Triphala on Lipid and 

Glucose Profiles and 

Anthropometric Parameters: A 

Systematic Review 

Journal of 

Evidence-Based 

Integrative 

Medicine 

Volume 26: 1-9, March 
27, 2021. 

Tantada Neangthaisong, 
Sakulrat Rattanakiat, Wiraphol 
Phimarn, Somjai Joeprakhon, 
Kritsanee Saramunee, Bunleu 
Sungthong 

Local Wisdom and Medicinal Plant 

Utilization of Certified Folk Healers 

for Therapeutic Purposes in Buriram 

Province, Thailand 

Trop J Nat Prod 

Res 

April 2021; 5(4):678-685 

Juntip Kanjanasilp*,1, Ratree A meta-analysis of effects of CYP2C9 Pharmacogeno online: 1 June 2021 
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ฉบับท่ีลงบทความ 
sawangjit1, Sirikhwan 
Phanthaisong1 & Wongvaruth 
Borihanthanawuth1 

and CYP2C19 polymorphisms on 

phenytoin pharmacokinetic 

parameters 

mics 

Saeteaw M, 
Sanguanboonyaphong P, 
Yoodee J, Craft K, Sawangjit R, 
Ngamphaiboon N, 
Shantavasinkul PC, Subongkot S, 
Chaiyakunapruk N. 

Efficacy and safety of 

pharmacological cachexia 

interventions: systematic review and 

network meta-analysis. 

BMJ Support 

Palliat Care 

2021 Mar;11(1):75-85. 

Saranrat Sadoyu,Chidchanok 
Rungruang,Thitima 
Wattanavijitkul,Ratree 
Sawangjit,Ammarin 
hakkinstian,Nathorn 
Chaiyakunapruk 

Aloe vera and health outcomes: An 

umbrella review of systematic 

reviews and meta-analyses 

Phytotherapy 

Research 

2021. 35, 2 p. 555-576 

Itharat A., Rattarom R., 
Hansakul P., Sakpakdeejaroen I., 
Ooraikul B., Davies N. 

The effects of Benjakul extract and 

its isolated compounds on cell 

cycle arrest and apoptosis in human 

non-small cell lung cancer cell line 

NCI-H226 

Research in 

Pharmaceutical 

Sciences 

16, 2 ,129-140, 5 March 
2021. 

Waleekhachonloet O, 
Rattanachotphanit T, 
Limwattananon C, 
Thammatacharee N, 
Limwattananon S. 

Effects of a national policy 

advocating rational drug use on 

decreases in outpatient antibiotic 

prescribing rates in thailand 

Pharm Pract 

(Granada) 

2021 Jan-
Mar;19(1):2201. 

Ploylearmsang C, Tongsiri S, 
Pirikannont M, Srisaknok T. 

Effects of Home-Based Care Inter-

Professional Education on Students' 

Outcomes: Mahasarakham 

University Experiences. 

Med Sci Educ 2021 Feb 19:1-9. 

Bantharawan Longsri1, 
Nattawadee Kanpipit1, 
Ploenthip Puthongking2, 
Pramote Mahakunakorn3, 

Determination of a Chemical Marker 

in Dipterocarpus alatus Oleoresin 

Samples and Bioactivity Screening 

Trop J Nat Prod 

Res 

Trop J Nat Prod Res 



 
             รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

33 

บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ฉบับท่ีลงบทความ 
Suppachai Tiyaworanant3, 
Bunleu Sungthong4, 
Suthasinee 
Thapphasaraphong2,5* 

via Antioxidants, Nitric Oxide 

Inhibition on Murine RAW 264.7 Cell, 

and Collagen Production on Normal 

Human Dermal Fibroblasts 

Sakulrat Rattanakiat, Kanladar 
Kaewchang, Sofia Thongsang, 
Achida Jaruchotikamol and 
Pawitra Pulbutr 

Synergistic Activity of Lupinifolin in 

Combinations with Antibiotics 

Against Staphylococcus aureus 

Pakistan Journal 

of Biological 

Sciences 

May 2021 

Jumnean Somanawat1, 
Kritsanee Saramunee2 and 
Suratchada Chanasopon2 

Process, quality and challenges of 

diabetes care in primary care: a 

study of district health network in 

Thailand 

Primary Health 

Care Research & 

Development 

17 October 2020 

Teerasak Damrongrungruang, 
Jarin Paphangkorakit, Sucharat 
Limsitthichaikoon, Bhattaranitch 
Khampaenjiraroch, Michael 
Jonathan Davies, Bunleu 
Sungthong, Aroonsri Priprem 

Anthocyanin complex niosome gel 

accelerates oral wound healing: in 

vitro and clinical studies 

Nanomedicine: 

Nanotechnology

, Biology and 

Medicine 

2021, 102423. 

Chanakan Jantawong a, b 
,Aroonsri Priprem c 
,KittiIntuyod b, d, Chawalit 
Pairojkul b, d, Porntip Pinlaor b, 
e, Sakda Waraasawapati b, d, 
Itnarin Mongkon f, Yaovalux 
Chamgramol b, d, Somchai 
Pinlaor b, g 

Curcumin-loaded nanocomplexes: 

Acute and chronic toxicity studies in 

mice and hamsters 

Toxicology 

Reports 

Volume 8, 2021, Pages 
1346-1357 

Wiraphol Phimarn, Bunleu 
Sungthong1, Kittisak Wichaiyo2 

Efficacy and safety on Moringa 

oleifera on blood glucose and lipid 

profile: A meta-analysis 

Phcog Mag 17:373-8. (12-Jul-2021) 

Pimpichaya Sangchart 1, 
Panyada Panyatip 2, Teerasak 
Damrongrungruang 2,3, 
Aroonsri Priprem 4, Pramote 

Anti-Inflammatory Comparison of 

Melatonin and Its 

Bromobenzoylamide Derivatives in 

Molecules 26(14), 4285; 
https://doi.org/10.3390/
molecules26144285 . 
15 July 2021 

https://doi.org/10.3390/molecules26144285
https://doi.org/10.3390/molecules26144285
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ฉบับท่ีลงบทความ 
Mahakunakorn 2,5 and 
Ploenthip Puthongking 2,6,* 

Lipopolysaccharide (LPS)-Induced 

RAW 264.7 Cells and Croton Oil-

Induced Mice Ear Edema 

Prapairat SEEPHONKAI 1 * , 
Natwipha MONGKOLSIRI 1 , 
Wiranya THIABPHET 1 , 
Rattanaphorn TRAISATHIT 1 , 
Sutthira SEDLAK 2, Komgrit 
WONGPAKAM 2 ,Taweesak 
DHAMMARAJ 3, Aphidech 
SANGDEE 4 

Antioxidant, xanthine oxidase 

inhibitory and antibacterial activities 

of selected galactogogue Thai 

medicinal plant water and ethyl 

acetate extracts 

Journal of 

Research in 

Pharmacy 

30 April 2021 

Pawitra Pulbutr, Sirilak Phaluek, 
Patcharaporn Sinsang, Sakulrat 
Rattanakiat 

Investigation of the Prebiotic 

Properties of the Yam Bean 

(Pachyrhizus erosus (L.) Urban) 

Tuber Extract 

Tropical Journal 

of Natural 

Product 

Research 

Online 2 August 2021 

C Ploylearmsang, S Tongsiri, M 
Pirikannont, T Srisaknok 

Lessons Learned from the 

Achievement and Implementation 

of Interprofessional education in 

Thailand 

International 

Journal of 

Medical 

Education 

25 June 2021, 125-126. 

 

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที ่ วัน/เดือน/ปี 

ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง 
กรรมวิธีการผลิตสารสกัดตรี

ผลา 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา  

จดอนุสิทธบิัตร เลขที ่17487 
ออกให้ ณ วันที่ 19 ก.พ. 64 

ผศ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสวุรรณ 
อายแชโดวผ์สมสารสกัดจาก

เมล็ดกาแฟ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

จดอนุสิทธบิัตร เลขที่ 17290 
ออกให้ ณ วันที่ 20 ม.ค. 64 

 

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ชือ่โครงการ งบประมาณ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมมหาจักรเพ่ือลดเลือนจุดด่างด าบนใบหน้า (ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง) 90,000 
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ด้านบริการวชิาการ 
การบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชมุชน เปน็หนึ่งในภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ

ได้ด าเนนิงานทัง้ด้านบริการวชิาการให้ความรู้ สู่ชุมชน การอบรม การประชุมวชิาการตา่ง ๆ ดงันี้ 

โครงการ/กิจกรรมด้านการบรกิารวิชาการ 

วันเดือนปี หัวข้อเร่ือง สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
การจัดอบรม 
5 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 
64 

โครงการฝึกอบรมระยะสัน้การบริบาลทาง
เภสัชกรรม (สาขาอายุรกรรม)  

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3  

28-29 ม.ค. 64 โครงการประชุมวชิาการ เร่ือง 
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

140 14,073 

14 พ.ค. 64 โครงการจัดประชุมวิชาการออนไลน์ เร่ือง 
การวิจัย นวัตกรรมและการสรา้งมูลค่า
ผลิตภัณฑส์มุนไพร กรณีศึกษาองค์การ
เภสัช และโรงพยาบาลเจา้พระยาอภัย
ภูเบศร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

120 6,960 

29-30 เม.ย. 64 โครงการประชุมวชิาการเภสัชกรรมคลินิก 
คร้ังที่ 1/2564 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

132 13,130 

1 พ.ค. 64 - 31 ส.ค. 
64 

โครงการฝึกอบรมระยะสัน้การบริบาลทาง
เภสัชกรรม  

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

1  

20-21 พ.ค. 64 โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหาร ปี 2564 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

115 37,978 

 
 
 
 
 
 



 
             รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

36 

    งานบริการวิชาการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาขาได้ให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน

ทั่วไป  มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมส าหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ จ านวนนิสิตที่เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม 

ที่ร้านยามหาวิทยาลัยทั้ง 2 สาขา โดยคณะอนุกรรมการฝึกงานร้านยาได้ตั้งกรอบการด าเนินงานส าหรับการฝึกงานตาม
เกณฑ์ของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) และในการฝึกงานนิสิตนักศึกษาได้จัด
กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่ชุมชนหลายกิจกรรม อาทิเช่น การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ทุ กวันพฤหัสบดี เวลา 
07.30 – 09.00 น.  
ณ ร้านยาสาขาเทศบาล กิจกรรมลงชุมชนเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง เป็นต้น 

 
 

    งานบริการวิชาการของโรงงานฟาร์มแคร์ 
 

โรงงานฟาร์มแคร์ เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นหน่วยงานให้บริการวิจัยและพัฒนาสูตร
ต ารับยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพ แก่ภาคเอกชนอีกหลายรายการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเภสัชกรรมและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้แก่นิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน เช่น นักศึกษา เภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น และยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการด าเนินงานและงาน
บริการวิชาการ พัฒนาสูตรต ารับเชิงพาณิชย์  ได้แก่ ยาน้ ามันเหลือง ยาสเปรย์ขมิ้นไพล ผลิตครีมขิง ยาเพ่ือผลิตยา
ตัวอย่าง (ยาลมไทยเดิม)  
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• ด้านงบประมาณ 
 

 

งบประมาณเงินรายได้ (ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564)   
รายการงบประมาณ     งบฯ ที่ได้รับจัดสรร     เบิกจ่าย ร้อยละตามแผน 

ส านักงานเลขานกุาร    

งบบุคลากร 1,141,920 1,128,040 98.78 
อุดหนุนการจ้าง 4,485,680 3,970,430 88.51 
งบด าเนินงาน 6,008,481 4,810,570.76 80.06 

งบลงทุน 292,800 292,800 100 

งบอุดหนุนโครงการ 5,965,980 4,693,359 78.67 

งบรายจ่ายอื่น 1,423,366 859,000 60.35 
งานบัณฑิตศึกษา    

งบอุดหนุน 65,000 27,230 41.89 
ภ.ม.เภสชักรรมปฐมภมู ิ    
งบด าเนินงาน 222,826 166,346 74.65 
งบอุดหนุน 207,500 142,237.40 68.55 
วท.ม. สมุนไพรฯ    
งบด าเนินงาน 166,138 118,708 71.45 
งบอุดหนุน 100,000 7,060 7.06 
ปร.ด. เภสัชศาสตร์    
งบด าเนินงาน 179,800 92,574 51.49 

งบอุดหนุน 248,000 66,400 26.77 
ภ.ม. เภสัชกรรมคลินกิ    
งบด าเนินงาน 171,750 122,000 71.03 

งบอุดหนุน 234,500 127,893.45 54.54 
ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม     

งบด าเนินงาน 148,500 80,232.10 54.03 
งบลงทุน - - - 
งบอุดหนุน 1,722,559.70 957,638.95 55.59 
งบรายจ่ายอื่น 210,000 - 0 

รวม 22,994,801 17,662,520  
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• ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะมพัีนธกิจส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนั้นมีการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
งานประเพณีรดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ ท าบุญวันสถาปนาคณะ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ทุกปี เป็นต้น รวมทั้งโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น งานกฐินมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

 

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วัน / เดือน / ปี ชื่อกิจกรรม / โครงการ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม (คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

พฤศจิกายน 2564 งานกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  40 คน - 
กุมภาพันธ์ 2564 ท าบุญคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี  300 คน 25,000 บาท 
มีนาคม 2564 บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30 คน - 
กรกฎาคม 2564 ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ าฝน 30 คน - 
กรกฎาคม 2564 ท าบุญศาลตา-ยาย 50 คน 3,000 บาท 
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39 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

    

ภาพกิจกรรมส าคญั 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ทุนการศึกษานิสิต 
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เชิดชูคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะ  
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เชิดชูศิษย์เก่า 
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กิจกรรมตามพันธกิจ  
( วิจัย / การเรียนการสอน / บริการวิชาการ / ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
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ที่ปรึกษา 

ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
รศ.ดร.สุรศักดิ์  ไชยสงค์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผศ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์   รองคณบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ.กรีพล  แม่นวิวัฒนกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
 

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 ไชยผง    นักวิชาการศึกษา 
 8. นางรัตนาภรณ์  จันทร์เพ็ญ   นักวิชาการศึกษา 
 9. นางสาวพลอย ทัพสุริย์    บุคลากร 
 10. นางนิตยา นารีจันทร ์    ผู้ปฏิบัตงิานบริหารทั่วไป 
 12. นางสาวขวัญศิริ ด าค า    นักวิชาการเงินและบัญช ี
 13. นางสาวปรารถนา ชนิฮาต   นักวิชาการเงินและบัญช ี
 14. นางสาวราตรีรัตน์  การอรุณ   นักวิชาการเงินและบัญช ี
 15. นายอรรถพล  อุทัยเรือง   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 
  

ออกแบบปก      นายศุภกร เหล่าทองสาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ออกแบบภายในเล่มและจัดท ารูปเล่ม   นางปัญจภา  สมันจิตร หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 

แหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ    
ส านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 


