
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ตั้งแตเดือนตุลาคมที่ผานมา คณะเภสัชศาสตรของเรามีกิจกรรมสําคัญตาง ๆ มากมาย ตั้งแตงานกีฬาเภสัชศาสตรสัมพันธ การพัฒนา

ระบบมาตรฐานสากลใหกับอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย การผลักดันใหระเบียบของสถานปฏิบัติการชุมชนที่คณะจัดตั้งข้ึนมีผลบังคับใช 
การจัดทําลานกิจกรรมสําหรับนิสิต การออกคายของนิสิตทั้งในสวนที่เกี่ยวกับรายวิชาเภสัชสาธารณสุขและคายหมอยา รวมถึงกิจกรรมที่
ยาวนานแตสนุกสนานเปนพิเศษคือ งานกีฬาสี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการเตรียมตัวของการเปน 

บัณฑิตที่ดีและประสบความสําเร็จในอนาคตอีกมากมาย กิจกรรมทั้งหมดน้ีประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง เน่ืองจากความรวมมือรวมแรงรวมใจกันของคณาจารย 
เจาหนาที่และนิสิต ดังน้ัน จึงขอขอบคุณทุกทานในโอกาสที่เปด Pharma News Exclusive ฉบับปฐมฤกษน้ี ซ่ึงไดขอให รศ.กัญญดา อนุวงศ เปนแมงานใหญ  
สําหรับกิจกรรมที่กําลังจะเกิดข้ึนที่อาจกระทบตอการทํางานหรือการเรียนการสอนบางก็คือ การทาสีตึก ซ่ึงคงจะเริ่มข้ึนไดในอีกไมชานี้ ก็คงตองขออภัยในความ
ไมสะดวกที่อาจจะเกิดข้ึน 

สําหรับ Pharma News Exclusive น้ี มีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของคณาจารย บุคลากรและนิสิตทุกคนใน
คณะ และเพื่อกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ตาง ๆ เพื่อชวยกันพัฒนาคณะเภสัชศาสตรของเราใหดียิ่งข้ึนตลอดไป จึงหวังวาทุกทานคงใชโอกาสนี้
แลกเปลีย่นขาวสารและความคิดเห็นกัน เพื่อทําให Pharma News Exclusive น้ีประสบความสาํเร็จตามเจตนารมณที่ไดตั้งไว... 

      
ฉบับปฐมฤกษ  ป 2553 ฉบับที่ 1

 

สารจากคณบด…ีเรียนคณาจารย บุคลากรและนิสิตทุกทาน 

 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางผูฝกสอนเกี่ยวกับหลักเกณฑ GMP ของ PIC/S  
 Module 1: Quality Management Systems ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 ก.พ.53 
  
 The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 ขยายกําหนดรับบทคัดยอ

งานวิจัยที่จะนําเสนอไปจนถึงวันที่ 1 ก.พ.53 นะคะ โดยจัดที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระหวางวันที่ 13-14 ก.พ.53 

Upcoming Events 

 

  

สรรหามาเลา 

 

อ.อมรทัศน  สดใส ฟงการบรรายเรื่อง “Cadmium in Food and 
Human Health” เม่ือวันที่ 18 ม.ค.53  ณ อุทยานวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

ผูชวยศาสตราจารยสมหญิง พุมทอง และรศ.กัญญดา อนุวงศ พานิสิตปริญญาโท  
หลักสูตรรวมบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการองคกรเภสัชกรรม) ศึกษาดูงาน 
บริษัทผลิตยาไทยโอซูกา ณ จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือวันที่ 16 ม.ค.53 

 

เม่ือวันที่ 20 ม.ค.53 อาจารยคณะเภสัชศาสตร, เภสัชกรผูสนใจ, คณะครูจาก  
ร.ร.ใน จ.นครนายก และอาจารยจากคณะพยาบาล-ศาสตร เขารวมอบรม  
“เทคนิคการใหคําปรึกษาการเลิกบุหร่ี” ซ่ึงจัดโดยคณะของเรา โดยการสนับสนุน
ของเครือขายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ สภาเภสัชกรรม 

  

อ.จิตติมา มานะกิจ 
และผศ.ศุจิมน ตันวิเชียร  
รวมสัมมนาเรื่อง “การ 
ตรวจสอบคุณภาพภายใน 
ของสินคาแบบไมทําลายโดย

เทคนิค NIR (Near Infrared)” เม่ือวันที่ 22 ม.ค.53  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  

นิสิตรวมและจัดกิจกรรม ดังตอไปน้ี : 
23 ม.ค.53 – งานกีฬา 5 หมอ   /   24 ม.ค.53 – งาน Bye Senior  
26 ม.ค.53 –โครงการแนะแนวการศึกษาตอและสมัครงานครั้งที่ 2 

(เทคนิคการสัมภาษณงานและการเขยีน Resume) 

ยินดีตอนรับ
สมาชิกคนใหม
ลาสุดของ 
คณะเรา....... 

 
คุณกิ๊บ-สุชาดา เจริญวงศ   
ในตําแหนงนักวิทยาศาสตร  
ซ่ึงปจจุบันประจําอยูที่หองพัก 
ชั้น 6 เบอรโทรติดตอ 1682 คะ 
คติประจําใจ : ทําวันน้ีใหดีที่สุด 

 

Welcome… 

 

Pharma News Exclusive 

อ.สุธีรา ประเสริฐทรัพย รวมประชุมการ 
ฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม สําหรับ
เตรียมความพรอมแหลงฝกปฏิบัติงาน  
เม่ือวันที่ 11 ม.ค.53 ที่ผานมา ณ โรงแรม 

ท็อปแลนด จ.พิษณุโลก โดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรรหามาเลา (ตอ..) 

ประมวลภาพถายพิธีทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะครบรอบ 14 ป เม่ือวันที่ 25 ม.ค.53 

เรื่องนี้ (ดี)..ตอง ข ย า ย เชาวันที่ 18 ม.ค.53 
นิสิตชั้นปที่ 4 เคลื่อนทัพเขาพบคณาจารยในกลุมวิชาตาง ๆ เพื่อ
แสดงกตัญูกตเวทิตาตออาจารย เน่ืองใน “วันครู” สรางความปติ
และปลาบปลื้มใจใหแกครูอาจารยทุกทาน 

ขอเชิญคณาจารย บุคลากรและนิสิต รวมสงรูปภาพและเรื่องราว
ส้ัน ๆ ที่เปน “เร่ืองน้ี(ดี)...ตองขยาย” ที่เกิดข้ึนในคณะ เร่ืองราว
ของทานใดไดรับการพิจารณาใหตีพิมพจะไดรับของที่ระลึกจาก
ทีมงาน Pharma News Exclusive  โดยสงไฟลไดที่ อ.เดียร  
(ดวงรัตน) (E-mail : duangrats@swu.ac.th 

Pharm-Excellence 

 

ผศ.พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ   เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ   เร่ือง “การพัฒนารูปแบบของคณะเภสัชศาสตรใหเปนองคกรทีมี่ขีด
สมรรถนะสูง” ในวันที่ 7 ม.ค. 53 และเปนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธ สํานักงานบริหารกิจการ
หอพัก มศว ในวันที่ 15 ม.ค.53  

8 ม.ค.53  รศ.กัญญดา อนุวงศ เปนวิทยากรในการประชุม “TQA Organization Profile” ณ คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
  

 

16 ม.ค.53 อ.นัยนา  สันติยานนท  เปนวิทยากรบรรยาย “การใชยาในการรักษาโรคเบื้องตน: ยาแกหวัด คัดจมูก ยาแกไอ ยารักษาหอบ
หืด ยาตานแบคทีเรีย ยาตานเชื้อรา” ณ คณะพยาบาลศาสตร มศว  

22 ม.ค.53 อ.พงศธร  มีสวัสดิ์สม  เปนวิทยากรบรรยาย “การใชยาในการรักษาโรคเบื้องตน: ยาแกปวด ยาลดไข ยาคลายกลามเนื้อ  
ยา NSAIDs” ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 

 

30 ม.ค.53 อ.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย เปนกรรมการสอบรายวิชาการศึกษาคนควาโดยอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
แมฟาหลวง 
 

Pharma News Exclusive เปนขาวสารรายเดือน มวีัตถุประสงคเพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานทุกคนในคณะฯ ทานสามารถเสนอแนะหัวขอและสงขอมูลขาวสารเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธไดที่ทีมงานทุกคน 

ขอขอบคุณ : คณบดี รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต สําหรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 
ทีมงาน :  รศ.กัญญดา อนุวงศ, อ.ดวงรัตน ชูวิสิฐกุล, คุณรมิดา พุกพูน, คุณวริศรา พุมชุมพล, คุณสุนันทา มูลศรี, และคุณนิศา อุบลทิพย 

 

คณะเภสัชฯ รณรงคใหรวมใจแยกขยะ 
คณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะเภสชศาสตร ขอเชิญ
ชวนพี่นองชาวเภสัชฯ ทุกทาน รวมใจกันแยกขยะ โดยทีมงานไดจัดเตรียม
ถังขยะ และสติกเกอรแนะนําการแยกขยะ ไวตามจุดตาง ๆ ทั่วคณะฯ  

   

 
 
 
 
 

คณบดี รองคณบดีฝายพัฒนากิจการ รองคณบดีฝายประสาน
ภารกิจ และอาจารยอมรทัศน สดใส เดินทางไปเยี่ยมเยยีนและ
ประสานความรวมมือกับแหลงฝกปฏบัิติงานสําหรับนิสิตเม่ือวันที่ 
26 ม.ค.53 ดังน้ี รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว รพ.กบินทรบุรี และ
รานชุมชนเภสัชกรรม จ.ปราจีนบุรี 

 

     

ปดฉาก..งานกีฬาสี  ปดฉากไปแลวสําหรับงานกีฬาสีภายในคณะ ซ่ึง
เต็มไปดวยสีสัน ความสนุกคึกคัก ขอขอบคุณอาจารย บุคลากรและนิสิตทุกทานที่ได
รวมจัดและรวมในกิจกรรม โดยเฉพาะ ผศ.วีระศักดิ์ ผจก.ใหญของงาน และขอแสดง
ความยินดีกับสมาชิกสีสมที่ไดรางวัลคะแนนรวมทุกกิจกรรมสูงสุดทั้งกีฬาและกอง
เชียรและยินดีกับสีเขียวที่ไดชนะเลิศทักษะวิชาชีพและความรูรอบตัว สวนสีอื่นอยา
นอยใจ เพราะสีฟานั้นเกงเปตองและแชรบอล สวนฟุตบอลตองยกใหสีเขียวและ
วอลเลยบอลตองยกนิ้วใหสีชมพูคะ... 

 
  


