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สาร
ศาสืตราจารย์เก่ยรติคุณ คุณหญิงไขศร่ ศร่อรุณ

นายกสภามหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

	 คณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 เร์ิ�มจััดตั�งขึ้้�นในปี	 พ.ศ.	 2529	 นับเป็น									

คณะเภสััชศาสัตร์์	คณะท่�	6	ขึ้องปร์ะเทศ	ม่จัุดมุ�งหมายหลััก	คือ	การ์แสัวิงหาทิศทางท่�เหมาะสัม

ในการ์ทาํนบุาํร์งุการ์ศก้ษา	วิจิัยั	แลัะพัฒนาควิามร์้�ด�านเภสัชัศาสัตร์์แลัะสัาขึ้าท่�เก่�ยวิขึ้�อง	ปร์ะกอบ

การ์นาํเอาเทคโนโลัยแ่ผนใหม�ท่�เหมาะสัม	เพื�อการ์ถ่�ายทอดควิามร้์�อย�างมป่ร์ะสิัทธิภิาพ	ให�บณัฑิติ

ทางเภสัชัศาสัตร์ข์ึ้องมหาวิทิยาลัยัศิลัปากร์	เปน็ผ้�เพย่บพร์�อมด�วิยสัติปญัญา	คุณธิร์ร์ม	ควิามร์อบร์้�	

ควิามเช่�ยวิชาญ	 เจัตสัาํนก้	 ควิามร์บัผดิชอบ	แลัะจัร์ยิธิร์ร์มอนัดง่าม	ทั�งต�อมหาวิทิยาลัยั	 วิิชาช่พ	

สัังคม	แลัะปร์ะเทศชาติ	โดยใช�สัร์ร์พวิิทยาการ์ท่�ม่เพื�ออํานวิยปร์ะโยชน์ต�อมนุษยชาติ	

	 ดิฉัันขึ้อแสัดงควิามยินด่	 เนื�องในโอกาสัคร์บร์อบ	 36	 ปี	 แห�งการ์สัถ่าปนา																						

คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	ในปี	พ.ศ.2564	นับตั�งแต�วิันแร์กท่�	ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์						

ดร์.ปร์ะโชติ	 เปลั�งวิิทยา	ผ้�เปี�ยมด�วิยปณิธิานอันแกร์�งกลั�า	 ได�เร์ิ�มก�อตั�งคณะขึ้้�นเมื�อ	พ.ศ.	2526		

ในช�วิงเวิลัาท่�ผ�านมา	 36	 ปี	 เร์าได�ปร์ะจัักษ์ถ่้งควิามเจัริ์ญก�าวิหน�า	 ทั�งด�านวิิชาการ์แลัะวิิชาช่พ	

คณะเภสััชศาสัตร์์ขึ้องเร์าม่ชื�อเสั่ยงในการ์ผลัิตบุคลัากร์ด�านเภสััชกร์ร์มท่�ม่คุณภาพ	 ได�สัร์�างงาน

วิจิัยัแลัะนวิตักร์ร์มจัาํนวินมาก	จันมช่ื�อเสัย่งแลัะเปน็ท่�เชื�อถ่อืในร์ะดบัปร์ะเทศแลัะร์ะดบันานาชาติ	

คณะได�ร์ับการ์จััดอันดับ	2021	QS	World	University	Rankings	by	Subject	in	Pharmacy	

and	Pharmacology	โดยได�ร์บัอนัดบัอย้�ในช�วิง	301-350	ขึ้องโลัก	แลัะได�ร์บัการ์	จัดัอนัดบัจัาก	

Thailand	Education	Ranking	 (TER)	 TOP	10	สัถ่าบันการ์ศ้กษาขึ้องร์ัฐด�าน	 วิิทยาศาสัตร์์

สัขุึ้ภาพ	ปร์ะจํัาป	ี2564	ร์วิมทั�งได�ผ�านการ์คัดเลัอืกเขึ้�าร์�วิมโคร์งการ์เกณฑ์ิคณุภาพการ์ศก้ษาเพื�อ

การ์ดําเนินการ์ท่�เป็นเลัิศ	EdPEx200	ร์ุ�นท่�	6	พ.ศ.2561	

	 ในโอกาสัน่�ดิฉัันขึ้อแสัดงควิามยินด่ในควิามสัําเร์็จัขึ้องคณะเภสััชศาสัตร์์	 แลัะขึ้อ								

อํานวิยพร์ให�	 คณาจัาร์ย์	 บุคลัากร์	 ศิษย์เก�า	 นักศ้กษา	 แลัะผ้�ท่�เก่�ยวิขึ้�องกับคณะเภสััชศาสัตร์์	

มหาวิิทยาลััยศลิัปากร์	ทุกท�าน	จังปร์ะสับแต�ควิามสัขุึ้	ควิามเจัริ์ญ	สัมปร์าร์ถ่นาในสัิ�งท่�มุ�งหวิงัทกุ

ปร์ะการ์	

ศาสัตร์าจัาร์ย์เก่ยร์ติคุณ	คุณหญิงไขึ้ศร์่	ศร์่อร์ุณ

นายกสัภามหาวิิทยาลััยศิลัปากร์
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สาร
ผูู้ช่วิยศาสืตราจารย์ ชัยชาญ ถัาวิรเวิช

อธิิการบัดีีมหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

												ตามท่�มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	ได�ก�อตั�งคณะเภสััชศาสัตร์์	ขึ้้�นในปี	พ.ศ.	2529	เป็นคณะ

ท่�	8	ขึ้องมหาวิิทยาลััยนั�น	ตลัอดร์ะยะเวิลัา	36	ปีท่�ผ�านมา	คณะม่การ์เติบโตแบบก�าวิกร์ะโดด				

ม่การ์พัฒนาการ์เร์่ยนการ์สัอน	การ์วิิจััย	แลัะการ์บร์ิการ์วิิชาการ์อย�างต�อเนื�อง	ม่คณาจัาร์ย์แลัะ

ศษิยเ์ก�าท่�ปร์ะสับควิามสัำเร์จ็ัในอาชพ่	บัณฑิิตท่�สัำเร์จ็ัการ์ศก้ษาสัามาร์ถ่สัอบใบปร์ะกอบวิชิาชพ่

เภสััชกร์ร์มได�มากกวิ�าร์�อยลัะ	95	ทุกปี	แลัะได�ร์�อยลัะ	100		คณาจัาร์ย์ม่ตำแหน�งทางวิิชาการ์

จัำนวินมากกวิ�าร์�อยลัะ	80	แลัะสัร์�างผลังานวิิจััยแลัะนวิัตกร์ร์มจัำนวินมากสั้�สัังคม	ม่การ์ดำเนิน

งานท่�เป็นเลิัศจันผ�านการ์คัดเลืัอกเขึ้�าร์�วิมโคร์งการ์เกณฑ์ิคณุภาพการ์ศก้ษาเพื�อการ์ดำเนินการ์ท่�

เป็นเลัิศ	EdPEx200	ร์ุ�นท่�	6	พ.ศ.2561	จัากท่�กลั�าวิมาจัะเห็นวิ�าคณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััย

ศิลัปากร์เป็นผ้�ม่บทบาทสัำคัญในการ์ทำปร์ะโยชน์ต�อนโยบายด�านวิิทยาศาสัตร์์แลัะเทคโนโลัย่

ขึ้องปร์ะเทศ

	 ในโอกาสัคร์บร์อบ	 36	 ปี	 ขึ้องคณะเภสััชศาตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 กร์ะผมขึ้อ					

อาร์ธินาคุณพร์ะศร์่ร์ัตนตร์ัย	ดลับัลัดาลัให�ผ้�บร์ิหาร์	บุคลัากร์	นักศ้กษา	ศิษย์เก�า	ม่แต�ควิามสัุขึ้	

ควิามเจัร์ญิ	การ์ดำเนนิงานขึ้องคณะมค่วิามก�าวิหน�าแลัะปร์ะสับควิามสัำเร์จ็ัมากยิ�งขึ้้�นในอนาคต	

เป็นท่�พ้�งขึ้องสัังคมแลัะมวิลัมนุษยชาติ

ผ้�ช�วิยศาสัตร์าจัาร์ย์	ชัยชาญ	ถ่าวิร์เวิช

อธิิการ์บด่มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์

 

 

สาร 
                                 ผู$ช&วยศาสตราจารย/ ชัยชาญ ถาวรเวช 

                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
             

             

            ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได4ก5อตั้งคณะเภสัชศาสตร@ ขึ้นในปE พ.ศ. 2529 เปKนคณะที่ 8 ของ

มหาวิทยาลัยนั้น ตลอดระยะเวลา 36 ปE ที่ผ5านมา คณะมีการเติบโตแบบก4าวกระโดด มีการพัฒนาการเรียน                 

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย5างต5อเน่ือง มีคณาจารย@และศิษย@เก5าท่ีประสบความสำเร็จในอาชีพ 

บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได4มากกว5าร4อยละ 95 ทุกปE และได4งานทำ 

100%  คณาจารย@มีตำแหน5งทางวิชาการจำนวนมากกว5าร4อยละ 80% และสร4างผลงานวิจัยและนวัตกรรม

จำนวนมากสู5สังคม มีการดำเนินงานที่เปKนเลิศจนผ5านการคัดเลือกเข4าร5วมโครงการเกณฑ@คุณภาพการศึกษา

เพื ่อการดำเนินการที่เปKนเลิศ EdPEx200 รุ 5นที ่ 6 พ.ศ.2561 จากที่กล5าวมาจะเห็นว5าคณะเภสัชศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปKนผู4มีบทบาทสำคัญในการทำประโยชน@ต5อนโยบายด4านวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
 

             ในโอกาสครบรอบ 36 ปE ของคณะเภสัชศาตร@ มหาวิทยาลัยศิลปากร กระผมขออารธนาคุณพระศรี

รัตนตรัย ดลบัลดาลให4ผู4บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย@เก5า มีแต5ความสุข ความเจริญ การดำเนินงานของ

คณะมีความก4าวหน4าและประสบความสำเร็จมากย่ิงข้ึนในอนาคต เปKนท่ีพ่ึงของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 

 

                                                      
                   ผู$ช&วยศาสตราจารย/ ชัยชาญ ถาวรเวช 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รัตนตรัย ดลบัลดาลให4ผู4บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย@เก5า มีแต5ความสุข ความเจริญ การดำเนินงานของ

คณะมีความก4าวหน4าและประสบความสำเร็จมากย่ิงข้ึนในอนาคต เปKนท่ีพ่ึงของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 

 

                                                      
                   ผู$ช&วยศาสตราจารย/ ชัยชาญ ถาวรเวช 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สาร
ศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกร ธันัะเศรษฐ์ ง้าวิหิรัญพิัฒนั์

คณบัดีีคณะเภสัชศิาสตร์ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

												เนื�องในโอกาสัคร์บร์อบ	36	ปี	แห�งการ์สัถ่าปนาคณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	

ในป	ีพ.ศ.2564		กร์ะผมขึ้อแสัดงควิามยนิดก่บัคณะวิชิาท่�มค่วิามเจัร์ญิก�าวิหน�าเพิ�มข้ึ้�นตลัอดเวิลัา

ท่�ผ�านมา	 36	 ปี	 แลัะขึ้อขึ้อบพร์ะคุณท�านคณบด่ผ้�ปร์ะศาสัน์การ์	 ร์ศ.ดร์.ปร์ะโชติ	 เปลั�งวิิทยา								

ท่�ก�อตั�งคณะวิชิาด�วิยควิามตั�งใจัท่�ดง่าม	อดต่คณบดทุ่กท�าน	ตั�งแต�	ผศ.อเนก	วิร่์เวิชชพสิัยั		ร์ศ.ดร์.

สัินธิุ์ชัย	แก�วิกิติชัย		ผศ.ดร์.วิันชัย	สัุทธิะนันท์	แลัะ	ร์ศ.ดร์.จัุไร์ร์ัตน์	นันทานิช	ตลัอดจันคณาจัาร์ย์

แลัะบุคลัากร์ท่�ร์�วิมแร์งร์�วิมใจัในการ์พัฒนาคณะให�เจัริ์ญก�าวิหน�า	 ทั�งด�านวิิชาการ์แลัะวิิชาช่พ	

คณะฯ	ขึ้องพวิกเร์าได�ร์บัควิามไวิ�วิางใจัจัากสังัคม	แลัะได�ร์บัควิามนยิมในการ์เลัอืกเพื�อเขึ้�าศก้ษา

ต�อขึ้องนักเร์่ยน	 จัากผลัลััพธ์ิท่�เกิดจัากการ์เร์่ยนการ์สัอนท่�ม่คุณภาพขึ้องคณะ	ตลัอดจันผลังาน

วิิจััยแลัะนวิัตกร์ร์มต�าง	ๆ	ท่�โดดเด�น	 โดยในร์อบ	5	ปีท่�ผ�านมา	ผลัการ์สัอบใบปร์ะกอบวิิชาช่พ

เภสััชกร์ร์มขึ้องบัณฑิิตคณะเภสััชศาสัตร์์อย้�ในอันดับ	1	ใน	3	ปร์ะเทศ	แลัะในปีน่�	คณะได�ร์ับการ์

จััดอันดับ	 2021	 QS	World	 University	 Rankings	 by	 Subject	 in	 Pharmacy	 and	

Pharmacology	 	 ในช�วิง	 301-350	 ขึ้องโลัก	 ซึ่้�งนำควิามภาคภ้มิใจัมาสั้�คณะขึ้องเร์าตลัอดจัน

มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์

	 ในโอกาสัน่�กร์ะผมขึ้ออาร์าธินาคุณพร์ะศร่์ร์ัตนตร์ัย	 แลัะสัิ�งศักดิ�สัิทธิิ�ในสัากลัโลัก							

ดลับันดาลัให�คณาจัาร์ย์	บุคลัากร์	นักศ้กษา	ศิษย์	ทุกท�าน		ม่ควิามสัุขึ้	แลัะม่ควิามเจัร์ิญก�าวิหน�า	

ปร์ะสับควิามสัำเร์จ็ัในสัิ�งท่�ปร์าร์ถ่นา	แลัะเป็นกำลังัหนนุให�กบัควิามเจัร์ญิก�าวิหน�าขึ้องคณะเภสัชัศาสัตร์์	

มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์สัืบต�อไป	

ศาสัตร์าจัาร์ย์	ดร์.	เภสััชกร์	ธินะเศร์ษฐ์	ง�าวิหิร์ัญพัฒน์

คณบด่คณะเภสััชศาสัตร์์

 

 

สาร 
ศาสตราจารย( ดร. เภสัชกร ธนะเศรษฐ( ง7าวหิรัญพัฒน( 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร( มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

            เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ป3 แห6งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร? มหาวิทยาลัยศิลปากร ในป3 พ.ศ.

2564  กระผมขอแสดงความยินดีกับคณะวิชาท่ีมีความเจริญกQาวหนQาเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ตลอดเวลาท่ีผ6านมา 36 ป3 

และขอขอบพระคุณท6านคณบดีผูQประสาธน?กาล รศ.ดร.ประโชติ เปล6งวิทยา ที่ก6อตั้งคณะวิชาดQวยความตั้งใจท่ี

ดีงาม อดีตคณบดีทุกท6าน ตั้งแต6 ผศ.อเนก วีรเวชชพิสัย,  รศ.ดร.สินธุ?ชัย แกQวกิติชัย,  ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท? 

และ รศ.ดร.จุไรรัตน? นันทานิช ตลอดจนคณาจารย?และบุคลากรที่ร6วมแรงร6วมใจในการพัฒนาคณะใหQ

เจริญกQาวหนQา ทั้งดQานวิชาการและวิชาชีพ คณะฯของพวกเราไดQรับความไวQวางใจจากสังคม และไดQรับความ

นิยมในการเลือกเพื่อเขQาศึกษาต6อของนักเรียน นักศึกษา จากผลลัพธ?ที่เกิดจากการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ของคณะ ตลอดจนผลงานวิจัยและนวัตกรรมต6าง ๆที่โดดเด6น  โดยในรอบ 5 ป3ที ่ผ6านมา ผลการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร? อยู6ในอันดับ 1 ใน 3 ประเทศ และในป3น้ี คณะไดQรับ

การจ ัดอ ันด ับ 2021 QS World University Rankings by Subject in Pharmacy and Pharmacology  

ในช6วง 301-350 ของโลก ซ่ึงนำความภาคภูมิใจมาสู6คณะของเราตลอดจนมหาวิทยาลัยศิลปากร 

          ในโอกาสน้ีกระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ ์สิทธ?ในสากลโลก ดลบันดาลใหQ

คณาจารย? บุคลากร นักศึกษา ศิษย? ทุกท6าน  มีความสุข และมีความเจริญกQาวหนQา ประสบความสำเร็จในสิ่งท่ี

ปรารถนา และเป�นกำลังหนุนใหQกับความเจริญกQาวหนQาของคณะเภสัชศาสตร? มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบต6อไป  

 

 

 
ศาสตราจารย? ดร.เภสัชกร ธนะเศรษฐ? งQาวหิรัญพัฒน?) 

                                คณบดีคณะเภสัชศาสตร? 

 

 

 

 

 

 

สาร 
ศาสตราจารย( ดร. เภสัชกร ธนะเศรษฐ( ง7าวหิรัญพัฒน( 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร( มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

            เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ป3 แห6งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร? มหาวิทยาลัยศิลปากร ในป3 พ.ศ.

2564  กระผมขอแสดงความยินดีกับคณะวิชาท่ีมีความเจริญกQาวหนQาเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ตลอดเวลาท่ีผ6านมา 36 ป3 

และขอขอบพระคุณท6านคณบดีผูQประสาธน?กาล รศ.ดร.ประโชติ เปล6งวิทยา ที่ก6อตั้งคณะวิชาดQวยความตั้งใจท่ี

ดีงาม อดีตคณบดีทุกท6าน ตั้งแต6 ผศ.อเนก วีรเวชชพิสัย,  รศ.ดร.สินธุ?ชัย แกQวกิติชัย,  ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท? 

และ รศ.ดร.จุไรรัตน? นันทานิช ตลอดจนคณาจารย?และบุคลากรที่ร6วมแรงร6วมใจในการพัฒนาคณะใหQ

เจริญกQาวหนQา ทั้งดQานวิชาการและวิชาชีพ คณะฯของพวกเราไดQรับความไวQวางใจจากสังคม และไดQรับความ

นิยมในการเลือกเพื่อเขQาศึกษาต6อของนักเรียน นักศึกษา จากผลลัพธ?ที่เกิดจากการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ของคณะ ตลอดจนผลงานวิจัยและนวัตกรรมต6าง ๆที่โดดเด6น  โดยในรอบ 5 ป3ที ่ผ6านมา ผลการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร? อยู6ในอันดับ 1 ใน 3 ประเทศ และในป3น้ี คณะไดQรับ

การจ ัดอ ันด ับ 2021 QS World University Rankings by Subject in Pharmacy and Pharmacology  

ในช6วง 301-350 ของโลก ซ่ึงนำความภาคภูมิใจมาสู6คณะของเราตลอดจนมหาวิทยาลัยศิลปากร 

          ในโอกาสน้ีกระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ ์สิทธ?ในสากลโลก ดลบันดาลใหQ

คณาจารย? บุคลากร นักศึกษา ศิษย? ทุกท6าน  มีความสุข และมีความเจริญกQาวหนQา ประสบความสำเร็จในสิ่งท่ี

ปรารถนา และเป�นกำลังหนุนใหQกับความเจริญกQาวหนQาของคณะเภสัชศาสตร? มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบต6อไป  

 

 

 
ศาสตราจารย? ดร.เภสัชกร ธนะเศรษฐ? งQาวหิรัญพัฒน?) 

                                คณบดีคณะเภสัชศาสตร? 
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สาร
รองศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกรหญิง จิราพิร ลึิ�มปีานัานันัที่์

นายกสภาเภสัชกรรม

	 คณะเภสัชัศาสัตร์	์มหาวิทิยาลัยัศลิัปากร์	ได�สัร์�างกำลังัคนด�านเภสัชักร์ร์มมานบัเวิลัา

นาน	36	ปีแลั�วิ	ถ่�าเปร์ย่บเป็นคนกเ็ปร์ย่บได�กบัวิยัทำงานซ้ึ่�งอยใ้นวิยัท่�มพ่ลัะกำลังักลั�าแกร์�ง	พร์�อม

ท่�จัะลัุยงานสัำคัญ	ๆ 	อันจัะก�อปร์ะโยชน์ต�อการ์พัฒนาวิิชาช่พเภสััชกร์ร์มแลัะปร์ะเทศชาติต�อไป	

คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	นอกจัากม่ชื�อเสั่ยงในการ์ผลัิตบุคลัากร์ด�านเภสััชกร์ร์ม

ท่�ม่คุณภาพแลั�วิ	 ยังได�สัร์�างงานวิิจััยแลัะนวิัตกร์ร์มมากมายจันเป็นท่�น�าเชื�อถ่ือทั�งร์ะดับปร์ะเทศ

จัากการ์จััดอนัดบัมหาวิทิยาลัยัในปร์ะเทศ	Thailand	Education	Ranking	(TER)	แลัะร์ะดบัโลัก	

QS	World	University	Ranking		

	 สัภาเภสัชักร์ร์ม	ขึ้อแสัดงควิามยนิดก่บัการ์พฒันาอย�างร์วิดเร์ว็ิขึ้องคณะเภสัชัศาสัตร์์	

มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 แลัะควิามสัำเร์็จัต�าง	 ๆ	 ท่�ผ�านมาทั�งด�านการ์ผลิัตบัณฑิิตท่�ม่คุณภาพ										

การ์สัร์�างงานวิิจััยท่�เป็นปร์ะโยชน์ต�อสัังคมจันเป็นท่�ปร์ะจัักษ์	 การ์บริ์การ์ทางวิิชาการ์	 แลัะการ์

พัฒนาวิิชาช่พเภสััชกร์ร์ม	

	 สัภาเภสััชกร์ร์ม	 ขึ้อแสัดงควิามปร์าร์ถ่นาด่	 แลัะขึ้ออาร์าธินาพร์ะไภสััชครุ์โปร์ดดลั	

บันดาลัให�คณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์ปร์ะสัพควิามสัำเร์็จั	 แลัะเป็นหน�วิยงานท่�

เขึ้�มแขึ้็งในการ์พัฒนาวิิชาช่พเภสััชกร์ร์มแลัะเป็นท่�พ้�งขึ้องสัังคมทางด�านเภสััชกร์ร์มตลัอดไป	

ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์	ดร์.	เภสััชกร์หญิง	จัิร์าพร์	ลัิ�มปานานนท์

นายกสัภาเภสััชกร์ร์ม

   สาร 

              รองศาสตราจารย+ ดร.เภสัชกรหญิง จิราพร ล้ิมปานานนท+ 

                             นายกสภาเภสัชกรรม 

 
           

                         

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได9สร9างกำลังคนด9านเภสัชกรรมมานับ เวลานาน 36 ป@แล9ว ถ9า

เรียบเปDนคนก็เปรียบได9กับวัยทำงานซึ่งอยูjในวัยที่มีพละกำลังกล9าแกรNง พร9อมท่ีจะลุยงานสำคัญ ๆ อันจะกNอ

ประโยชนTตNอการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและ ประเทศชาติตNอไป  

คณะเภสัชศาสตรT มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากมีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรด9านเภสัชกรรมที่มีคุณ 

ภาพแล9ว ยังได9สร9างงานวิจัยและนวัตกรรมมากมาย ในหลายๆ ด9านจนเปDนท่ีนNาเชื่อถือทั้งระดับประเทศจากการ

จัดอันดับมหาวิทยลัยในประเทศ Thailand Education  Ranking (TER) และระดับโลก QS World University 

Ranking   

สภาเภสัชกรรม ขอแสดงความยินดีกับการพัฒนาอยNางรวดเร็วของคณะเภสัชศาสตรT มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และความสำเร็จตNางๆ ท่ีผNานมาท้ังด9านการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การ สร9างงานวิจัยท่ีเปDนประโยชนTตNอ

สังคมจนเปDนท่ีประจักษT การบริการทางวิชาการ และการ พัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม  

สภาเภสัชกรรม ขอแสดงความปรารถนาดี และขออาราธนาพระไภสัชครุโปรดดล บันดาลให9คณะเภสัช

ศาสตรT มหาวิทยาลัยศิลปากรประสพความสำเร็จ และเปDนหนNวยงานที่ เข9มแข็งในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม

และเปDนท่ีพ่ึงของสังคมทางด9านเภสัชกรรมตลอดไป  

 

  
   รองศาสตราจารยT ดร.เภสัชกรหญิง จิราพร ล้ิมปานานนทT 

                     นายกสภาเภสัชกรรม 
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สาร
เภสืัชกร ธั่ระ ฉกาจนัโรดิ์ม

นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศิไทย ในพระบัรมราชูปถััมภ์

	 เภสััชกร์ร์มสัมาคมแห�งปร์ะเทศไทย	ในพร์ะบร์มร์าช้ปถ่มัภ์	ขึ้อแสัดงควิามยินด่อย�าง

ยิ�งต�อคณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิทิยาลัยัศลิัปากร์	(มศก.)	ในโอกาสัคร์บร์อบ	36	ปี	ขึ้องการ์ก�อตั�งคณะ

	 คณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาศิลัปากร์	 เป็นคณะการ์ศ้กษาท่�เปิดสัอนวิิชาช่พ

เภสััชศาสัตร์์เป็นลัำดับท่�	 6	 ขึ้องจัำนวินคณะเภสััชศาสัตร์์ท่�ก�อตั�งขึ้้�นถ่้งปัจัจัุบันร์วิม	 19	 คณะ					

นบัเปน็คณะเภสัชัศาสัตร์ท์่�กำเนดิขึ้้�นด�วิยวิสิัยัทศันอ์นักวิ�างไกลัขึ้องบร้์พาจัาร์ยผ์้�ก�อตั�งซึ่้�งเลัง็เหน็

ควิามขึ้าดแคลันขึ้องเภสัชักร์ขึ้องปร์ะเทศในร์ะบบสุัขึ้ภาพในสัมัยนั�นแลัะควิามจัำเป็นในการ์สัร์�าง

เภสััชกร์เพิ�มขึ้้�นอย�างเพ่ยงพอเพื�อพัฒนาร์ะบบสัาธิาร์ณสุัขึ้ขึ้องปร์ะเทศให�ทัดเท่ยมปร์ะเทศท่�

พัฒนาแลั�วิ

	 ในร์ะยะเวิลัา	36	ปีท่�ผ�านมาคณะเภสัชัศาสัตร์์	มหาวิทิยาลัยัศิลัปากร์	ได�ผลิัตบุคลัากร์

ทางเภสัชัศาสัตร์์แลัะเภสัชักร์ร์มอย�างมากมายในทกุร์ะดบั	ตั�งแต�เภสัชัศาสัตร์บณัฑิิต	มหาบณัฑิิต	

ดุษฎ่ีบัณฑิิต	 แลัะผ้�เช่�ยวิชาญเฉัพาะทางสั้�ร์ะบบสุัขึ้ภาพอย�างมากมายสัร์�างควิามเจัริ์ญก�าวิหน�า

ต�อวิิชาช่พเกินกวิ�าจัะบร์ร์ยายในท่�น่�

	 ในโอกาสัการ์เฉัลัิมฉัลัองการ์คร์บร์อบ	36	ปีแห�งการ์ก�อตั�งคณะ	กร์ะผมในนามขึ้อง

นายกเภสัชักร์ร์มสัมาคมแห�งปร์ะเทศไทย	ในพร์ะบร์มร์าชป้ถ่มัภ	์แลัะสัมาชกิทกุท�าน	ขึ้ออาร์าธินา

คุณจัากพร์ะไภสััชคุรุ์พุทธิเจั�า	 แลัะสัิ�งศักดิ�สัิทธิิ�	 ท่�ท�านเคาร์พนับถื่อจังปกป้องคุ�มคร์องให�																						

คณะเภสัชัศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	จังเจัร์ิญก�าวิหน�าเป็นกำลัังสัำคัญแห�งการ์ผลัิตบุคลัากร์

ทางเภสััชกร์ร์ม	แลัะ	เภสััชศาสัตร์์ตลัอดไป

เภสััชกร์	ธิ่ร์ะ	ฉักาจันโร์ดม

นายกเภสััชกร์ร์มสัมาคมแห�งปร์ะเทศไทย	ในพร์ะบร์มร์าช้ปถ่ัมภ์

สาร 

เภสัชกร ธีระ  ฉกาจนโรดม 

นายกเภสัชกรรมสมาคมแห7งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภB 

 
 
 

เภสัชกรรมสมาคมแห-งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ< ขอแสดงความยินดีอย-างย่ิงต-อคณะเภสัช

ศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร(มศก) ในโอกาสครบรอบ 36 ปL ของการก-อต้ังคณะ 

คณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาศิลปากร เปNนคณะการศึกษาท่ีเปQดสอนวิชาชีพเภสัชศาสตร<เปNนลำดับท่ี 6 

ของจำนวนคณะเภสัชศาสตร<ทีก-อต้ังข้ึนถึงปTจจุบันรวม 19 คณะ นับเปNนคณะเภสัชศาสตร<ท่ีกำเนิดข้ึนดXวย

วิสัยทัศน<อันกวXางไกลของบูรพจารย<ผูXก-อต้ังซ่ึงเล็งเห็นความขาดแคลนของเภสัชกรของประเทศในระบบสุขภาพ

ในสมัยน้ันและความจำเปNนในการสรXางเภสัชกรเพ่ิมข้ึนอย-างเพียงพอเพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

ใหXทัดเทียมประเทศท่ีพัฒนาแลXว 

ในระยะเวลา 36 ปLท่ีผ-านมาคณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดXผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร<

และเภสัชกรรมอย-างมากมายในทุกระดับ ต้ังแต-เภสัชศาสตร<บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และผูXเช่ียวชาญ

เฉพาะทางสู-ระบบสุขภาพอย-างมากมายสรXางความเจริญกXาวหนXาต-อวิชาชีพเกินกว-าจะบรรยายในท่ีน้ี 

ในโอกาสการเฉลิมฉลองการครบรอบ 36 ปLแห-งการก-อต้ังคณะ กระผมในนามของนายกเภสัชกรรม

สมาคมแห-งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ< และสมาชิกทุกท-าน ขออาราธนาคุณจากพระไภสัชคุรุพุทธเจXา 

และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีท-านเคารพนับถือจงปกปdองคุXมครองใหXคณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร จง

เจริญกXาวหนXาเปNนกำลังสำคัญแห-งการผลิตบุคลากรทางเภสัชกรรม และ เภสัชศาสตร<ตลอดไป 

 

 

 

 

เภสัชกร ธีระ  ฉกาจนโรดม 

นายกเภสัชกรรมสมาคมแห7งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภB 
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สาร
ผูู้ช่วิยศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกร วิันัชัย สืุที่ธัะนัันัที่์

อดีีตคณบัดีีคณะเภสัชศิาสตร์ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

	 ขึ้อแสัดงควิามยินด่กับผ้�บร์ิหาร์	คณาจัาร์ย์	บุคลัากร์	ศิษย์เก�าแลัะศิษย์ปัจัจัุบันขึ้อง

คณะเภสััชศาสัตร์์	 ในวิาร์ะท่�คณะเดินทางมาคร์บ	 36	 ปีในปีพุทธิศักร์าช	 2564	 นับจัากวิันท่�ม่

ปร์ะกาศจััดตั�งขึ้้�นเป็นหน�วิยงานท่�ม่ฐานะเท่ยบเท�าคณะลัำดับท่�	8	ขึ้องมหาวิิทยาลััยศิลัปากร์ใน

ร์าชกิจัจัานุเบกษาเป็นต�นมา

	 ในโอกาสัอันเป็นมงคลัน่�	ผมขึ้อเชิญชวินให�พวิกเร์าจังอย�าได�ลัืมแลัะร์�วิมกันร์ะลั้กถ่้ง

คุณงามควิามด่แลัะคุณ้ปการ์ขึ้องผ้�ท่�ลั�วิงลัับไปแต�ได�ม่สั�วินอย�างสัำคัญในการ์สัร์�างคณะ

เภสััชศาสัตร์	์มหาวิทิยาลัยัศลิัปากร์	ให�สัามาร์ถ่เปน็สัถ่าบนัชั�นนำด�านการ์ศก้ษาเภสัชัศาสัตร์ข์ึ้อง

ปร์ะเทศแลัะขึ้องภม้ภิาคเอเชย่อาคเนยม์ค่วิามก�าวิหน�าอย�างยิ�งทกุด�านในวินัน่�	ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์	

ดร์.	 ปร์ะโชติ	 เปลั�งวิิทยา	 คณบด่ผ้�ปร์ะศาสัน์การ์ซ้ึ่�งนอกจัากเป็นผ้�ก�อตั�งแลั�วิยังได�วิางร์ากฐาน

แนวิคิดท่�สัำคัญ	 “คณะเภสััชศาสัตร์์แลัะวิิชาการ์เพื�อปร์ะชาชน”	 อ่กทั�งยังเป็นแร์งบันดาลัใจัให�

กบับุคลัากร์ร์ุ�นแร์ก	ๆ 	ในการ์ปฏิบัิตงิานให�กับคณะเพื�อสับืสัานปณิธิานขึ้องท�าน	แลัะ	ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์	

ดร์.	สัินธิุ์ชัย	แก�วิกิติชัย	อด่ตคณบด่คณะเภสััชศาสัตร์์	ท่�ดำเนินการ์อย�างต�อเนื�องแลัะเขึ้�มแขึ้็งยิ�ง

ในด�านการ์พัฒนากายภาพแลัะบุคลัากร์ขึ้องคณะ	

	 การ์คร์บร์อบวัินก�อตั�งขึ้ององคก์ร์เปน็วัินสัำคญัท่�นอกจัากควิร์จัะภาคภม้ใิจัแลัะเฉัลัมิ

ฉัลัองแลั�วิยงัสัมควิร์ท่�เร์าจัะทบทวินถ่อดบทเร่์ยนถ้่งปจััจัยัท่�ทำให�เร์าก�าวิมาจันมช่ื�อเสัย่งร์ะดบัน่�

ได�		ในขึ้ณะเดย่วิกนัทบทวินหาสัาเหตหุากแม�วิ�าเร์ายงัไม�ดท่่�สัดุขึ้องปร์ะเทศแลัะขึ้องเอเชย่อาคเนย์	

หร์อืหากเร์ายงัไม�เปน็คณะเภสัชัศาสัตร์เ์พื�อปร์ะชาชนอย�างแท�จัร์งิ		ทั�งสัองเร์ื�องถ่ง้แม�จัะเปน็ควิาม

ท�าทายเก�าแต�กเ็อื�อมถ้่งได�เมื�อคำน้งถ้่งจัดุแขึ้ง็ท่�สัดุขึ้องคณะคอืควิามเก�งขึ้องบคุลัากร์โดยเฉัพาะ

สัายวิิชาการ์	แลัะควิามร์�วิมมือเป็นน�ำหน้�งใจัเด่ยวิกันขึ้องบุคลัากร์ทุกคนในองค์กร์เมื�อทำงาน

	 ผมขึ้อให�ทุกท�านปร์ะสับแต�ควิามสัุขึ้	ควิามเจัร์ิญ	แลัะจังช�วิยกันปฏิิบัติงานอย�างเต็ม

กำลัังควิามสัามาร์ถ่เพื�อร์ับมือกับโลักท่�เปลั่�ยนแปลังไปท�ามกลัางควิามท�าทายใหม�	ๆ	ต�อไป

ผ้�ช�วิยศาสัตร์าจัาร์ย์	ดร์.	เภสััชกร์	วิันชัย	สัุทธิะนันท์

คณบด่คณะวิิทยาการ์จััดการ์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์

 

            สาร 

ผู#ช%วยศาสตราจารย. ดร. วันชัย สุทธะนันท. 

                         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 
 

            ขอแสดงความยินดีกับผู5บริหาร คณาจารย: บุคลากร ศิษย:เก@าและศิษย:ปCจจุบันของคณะเภสัชศาสตร: 

ในวาระที่คณะเดินทางมาครบ 36 ปLในปLพุทธศักราช 2564 นับจากวันที่มีประกาศจัดตั้งขึ้นเปTนหน@วยงาน 

ท่ีมีฐานะเทียบเท@าคณะลำดับท่ี 8 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในราชกิจจานุเบกษาเปTนต5นมา 

            ในโอกาสอันเปTนมงคลนี้ ผมขอเชิญชวนให5พวกเราจงอย@าได5ลืมและร@วมกันระลึกถึงคุณงามความดี

และคุณูปการของผู5ที่ล@วงลับไปแต@ได5มีส@วนอย@างสำคัญในการสร5างคณะเภสัชศาสตร: มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ให5สามารถเปTนสถาบันชั ้นนำด5านการศึกษาเภสัชศาสตร:ของประเทศและของภูมิภาคเอเชียอาคเนย:   

มีความก5าวหน5าอย@างยิ่งทุกด5านในวันนี้ รองศาสตราจารย* ดร. ประโชติ เปล5งวิทยา คณบดีผู>ประศาสน*การ  

ซึ่งนอกจากเปTนผู5ก@อตั้งแล5วยังได5วางรากฐานแนวคิดที่สำคัญ “คณะเภสัชศาสตร*และวิชาการเพื่อประชาชน” 

อีกทั้งยังเปTนแรงบันดาลใจให5กับบุคลากรรุ@นแรกๆในการปฏิบัติงานให5กับคณะเพื่อสืบสานปณิธานของท@าน 

และ รองศาสตราจารย* ดร. สินธุ*ชัย แก>วกิติชัย อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร* ที่ดำเนินการอย@างต@อเนื่องและ

เข5มแข็งย่ิงในด5านการพัฒนากายภาพและบุคลากรของคณะ  

             การครบรอบวันก@อตั้งขององค:กรเปTนวันสำคัญที่นอกจากควรจะภาคภูมิใจและเฉลิมฉลองแล5ว  

ยังสมควรที่เราจะทบทวนถอดบทเรียนถึงปCจจัยที่ทำให5เราก5าวมาจนมีชื่อเสียงระดับนี้ได5  ในขณะเดียวกัน

ทบทวนหาสาเหตุหากแม5ว@าเรายังไม@ดีที ่สุดของประเทศและของเอเชียอาคเนย: หรือหากเรายังไม@เปTน 

คณะเภสัชศาสตร:เพื่อประชาชนอย@างแท5จริง  ทั้งสองเรื่องถึงแม5จะเปTนความท5าทายเก@าแต@ก็เอื้อมถึงได5เม่ือ

คำนึงถึงจุดแข็งที่สุดของคณะคือความเก@งของบุคลากรโดยเฉพาะสายวิชาการ และความร@วมมือเปTนน้ำหน่ึง 

ใจเดียวกันของบุคลากรทุกคนในองค:กรเม่ือทำงาน 

             ผมขอให5ทุกท@านประสบแต@ความสุข ความเจริญ และจงช@วยกันปฏิบัติงานอย@างเต็มกำลัง

ความสามารถเพ่ือรับมือกับโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปท@ามกลางความท5าทายใหม@ ๆ ต@อไป 

 

                                               
           ผู#ช%วยศาสตราจารย. ดร.วันชัย สุทธะนันท. 

      คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สาร
รองศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกรหญิง จุไรรัตนั์ นัันัที่านัิช 

อดีีตคณบัดีีคณะเภสัชศิาสตร์ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

	 เนื�องในโอกาสัคร์บร์อบ	๓๖	 ปี	 คณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 ดิฉัันขึ้อ

แสัดงควิามชื�นชมยินด่ในควิามสัำเร์็จัแลัะควิามเจัร์ิญก�าวิหน�าขึ้องคณะภายใต�การ์นำขึ้อง

ศาสัตร์าจัาร์ย์	ดร์.	เภสััชกร์	ธินะเศร์ษฐ์	ง�าวิหิร์ัญพัฒน์	คณบด่คนปัจัจัุบัน	ท่มบร์ิหาร์	คณาจัาร์ย์	

แลัะบุคลัากร์	ในการ์ดำเนินกิจัการ์ตามพันธิกิจัในการ์ผลัิตบัณฑิิตทางเภสััชศาสัตร์์ท่�ม่ควิามเป็น

เลัศิทางวิชิาการ์	คุณธิร์ร์มแลัะจัริ์ยธิร์ร์ม	ตอบสันองต�อควิามต�องการ์ขึ้องสังัคม	แลัะเปน็ท่�ยอมร์บั

ในร์ะดบัสัากลั	การ์พฒันางานวิจิัยั	การ์ให�บร์กิาร์วิชิาการ์สั้�ชมุชนแลัะสังัคม	เพื�อสัร์�างร์ายได�แลัะ

สัร์�างเครื์อขึ้�ายควิามร์�วิมมือกบัองค์กร์ทั�งในแลัะต�างปร์ะเทศ	ทำนบุำรุ์งศลิัปวัิฒนธิร์ร์ม	มุ�งสั้�ควิาม

เป็นองค์กร์แห�งปัญญาทางเภสััชศาสัตร์์ร์ะดับนำขึ้องปร์ะเทศ	 ภายใต�การ์บร์ิหาร์จััดการ์องค์กร์

ตามหลัักธิร์ร์มาภบิาลั	การ์ดำเนนิกจิัการ์ขึ้องคณะมค่วิามเจัริ์ญก�าวิหน�ามาโดยลัำดบั	ทำให�มั�นใจั

ได�วิ�าคณะจัะสัามาร์ถ่บร์ร์ลัุวิิสััยทัศน์	“คณะเภสััชศาสัตร์์อันดับ	๑	ขึ้องปร์ะเทศ	แลัะ	๑	ใน	๕	

ขึ้องอาเซึ่่ยน	ด�านวิิชาการ์แลัะวิิจััย	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๕”	ในอนาคตอันใกลั�	

	 คณะเภสัชัศาสัตร์์	มหาวิทิยาลัยัศลิัปากร์	พัฒนาแลัะเตบิโตมาจันถ่ง้ทกุวินัน่�	ลั�วินเป็น

ผลัจัากคุณป้การ์แลัะควิามมว่ิสิัยัทัศนอ์นักวิ�างไกลัขึ้องผ้�บร์หิาร์มหาวิทิยาลัยั	แลัะคณะ	ทั�งในอดต่

จันถ่้งปัจัจัุบัน	อาทิ	ศาสัตร์าจัาร์ย์เก่ยร์ติคุณ	คุณหญิงไขึ้ศร์่	ศร์่อร์ุณ	ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์เอนก	วิ่ร์ะ

เวิชชพิสััย	ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์	ดร์.	เภสััชกร์	ปร์ะโชติ	เปลั�งวิิทยา	ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์	ดร์.	เภสััชกร์	

สัินธิ์ุชัย	แก�วิกิติชัย	ผ้�ช�วิยศาสัตร์าจัาร์ย์	ดร์.	เภสััชกร์	วิันชัย	สัุทธิะนันท์	การ์สันับสันุนร์�วิมแร์ง

ร์�วิมใจัจัากคณาจัาร์ย	์บุคลัากร์ขึ้องคณะแลัะมหาวิทิยาลัยั	ร์วิมทั�งบคุลัากร์ในแวิดวิงวิชิาการ์ด�าน

สัาธิาร์ณสัุขึ้แลัะวิิชาช่พเภสััชกร์ร์ม	 ในท�ายท่�สัุดน่�	 ดิฉัันขึ้ออาร์าธินาคุณพร์ะศร์่รั์ตนตร์ัยแลัะสัิ�ง

ศักดิ�สัิทธิิ�ในสัากลัโลัก	โปร์ดอำนวิยพร์ให�นักศ้กษา	คณาจัาร์ย์	ตลัอดไปจันถ่้งบุคลัากร์ขึ้องคณะ

เภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์ทุกท�าน	 จังปร์ะสับแต�ควิามสัุขึ้ควิามเจัริ์ญ	 การ์ดำเนินงาน

กจิัการ์ใดขึ้องคณะจังปร์ะสับแต�ควิามสัำเร์จ็ั	ปร์าศจัากอุปสัร์ร์คภยันตร์ายใด	ๆ 	ทั�งปวิง	เจัร์ญิร์ุ�งเร์อืง

ก�าวิหน�ายิ�ง	ๆ	ขึ้้�นไป	ตลัอดกาลันานเทอญ		

ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์	ดร์.	เภสััชกร์หญิง	จัุไร์ร์ัตน์	นันทานิช

คณบด่บัณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์
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	 คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	จััดตั�งขึ้้�นเมื�อวิันท่�	5	มิถุ่นายน	พ.ศ.	2528	

แลัะเปดิร์บันกัศก้ษาตั�งแต�ปกีาร์ศก้ษา	2529	นบัเปน็คณะเภสัชัศาสัตร์ล์ัำดบัท่�	6	ขึ้องปร์ะเทศไทย	

ตั�งอย้�บร์เิวิณพร์ะร์าชวัิงสันามจันัทร์์	อ.เมือง	จั.นคร์ปฐม	โดยม	่“ร์ศ.ดร์.ภก.ปร์ะโชติ	เปลั�งวิทิยา”	

ดำร์งตำแหน�งคณบด่ในสัมัยนั�น	 นับเป็นคณบด่ผ้�ปร์ะศาสัน์การ์	 ผ้�ก�อตั�งคณะเภสััชศาสัตร์์	

มหาวิทิยาลััยศลิัปากร์	โดยมว่ิตัถ่ปุร์ะสังคเ์พื�อสันองต�อควิามต�องการ์ในการ์พฒันาศกัยภาพกำลังั

คนในสัายงานเภสััชกร์ร์มแลัะสัายงานด�านวิิทยาศาสัตร์์สัุขึ้ภาพ	ร์วิมถ่้งการ์พัฒนาให�เกิดภาร์กิจั

เชิงร์ุกในการ์ให�บร์ิการ์ด�านเภสััชศาสัตร์์	 คณะเภสััชศาสัตร์์	 จััดการ์เร์่ยนการ์สัอนทั�งในร์ะดับ

ปร์ิญญาบัณฑิิต	 ปร์ิญญามหาบัณฑิิต	 แลัะปร์ิญญาดุษฎี่บัณฑิิต	 มุ�งเน�นผลัิตบัณฑิิตท่�พร์�อมด�วิย

ควิามร์้�	คุณธิร์ร์ม	จัร์ิยธิร์ร์ม	แลัะควิามร์ับผิดชอบในการ์ปฏิิบัติงานตามภาร์กิจัแลัะพันธิกิจัแห�ง

วิชิาชพ่เภสัชักร์ร์มทั�งในภาครั์ฐแลัะภาคเอกชนท่�ดำเนินไปในลักัษณะผสัมผสัานควิามร์้�แลัะทกัษะ

เพื�อปร์ะโยชน์ส้ังสุัด	 นอกจัากการ์จััดการ์เร่์ยนการ์สัอน	 คณะเภสััชศาสัตร์์ม่พันธิกิจัในการ์วิิจััย

แลัะพฒันาทางเภสัชัศาสัตร์์	แลัะสัาขึ้าท่�เก่�ยวิขึ้�อง	ให�งานบร์กิาร์วิชิาการ์แก�ชุมชนทั�งภาคร์ฐัแลัะ

ภาคเอกชน	 แลัะม่ควิามร์�วิมมือด�านต�าง	 ๆ	 กับต�างปร์ะเทศโดยเฉัพาะมหาวิิทยาลััยชั�นนำใน

ปร์ะเทศสัหร์ัฐอเมร์ิกา	ฝร์ั�งเศสั	อังกฤษ	เยอร์มน่	แลัะญ่�ปุ�น	เป็นต�น

ประวิัติคณะ
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วิิสัยทัศิน์
 

องค์กร์เป็นเลิัศด�านการ์ศ้กษาแลัะสัร์�างสัร์ร์ค์นวัิตกร์ร์มเภสััชศาสัตร์์แม�นยำ	 เพื�อสัังคมสุัขึ้ภาวิะ

อย�างยั�งยืน

ปณิธิาน
 

มุ�งพัฒนาวิิชาช่พแลัะวิิชาการ์ด�านเภสััชศาสัตร์์

มุ�งปร์ะศาสัน์ควิามร์้�แลัะเสัร์ิมสัร์�างคุณธิร์ร์มสั้�บัณฑิิต

มุ�งผลัิตเภสััชกร์เพื�อสัังคมแลัะมวิลัมนุษยชาติ

 

ปรัชญา
 

คุณธิร์ร์มปร์ะสัานศาสัตร์์แลัะศิลัป์สัร์�างสัร์ร์ค์สัังคม

พันธิกิจ
 

คณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 ม่พันธิกิจัหลัักในการ์ผลัิตบัณฑิิตทางเภสััชศาสัตร์์ท่�ม่

ควิามเป็นเลัิศทางวิิชาการ์	 คุณธิร์ร์มแลัะจัร์ิยธิร์ร์ม	 ตอบสันองต�อควิามต�องการ์ขึ้องสัังคม	 แลัะ

เป็นท่�ยอมรั์บในร์ะดับสัากลั	 พัฒนางานวิิจััย	 ให�บร์ิการ์วิิชาการ์สั้�ชุมชนแลัะสัังคม	 สัร์�างร์ายได�

สัร์�างเครื์อขึ้�ายควิามร์�วิมมือกบัองค์กร์ทั�งในแลัะต�างปร์ะเทศ	ทำนบุำรุ์งศลิัปวัิฒนธิร์ร์ม	มุ�งสั้�ควิาม

เป็นองค์กร์แห�งปัญญาทางเภสััชศาสัตร์์ร์ะดับนำขึ้องปร์ะเทศ	 ภายใต�การ์บร์ิหาร์จััดการ์องค์กร์

ตามหลัักธิร์ร์มาภิบาลั
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ค่านิยมองค์กร
I    RxSU

i	=	Innovation	&	Creativity	(นวิัตกร์ร์มแลัะควิามคิดสัร์�างสัร์ร์ค์)

R	=	Resilience	(ควิามสัามาร์ถ่ในการ์ปร์ับเปลั่�ยนเขึ้�ากับสัถ่านการ์ณ์)

x	=	Excellence	(ควิามเป็นเลัิศ)

S	=	Social	Responsibility	(นำพาสัังคม)

U	=	Unity	(กลัมเกลั่ยวิผ้กพัน)

ขีีดีควิามสามารถัหลััก
 

S	=	Scientific	Thinking	(คิดอย�างเป็นร์ะบบเชิงวิิทยาศาสัตร์์)

I	=	Integrity	(ม่ศักดิ�ศร์่แห�งตน)

L	=	Love	of	Wisdom	(ม่สัติปัญญา)

P	=	Public	Mind	(ม่จัิตสัาธิาร์ณะ)

A	=	Art	Appreciation	(ตร์ะหนักซึ่้�งในคุณค�าแห�งศิลัปะ)

K	=	Knowledgeable	(ม่ควิามร์อบร์้�)

O	=	Outcomes	Oriented	Person	(มุ�งเน�นผลัลััพธิ์ขึ้องงานท่�เป็นเลัิศ)

R	=	Responsible	Man	(เป็นทร์ัพยากร์มนุษย์ท่�ม่ควิามร์ับผิดชอบสั้ง)

N	=	Need	for	Achievement	(เป็นผ้�ท่�ม่แร์งจั้งใจัใฝ�สััมฤทธิิ�)

 

เอกลัักษณ์
 

คณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์เป็นคณะวิิชาชั�นนำแห�งการ์สัร์�างสัร์ร์ค์นวัิตกร์ร์มทาง

สัุขึ้ภาพ
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อตัลัักษณ์ขีองนกัศึิกษาเภสชัศิาสตร์
 

ชาวิเภสััชฯ	ศิลัปากร์เป็นผ้�ม่ควิามคิดสัร์�างสัร์ร์ค์

 

คุณลัักษณะบััณฑิิตที�พึงประสงค์
 

ด่	(ม่คุณธิร์ร์ม	จัร์ิยธิร์ร์ม	ควิามร์ับผิดชอบ	จัิตสัาธิาร์ณะ	แลัะใสั�ใจัสัุขึ้ภาพ)

เก�ง	(ม่ควิามร์้�	แลัะทักษะด�านวิิชาการ์	วิิชาช่พ)

ร์ะดับสัากลั	(ม่ทักษะในศตวิร์ร์ษท่�	21)

ตราสัญลัักษณ์

 

 

 

สีประจำคณะวิิชา
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บัุคลัากร
บุคลึากร   ตำแหนั่งที่างวิิชาการ จำนัวินั (คนั) ร้อยลึะ

สัายวิิชาการ์	 ศาสัตร์าจัาร์ย์	 	 4	 4.17

	 ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์	 	 27	 28.13

	 ผ้�ช�วิยศาสัตร์าจัาร์ย์	 	 51	 53.12

	 อาจัาร์ย์	 	 14	 14.58

สัายสันับสันุน	 ชำนาญการ์พิเศษ	 	 5	 8.06

	 ชำนาญการ์	 	 12	 19.36

	 ชำนาญงาน	 	 1	 1.61

	 ปฏิิบัติการ์	 	 43	 69.36

	 ผ้�ปฏิิบัติงานบร์ิหาร์	 	 1	 1.61

 

บุคลึากร  อายุงานั (ปีี)    

 0-10 11-20 >20

สัายวิิชาการ์	(คน)	 	 12	 22	 62

สัายสันับสันุน	(คน)	 	 23	 21	 18

บัณฑิิต

ระดิ์ับการศึกษา   จำนัวินันัักศึกศึกษาที่่�สืำเร็จการศึกษา

ปร์ิญญาตร์่	 	 	 3,647

ปร์ิญญาโท	 	 	 308

ปร์ิญญาเอก	 	 	 75

ร์วิม	 	 	 4,030

ข้อมูลึ ณ วิันัที่่� 23 พิฤศจิกายนั 2564
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ทำเนียบัคณบัดีี

รองศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกร ปีระโชติ เปีลึ่งวิิที่ยา

คณบดิ์่

1 พิฤษภาคม 2529 - 19 มิถัุนัายนั 2531

(คำสืั�ง มศก. ที่่� 599/2529 ลึงวิันัที่่� 6 สืิงหาคม 2529)
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ผูู้ช่วิยศาสืตราจารย์ เอนัก วิ่รเวิชชพิิสืัย

รักษาการในัตำแหนั่งคณบดิ์่

20 มิถัุนัายนั 2531 - 31 ตุลึาคม 2531

(คำสืั�ง มศก. ที่่� 484/2531 ลึงวิันัที่่� 20 มิถัุนัายนั 2531)

 

 

รองศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกร สืินัธัุ์ชัย แก้วิกิติชัย

คณบดิ์่

1 พิฤศจิกายนั 2531 - 31 ตุลึาคม 2535

(คำสืั�ง มศก.ที่่� 822/2531 ลึงวิันัที่่� 25 ตุลึาคม 2531)

คณบดิ์่

1 พิฤศจิกายนั 2535 - 31 ตุลึาคม 2539

(คำสืั�ง มศก.ที่่� 941/2535 ลึงวิันัที่่� 8 ตุลึาคม 2535)

 

 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก วรีเวชชพสัิย 

รักษาการในตาํแหน่งคณบด ี
20 มิถุนายน 2531 - 31 ตุลาคม 2531 

(คาํสั?ง มศก. ที? 484/2531 ลงวนัที? 20 มิถุนายน 2531) 

 

 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สินธ์ุชัย แก้วกติชัิย 

คณบด ี
1 พฤศจิกายน 2531 - 31 ตุลาคม 2535 

(คาํสั?ง มศก.ที? 822/2531 ลงวนัที? 25 ตุลาคม 2531) 

 
คณบด ี

1 พฤศจิกายน 2535 - 31 ตุลาคม 2539 
(คาํสั?ง มศก.ที? 941/2535 ลงวนัที? 8 ตุลาคม 2535) 
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ผูู้ช่วิยศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกร วิันัชัย สืุที่ธัะนัันัที่์

คณบดิ์่

1 พิฤศจิกายนั 2539 – 31 ตุลึาคม 2543

(คำสืั�ง มศก.ที่่� 949/2539 ลึงวิันัที่่� 6 กันัยายนั 2539)

รักษาการในัตำแหนั่งคณบดิ์่

1 พิฤศจิกายนั 2543

(ค�าสืั�ง มศก.ที่่� 1173/2543 ลึงวิันัที่่� 31 ตุลึาคม 2543)

รองศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกร สืินัธัุ์ชัย แก้วิกิติชัย

คณบดิ์่

2 พิฤศจิกายนั 2543 - 1 พิฤศจิกายนั 2547

(ค�าสืั�ง มศก.ที่่� 1194/2543 ลึงวิันัที่่� 1 พิฤศจิกายนั 2543)

คณบดิ์่

2 พิฤศจิกายนั 2547 - 1 พิฤศจิกายนั 2551

(ค�าสืั�ง มศก.ที่่� 938/2547 ลึงวิันัที่่� 14 กรกฎาคม 2547)

 

 

 
อาจารย์ ดร.วนัชัย สุทธะนันท์ 

คณบด ี
1 พฤศจิกายน 2539 – 31 ตุลาคม 2543 

(คาํสั?ง มศก.ที? 949/2539 ลงวนัที? 6 กนัยายน 2539) 

 
รักษาการในตาํแหน่งคณบด ี
1 พฤศจิกายน 2543 

(คาํสั?ง มศก.ที? 1173/2543 ลงวนัที? 31 ตุลาคม 2543) 

 

 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สินธ์ุชัย แก้วกติชัิย 

คณบด ี
2 พฤศจิกายน 2543 - 1 พฤศจิกายน 2547 

(คาํสั?ง มศก.ที? 1194/2543 ลงวนัที? 1 พฤศจิกายน 2543) 

 
คณบด ี

2 พฤศจิกายน 2547 - 1 พฤศจิกายน 2551 
(คาํสั?ง มศก.ที? 938/2547 ลงวนัที? 14 กรกฎาคม 2547) 
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รองศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชหญิง จุไรรัตนั์ นัันัที่านัิช

คณบดิ์่

2 พิฤศจิกายนั 2551 - 1 พิฤศจิกายนั 2555

(คำสืั�ง มศก.ที่่� 1729/2551 ลึงวิันัที่่� 15 ตุลึาคม 2551)

คณบดิ์่

2 พิฤศจิกายนั 2555 - 1 พิฤศจิกายนั 2559

(คำสืั�ง มศก.ที่่� 1475/2555 ลึงวิันัที่่� 5 ตุลึาคม 2555)

 

ศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกร ธันัะเศรษฐ์ ง้าวิหิรัญพิัฒนั์

คณบดิ์่

2 พิฤศจิกายนั 2559 - 1 พิฤศจิกายนั 2563

(คำสืั�ง มศก. ที่่� 1466/2559 ลึงวิันัที่่� 25 ตุลึาคม 2559)

คณบดิ์่

2 พิฤศจิกายนั 2563 - ปีัจจุบันั

(คำสืั�ง มศก. ที่่� 2578/2563 ลึงวิันัที่่� 30 ตุลึาคม 2563)

 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช 

คณบด ี
2 พฤศจิกายน 2551 - 1 พฤศจิกายน 2555 

(คาํสั?ง มศก.ที? 1729/2551 ลงวนัที? 15 ตุลาคม 2551) 

 
คณบด ี

2 พฤศจิกายน 2555 - 1 พฤศจิกายน 2559 
(คาํสั?ง มศก.ที? 1475/2555 ลงวนัที? 5 ตุลาคม 2555) 

 

 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพฒัน์ 

คณบด ี
2 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบนั 

(คาํสั?ง มศก 1466/2559 ลงวนัที? 25 ตุลาคม 2559) 
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Awards 
	 ในช�วิง	10	ปีท่�ผ�านมา	คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััย

ศิลัปากร์	 แลัะบุคลัากร์	 ได�ร์ับร์างวัิลัแลัะปร์ะกาศเก่ยร์ติคุณต�าง	 ๆ	

มากมาย	ทั�งในร์ะดับชาติแลัะนานาชาติ	สัะท�อนให�เห็นถ่้งศักยภาพ

ทางวิิชาการ์	แลัะควิามคิดสัร์�างสัร์ร์ค์นวิัตกร์ร์มแลัะงานวิิจััย	จันเป็น

ท่�ยอมร์ับจัากองค์กร์ต�าง	 ๆ	 ได�เป็นอย�างด่	 ตัวิอย�างร์างวิัลัท่�															

คณะเภสััชศาสัตร์์แลัะบุคลัากร์ได�ร์ับ	ได�แก�	

รางวิัลึระดิ์ับหนั่วิยงานั

	 -	ภาควิชิาเทคโนโลัยเ่ภสััชกร์ร์ม	ได�ร์บัร์างวัิลัวิิทยาศาสัตร์์

แลัะเทคโนโลัย่	คร์ั�งท่�	20	พ.ศ.	2556	จัากม้ลันิธิิโทเร์เพื�อการ์สั�งเสัร์ิม

วิิทยาศาสัตร์์	 ปร์ะเทศไทย	 ปร์ะเภทสัถ่าบันท่�ม่ผลังานโดดเด�นทาง

ด�านการ์เร์ย่นการ์สัอน	การ์วิิจััยแลัะพฒันาผลัติภณัฑิย์า	สัมนุไพร์แลัะ

ผลัิตภัณฑิ์สัุขึ้ภาพ	

รางวิัลึที่่�คณาจารย์ไดิ์้รับ

	 -	ศ.ดร์.ภก.พร์ศักดิ�	ศร์่อมร์ศักดิ�	ได�ร์ับการ์จััดอันดับเป็น	

Top	 2%	 ขึ้องนักวิิทยาศาสัตร์์โลักท่�ต่พิมพ์แลัะได�รั์บการ์อ�างอิงผลั

งานสั้งสัุด	 สัาขึ้า	 Pharmacy	 and	 pharmacology	 ในฐานขึ้�อม้ลั	

Scopus	ปี	2020	จัาก	Stanford	University	

	 -	 ศ.ดร์.ภญ.ปร์าณ่ต	 โอปณะโสัภิต	 ได�รั์บร์างวัิลั	 FAPA	

Ishidate	Award	 2016	สัาขึ้า	Pharmaceutical	 research	จัาก	

The	Federation	of	Asian	Pharmaceutical	Associations	(FAPA)	

	 -	 ร์ศ.ดร์.ภก.ธิวิัชชัย	 แพชมัด	 ได�ร์ับร์างวิัลัผลังานวิิจััยต่

พิมพ์ด่เด�น	Nagai	Award	Thailand	2018	สัาขึ้า	Pharmaceutical	

A to Z
sciences	จัาก	Nagai	Foundation,	Tokyo,	Japan

	 -	 ร์ศ.ดร์.ภก.ธิวัิชชัย	 แพชมัด	 ได�รั์บร์างวัิลั	 Eudragit	

Aaward	2016	จัาก	Evonik	Industries,	Germany

	 -	 ศ.ดร์.ภญ.ปร์าณ่ต	 โอปณะโสัภิต	 ร์ับพร์ะร์าชทานโลั�

เกย่ร์ติยศ	เมธิว่ิจิัยัอาวุิโสั	สักวิ.	ปร์ะจัำปี	2561-2562	จัากสัมเด็จัพร์ะ

กนิษฐาธิิร์าชเจั�า	 กร์มสัมเด็จัพร์ะเทพรั์ตนร์าชสุัดาฯ	 สัยามบร์มร์าช

กุมาร์่

	 -	ศ.ดร์.ภญ.ปร์าณ่ต	โอปณะโสัภิต	ได�ร์ับร์างวิัลัเภสััชกร์	

ด่เด�น	 ด�านการ์วิิจััยแลัะนวิัตกร์ร์ม	ปร์ะจัำปี	 2560	จัากเภสััชกร์ร์ม

สัมาคมแห�งปร์ะเทศไทย	ในพร์ะบร์มร์าช้ปถ่ัมภ์

	 -	ร์ศ.ดร์.ภก.ธิร่์ศักดิ�	โร์จันร์าธิา	ได�รั์บร์างวัิลัคร์ว้ิทิยาศาสัตร์์

ด่เด�นร์ะดับอุดมศ้กษา	 ปี	 2564	 จัากสัมาคมวิิทยาศาสัตร์์แห�ง

ปร์ะเทศไทยในพร์ะบร์มร์าช้ปถ่ัมภ์

	 -	 ร์ศ.ดร์.ภก.ธิ่ร์ศักดิ�	 โร์จันร์าธิา	 ได�รั์บการ์คัดเลืัอกจัาก

สัำนักงานกองทุนสันับสันุนการ์วิิจััย	(สักวิ.)	ให�เป็น	นักวิิจััยต�นแบบ	

25	ปี	สักวิ.	ปี	2560

รางวิัลึที่่�บุคลึากรสืายสืนัับสืนัุนัไดิ์้รับ

	 -	นางสัาวิลัะอองดาวิ	พลัับพลัา	ได�ร์ับร์างวิัลัชมเชยจัาก

การ์นำเสันอโปสัเตอร์	์ปร์ะเภทผลังานการ์พฒันางานร์ะบบสัำนกังาน	

จัากการ์ปร์ะชุมวิิชาการ์ศ้นย์ปร์ะสัานงานเคร์ือขึ้�ายบุคลัากร์สัาย

สันับสันุนคณะเภสััชศาสัตร์์แห�งปร์ะเทศไทย	ปี	2564

	 -	นางงามศิลัป	์กาบทอง	แลัะนางสัาวิคุณาร์	่ทิพยส์ัมุณฑิา	

ได�ร์ับร์างวิัลัการ์นำเสันอผลังานแบบปากเปลั�า	 ปร์ะเภทผลังานการ์

พฒันาร์ะบบงานห�องปฏิบิตักิาร์	จัากการ์ปร์ะชมุวิชิาการ์ศน้ยป์ร์ะสัาน

งานเคร์ือขึ้�ายบุคลัากร์สัายสันับสันุนคณะเภสััชศาสัตร์์แห�ง

ปร์ะเทศไทย	ปี	2563

	 -	นายสัรุ์ชยั	เทย่นสั�ง	ได�รั์บร์างวัิลัการ์นำเสันอผลังานแบบ

โปสัเตอร์์	 ปร์ะเภทผลังานการ์พัฒนาร์ะบบงานสัำนักงาน	 จัากการ์

ปร์ะชุมวิิชาการ์ศ้นย์ปร์ะสัานงานเคร์ือขึ้�ายบุคลัากร์สัายสันับสันุน

คณะเภสััชศาสัตร์์แห�งปร์ะเทศไทย	ปี	2559

รางวิัลึที่่�นัักศึกษาไดิ์้รับ

	 -	 นางสัาวิยัสัม่น	 วิาเห็ง	 ตัวิแทนนักศ้กษาเภสััชศาสัตร์์

ปร์ะเทศไทย	ชนะเลัศิการ์แขึ้�งขึ้นัทกัษะทางด�านเภสัชักร์ร์ม	ปร์ะเภท	

Clinical	Event	Beginner	Level	ร์ะดบัเอเชย่แปซึ่ฟิิิก	ในงานปร์ะชมุ	

15th	 IPSH	Asia	Pacific	Pharmaceutical	 Symposium	2016	

ปร์ะเทศเกาหลั่ใต�	

	 -	ภญ.นร์ิศา	ร์ื�นเร์ิงบุญ	ได�ร์ับร์างวิัลับัณฑิิตเภสััชศาสัตร์์	

ด่เด�น	ปี	2558	จัากม้ลันิธิิสัมเด็จัพร์ะมหิตลัาธิิเบศร์	อดุลัยเดชวิิกร์ม

พร์ะบร์มร์าชชนก

36 ปี เภสัชศิาสตร์ 

ศิิลัปากร
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	 -	 ภก.ไชยกาญจัน์	 พร์พิชณร์งค์	 นักศ้กษาปร์ิญญาเอก	

หลัักสั้ตร์เทคโนโลัย่เภสััชกร์ร์ม	ได�ร์ับร์างวิัลั	อันดับหน้�ง	ในปร์ะกวิด

การ์แขึ้�งขัึ้นคิดค�นงานวิิจััยร์ะดับนานาชาติ	 งาน	 ISPE	 Singapore	

Hackathon	ปี	2562

	 -	 นางสัาวิอร์วิร์า	 วิงศ์วิัชร์มงคลั	 ตัวิแทนนักศ้กษา

ปร์ะเทศไทย	ร์ะดับปร์ิญญาตร์่	ได�ร์ับร์างวิัลั	อันดับสัอง	ในปร์ะกวิด

การ์แขึ้�งขัึ้นคิดค�นงานวิิจััยร์ะดับนานาชาติ	 งาน	 ISPE	 Singapore	

Hackathon	ปี	2562

	 -	นายศร์ุต	พ้�งพร์ะ	ตัวิแทนนักศ้กษาปร์ะเทศไทย	ร์ะดับ

ปร์ิญญาตร์่	ได�ร์ับร์างวิัลัอันดับสัอง	จัากการ์ปร์ะกวิดนำเสันอผลังาน

วิิจััยร์ะดับปร์ิญญาตร์่	 ในงาน	 ISPE	 Singapore	 Student	 Poster	

Competition	ปี	2561	

Baesach sala & Community 
medical clinic
	 สัถ่านปฏิิบัติการ์เภสััชกร์ร์มชุมชน	 “เภสััชศาลัา”	 หรื์อ

ร์�านขึ้ายยาขึ้องคณะ	 เปิดให�บริ์การ์ในเดือนพฤษภาคม	 2536	 เพื�อ

จัำหน�ายยาแลัะเวิชภัณฑิ์ท่�ม่คุณภาพ	 เน�นควิามสัมเหตุสัมผลัในการ์

ใช�ยา	ให�บร์กิาร์ควิามร์้�ทางวิิชาการ์ด�านยาแก�บคุลัากร์แลัะปร์ะชาชน	

จััดกิจักร์ร์มแลัะให�บริ์การ์การ์สัร์�างเสัริ์มสุัขึ้ภาพ	 เช�น	 การ์คัดกร์อง

การ์เสั่�ยงต�อโร์คเร์ื�อร์ัง	 การ์ให�คำแนะนำในการ์เลัิกบุหร่์�	 การ์ปร์ับ

เปลั่�ยนพฤติกร์ร์มสัุขึ้ภาพ	 ร์วิมทั�งเป็นสัถ่านปฏิิบัติการ์เภสััชกร์ร์ม

ชุมชนร์้ปแบบตัวิอย�างท่�สัอนแลัะฝึกหัดงานด�านบร์ิการ์แลัะบร์ิหาร์

งานเภสััชกร์ร์มชุมชนแก�นักศ้กษา	 เภสััชศาลัาได�รั์บการ์รั์บร์องเป็น

ร์�านยาคุณภาพจัากสัำนกังานร์บัร์องคุณภาพร์�านยา	สัภาเภสัชักร์ร์ม	

เมื�อวัินท่�	 16	 มิถุ่นายน	 2551	 แลัะในปัจัจุับันได�พัฒนาร์้ปแบบการ์

บร์กิาร์เชื�อมต�อขึ้องร์�านยาคณุภาพกบัร์ะบบปร์ะกนัสัขุึ้ภาพถ่�วินหน�า

ตามโคร์งการ์ร์�านยาชุมชนอบอุ�น	 แลัะร์�วิมกับโร์งพยาบาลันคร์ปฐม

ในการ์พัฒนาร์ะบบการ์จั�ายยาให�กบัผ้�ป�วิยโร์คเร์ื�อร์งั	ตามโคร์งการ์ลัด

ควิามแออัด	 นับเป็นการ์เปิดบทบาททางวิิชาช่พเภสััชกร์ร์มชุมชนท่�

ตอบสันองกบัควิามต�องการ์ขึ้องเครื์อขึ้�ายด�านสุัขึ้ภาพแลัะปร์ะชาชน

ในพื�นท่�จัังหวิัดนคร์ปฐม

	 ในวินัท่�	5	พฤศจักิายน	2556	คณะเภสััชศาสัตร์์ได�เปดิให�

บร์ิการ์	 คลัินิกเวิชกร์ร์มชุมชนอบอุ�น	 “ศิลัปากร์”	เพื�อให�สัวิัสัดิการ์

ด�านการ์ร์ักษาพยาบาลัพื�นฐานแก�นักศ้กษามหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	

วิิทยาเขึ้ตพร์ะร์าชวิังสันามจัันทร์์	 บุคลัากร์ขึ้องมหาวิิทยาลััยแลัะให�

บร์กิาร์ปร์ะชาชนโดยทั�วิไป	คลิันกิเวิชกร์ร์มชุมชนอบอุ�น	ศิลัปากร์	เขึ้�า

ร์�วิมเป็นหน�วิยบร์กิาร์ปร์ะจัำแลัะหน�วิยบร์กิาร์ปฐมภ้มิขึ้องสัำนักงาน

หลักัปร์ะกนัสัขุึ้ภาพแห�งชาต	ิโดยให�บร์กิาร์ตร์วิจัรั์กษาโร์คทั�วิไป	สัร์�าง

เสัร์มิสัขุึ้ภาพ	การ์ให�วัิคซึ่น่ตามนโยบายขึ้องกร์ะทร์วิงสัาธิาร์ณสุัขึ้	ร์วิม

ถ้่งการ์สั�งต�อผ้�ร์ับบร์ิการ์เขึ้�าร์ักษาพยาบาลัในโร์งพยาบาลัเคร์ือขึ้�าย

หร์อืบริ์การ์ทันตกร์ร์มสัำหรั์บนกัศก้ษาท่�ขึ้้�นทะเบย่นสัทิธิหิลักัปร์ะกัน

สัุขึ้ภาพถ่�วินหน�าโดยไม�เสั่ยค�าใช�จั�าย	 นอกจัากนั�น	 คลัินิกเวิชกร์ร์ม

ชมุชนอบอุ�น	“ศลิัปากร์”	มค่วิามร์�วิมมอืกบัมหาวิทิยาลัยัศลิัปากร์ใน

การ์ดำเนินการ์ป้องกันแลัะควิบคุมโร์คติดต�อ	 เช�น	 โร์คไขึ้�เลัือดออก	

โร์คมอืเท�าปาก	โร์คโควิดิ-19	ในพื�นท่�วิทิยาเขึ้ตพร์ะร์าชวิงัสันามจันัทร์์	

ในปี	2562	ได�มก่าร์ปรั์บโคร์งสัร์�างหน�วิยงานภายในคณะเภสัชัศาสัตร์	์

จั้งม่การ์จััดตั�งหน�วิยงาน	ศ้นย์บร์ิการ์สัุขึ้ภาพ	คณะเภสััชศาสัตร์์	โดย

ม่สัถ่านปฏิิบัติการ์เภสััชกร์ร์มชุมชน	 “เภสััชศาลัา”	 แลัะคลิันิก

เวิชกร์ร์มชมุชนอบอุ�น	“ศลิัปากร์”	เปน็หน�วิยงานย�อยขึ้องศน้ยบ์ร์กิาร์

สัุขึ้ภาพ	 เพื�อให�เกิดการ์บริ์การ์ด�านสุัขึ้ภาพท่�คร์บวิงจัร์	 ใน

ปงีบปร์ะมาณ	2565	ศน้ยบ์ร์กิาร์สัขุึ้ภาพมแ่ผนท่�จัะขึ้ยายการ์บร์กิาร์

สัขุึ้ภาพเพิ�มเตมิ	โดยมโ่คร์งการ์จัดัตั�งหน�วิยบร์กิาร์ด�านการ์แพทยแ์ผน

ไทย	จััดให�บร์ิการ์นวิดแผนไทยแก�บุคลัากร์	นักศ้กษาแลัะปร์ะชาชน

ทั�วิไป

Core values
 “I     RxSU” อันหมายถ่้ง

 I = Innovation & Creativity

 R = Resilience

 x = Excellence

 S = Social Responsibility

 U = Unity

เปน็ค�านยิมองคก์ร์	(core	value)	ขึ้องคณะเภสัชัศาสัตร์	์มหาวิทิยาลัยั

ศลิัปากร์	เพื�อให�บุคลัากร์ใช�เป็นแนวิทางในการ์ปฏิบัิตงิาน	แลัะทำให�

เกิดการ์ขึ้ับเคลัื�อนองค์กร์อย�างสัอดคลั�องแลัะบร์ร์ลัุเป้าปร์ะสังค์				

พันธิกิจั	แลัะวิิสััยทัศน์ท่�กําหนดไวิ�	

Design
	 หลักัการ์ออกแบบเบื�องต�น	(Basic	Principle	of	Design)	

เป็นหน้�งในร์ายวิิชาศ้กษาทั�วิไปสัำหร์ับนักศ้กษาเภสััชศาสัตร์์	

มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 ม่เนื�อหาเก่�ยวิกับหลัักการ์ออกแบบเบื�องต�น	

การ์ออกแบบสัิ�งพิมพ์	ฉัลัากแลัะภาชนะบร์ร์จัุ	การ์ออกแบบตกแต�ง

สัวิน	 แลัะศิลัปะการ์จััดวิางหร์ือตกแต�งสัถ่านท่�	 พร์�อมด�วิยการ์ให�

นกัศ้กษาได�ลังมอืปฏิบัิต	ิทำให�นกัศ้กษาแลัะบณัฑิิตเภสัชัศาสัตร์์จัาก

ร์ั�วิศิลัปากร์	 เป็นผ้�ม่ควิามร์้�ทางศิลัปะ	การ์ออกแบบ	แลัะม่ควิามคิด
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สัร์�างสัร์ร์ค์	 สัามาร์ถ่นำศาสัตร์์แลัะศิลัป์ไปปร์ะยุกต์ใช�ในการ์ปฏิิบติ

งานวิชิาชพ่เภสัชักร์ร์ม	เช�น	ออกแบบบร์ร์จัภัุณฑิแ์ลัะฉัลัากยา	จัดัทำ

เอกสัาร์เผยแพร์�ควิามร์้�	หร์อืจััดสัวินสัมนุไพร์	สัอดคลั�องกับวิิสัยัทัศน์

ขึ้องมหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 ในการ์เป็นมหาวิิทยาลััยชั�นนำแห�งการ์

สัร์�างสัร์ร์ค์

 

EdPEx
	 ในปี	2562	คณะเภสััชศาสัตร์	์มหาวิทิยาลััยศลิัปากร์	ผ�าน

การ์ปร์ะเมินตามเกณฑิ์คุณภาพการ์ศ้กษาเพื�อการ์ดำเนินการ์ท่�เป็น

เลัิศ	 (EdPEx	 200)	 จัากสัำนักงานปลััดกร์ะทร์วิงการ์อุดมศ้กษา	

วิทิยาศาสัตร์	์วิจิัยัแลัะนวัิตกร์ร์มเกณฑ์ิดงักลั�าวิเป็นการ์พิจัาร์ณาการ์

บร์หิาร์จัดัการ์ในภาพร์วิมขึ้องคณะในการ์ดำเนินการ์พร์�อมพิจัาร์ณา

ผลัลัพัธิท์่�เกดิข้ึ้�นด�านการ์นำองคก์ร์	แผนกลัยทุธิ	์ลัก้ค�า	บคุลัากร์	แลัะ

ร์ะบบปฏิิบัติการ์	 โดยคณะนำเกณฑ์ิดังกลั�าวิมาพัฒนาในการ์จััดทำ

วิิสััยทัศน์	แผนกลัยุทธิ์	การ์สัื�อสัาร์ให�เกิดควิามร์�วิมมือในการ์ดำเนิน

การ์กับบุคลัากร์	 นักศ้กษา	 แลัะค้�ควิามร์�วิมมือต�าง	 ๆ	 ซึ่้�งทำให�เกิด

ผลัลััพธิ์อย�างเป็นร์้ปธิร์ร์ม	 เช�น	 ผลัการ์สัอบใบปร์ะกอบวิิชาช่พ

เภสััชกร์ร์มซึ่้�งอย้�ในร์ะดับต�นขึ้องปร์ะเทศอย�างต�อเนื�อง	 ผลังาน

วิิจััยด�าน	Pharmacy	and	Pharmacology	ซึ่้�งปัจัจัุบันได�ร์ับการ์จััด

อันดับจัาก	QS	ranking	ให�อย้�ในอันดับท่�	301-350	ขึ้องโลัก	เป็นต�น

	 จัากผลังานดังกลั�าวิคณะฯ	 ได�ร์ับเป็นแหลั�งศ้กษาด้

งานการ์ดำเนินการ์ตามเกณฑ์ิคุณภาพการ์ศ้กษาเพื�อการ์ดำเนินการ์

ท่�เปน็เลัศิจัากทกุคณะฯ	ในมหาวิิทยาลัยัศลิัปากร์	แลัะสัถ่าบนัต�าง	ๆ 	

นอกมหาวิิทยาลััย	 เช�น	 คณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยขึ้อนแก�น		

คณะเภสัชัศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยนเร์ศวิร์	คณะปร์ะมง	มหาวิิทยาลััยเกษตร์ศาสัตร์์	

แลัะคณะแพทยศาสัตร์์แลัะการ์สัาธิาร์ณสัุขึ้	 ร์าชวิิทยาลััยจัุฬาภร์ณ์	

เป็นต�น	ทั�งน่�คณะม่เป้าหมายท่�จัะพัฒนาการ์ดำเนินการ์ดังกลั�าวิเพื�อ

มุ�งสั้�	EdPEx	300	ในปี	พ.ศ.	2566	แลัะร์างวิัลัการ์บร์ิหาร์สั้�ควิามเป็น

เลัิศ	Thailand	Quality	Class	ในปี	พ.ศ.	2567

First founder dean
	 คณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 ก�อตั�งขึ้้�นเมื�อ		

วิันท่�	5	มิถุ่นายน	พ.ศ.	2528	แลัะเปิดร์ับนักศ้กษาตั�งแต�ปีการ์ศ้กษา	

2529	โดยม่	“ร์ศ.ดร์.ภก.ปร์ะโชติ	เปลั�งวิิทยา”	ดำร์งตำแหน�งคณบด่

คนแร์ก	 นับเป็นคณบด่ผ้�ปร์ะศาสัน์การ์	 ตลัอดร์ะยะเวิลัาท่�ดำร์ง

ตำแหน�งคณบด่	(1	พฤษภาคม	2529	-	19	มิถุ่นายน	2531)	ร์ศ.ดร์.

ภก.ปร์ะโชติ	เปลั�งวิทิยา	ใช�แนวิทางการ์ดำเนินการ์ในลักัษณะขึ้องการ์

ผสัานควิามร้์�แลัะทักษะ	 ปร์ะหยัดงบปร์ะมาณ	 แลัะมุ�งได�ปร์ะโยชน์

สั้งสัุด	โดยมิเสั่ยคุณภาพแลัะมาตร์ฐานขึ้องบัณฑิิตท่�ผลัิตออกมาจัาก

มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 แลัะในทิศทางขึ้องการ์วิิจััยแลัะพัฒนาทาง

เภสััชศาสัตร์์

	 ทุกวิันท่�	 9	 มกร์าคม	 (วิันเกิดขึ้อง	 ร์ศ.ดร์.ภก.ปร์ะโชติ			

เปลั�งวิิทยา)	 แลัะวัินท่�	 17	 มิถุ่นายน	 (วิันถ้่งแก�กร์ร์มขึ้อง	 ร์ศ.ดร์.

ภก.ปร์ะโชติ	เปลั�งวิทิยา)	ทุกป	ีคณะวิชิาจัง้จัดัให�มก่าร์ทำบุญเพื�อร์ำลัก้

ถ่้งท�าน	แลัะคำกลั�าวิขึ้องท�านท่�วิ�า	“ร์ะงับอาร์มณ์	ขึ้�มกลัั�นควิามร์้�สั้ก	

สัำน้กในหน�าท่�	 ม่ควิามรั์บผิด	 คิดรั์งสัร์ร์ค์พัฒนา	 อาทร์ต�อสัังคม”						

คงอย้�ในใจั	 แลัะย้ดถื่อเป็นแนวิทางปฏิิบัติขึ้องชาวิเภสััชฯ	 ศิลัปากร์

ตลัอดไป

 

ดGาน Pharmacy and Pharmacology ซ่ึงปúจจุบันไดGรับการจัดอันดับจาก QS ranking ใหGอยู$ในอันดับท่ี 301-

350 ของโลก เปPนตGน 

จากผลงานดังกล$าวคณะฯ ไดGรับเปPนแหล$งศึกษาดูงานการดำเนินการตามเกณฑ<คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปPนเลิศจากทุกคณะฯ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันต$าง ๆ นอก

มหาวิทยาลัย เช$น คณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยขอนแก$น คณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะ

ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร< และ คณะแพทยศาสตร<และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ< เปPนตGน 

ท้ังน้ีคณะมีเปûาหมายท่ีจะพัฒนาการดำเนินการดังกล$าวเพ่ือมุ$งสู$ EdPEx 300 ในป+ พ.ศ. 2566 และรางวัลการ

บริหารสู$ความเปPนเลิศ Thailand Quality Class ในป+ พ.ศ. 2567 

 

First founder dean 

คณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร ก$อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 และเปïดรับ

นักศึกษาต้ังแต$ป+การศึกษา 2529 โดยมี “ภก.รศ.ดร.ประโชติ เปล$งวิทยา” ดำรงตำแหน$งคณบดีคนแรก นับเปPน

คณบดีผูGประศาสน<การ ตลอดระยะเวลาท่ีดำรงตำแหน$งคณบดี (1 พฤษภาคม 2529 - 19 มิถุนายน 2531) รศ.

ดร.ประโชติ เปล$งวิทยา ใชGแนวทางการดำเนินการในลักษณะของการผสานความรูGและทักษะ ประหยัด

งบประมาณ และมุ$งไดGประโยชน<สูงสุด โดยมิเสียคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาจาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร และในทิศทางของการวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร< 

ทุกวันท่ี 9 มกราคม (วันเกิดของ ภก.รศ.ดร.ประโชติ เปล$งวิทยา) และวันท่ี 17 มิถุนายน (วันถึง

แก$กรรมของ ภก.รศ.ดร.ประโชติ เปล$งวิทยา) ทุกป+ คณะวิชาจึงจัดใหGมีการทำบุญเพ่ือรำลึกถึงท$าน และคำกล$าว

ของท$านท่ีว$า “ระงับอารมณ< ข$มกล้ันความรูGสึก สำนึกในหนGาท่ี มีความรับผิด คิดรังสรรค<พัฒนา อาทรต$อ

สังคม” คงอยู$ในใจ และยึดถือเปPนแนวทางปฏิบัติของชาวเภสัชฯ ศิลปากรตลอดไป 

รูปอาจารย<ประโชติ 
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Graduates & alumni
	 ตลัอดช�วิงเวิลัา	36	ปีท่�ผ�านมา	คณะเภสัชัศาสัตร์	์มหาวิทิยาลัยัศิลัปากร์	ได�ผลิัตบัณฑิติ	

มหาบณัฑิติ	แลัะดษุฎีบ่ณัฑิติ	ออกไปรั์บใช�สังัคมจัำนวินมาก	โดยศษิยเ์ก�าเหลั�าน่�ต�างมบ่ทบาทอย้�

ในองค์กร์ต�าง	ๆ 	ทั�งภาครั์ฐแลัะภาคเอกชน	แลัะเป็นกำลังัสัำคัญท่�มคุ่ณภาพในการ์พัฒนาวิชิาชพ่

เภสััชกร์ร์ม	ในช�วิงปี	2560-2564	ม่ศิษย์เก�าคณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	ได�ร์ับคัด

เลืัอกเปน็	“นกัศก้ษาเก�าดเ่ด�น	มหาวิทิยาลัยัศลิัปากร์”	จัากมหาวิทิยาลัยัศลิัปากร์	ร์�วิมกบัสัมาคม

นักศ้กษาเก�า	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	ดังน่�

 ปีี 2560

1.		ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์	ดร์.	เภสััชกร์	วิิชัย		สัันติมาลั่วิร์กุลั			ปร์ะเภทผ้�สั�งเสัร์มิการ์ศก้ษาวิชิาการ์

2.		เภสััชกร์หญิง	ณัฐพัชร์์		แสังสัุขึ้เกษมศักดิ�											 ปร์ะเภทปร์ะกอบวิิชาช่พ

3.		เภสััชกร์	ธินินทร์	 อุดมสัินานนท์	 	 ปร์ะเภทผ้�ปร์ะกอบวิิชาช่พ

 ปีี 2561

1.		เภสััชกร์หญิง	ศศิธิร์		กิจัจัาร์ุวิร์ร์ณกุลั			 	 ปร์ะเภทผ้�ปร์ะกอบวิิชาช่พ

2.		ดร์.เภสััชกร์	ณัฐชยวิัศ			สังวินไชยกฤษณ์						 ปร์ะเภทผ้�สั�งเสัร์ิมสัังคม

3.		เภสััชกร์	จัำร์ัสั		กาญจันไพบ้ลัย์											 	 ปร์ะเภทผ้�สั�งเสัร์ิมการ์ศ้กษา

 ปีี 2562

1.		เภสััชกร์หญิง	ศิวิพร์		ปีเจัร์ิญทร์ัพย์	 	 ปร์ะเภทผ้�สั�งเสัร์ิมสัังคม

2.		เภสััชกร์หญิง	จัิตปร์ะภา		คนมั�น											 	 ปร์ะเภทผ้�ปร์ะกอบวิิชาช่พ

3.		ดร์.เภสััชกร์หญิง	พร์ทิพา		เอ่�ยมสัำอางค์											 ปร์ะเภทผ้�สั�งเสัร์ิมการ์ศ้กษา

 ปีี 2563

1.		เภสััชกร์หญิง	สัุภัทร์า	บุญเสัร์ิม		 	 ปร์ะเภทผ้�สั�งเสัร์ิมสัังคม

2.		เภสััชกร์หญิง	สัุณ่ร์ัตน์	กิตติคุณ											 	 ปร์ะเภทผ้�ปร์ะกอบวิิชาช่พ

3.		ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์	ดร์.	เภสััชกร์	กัมปนาท	หวิลับุตตา	 ปร์ะเภทผ้�สั�งเสัร์ิมการ์ศ้กษา

 ปีี 2564

1.	เภสััชกร์	ปร์ะเสัร์ิฐ		กิจัจัาร์ุวิร์ร์ณกุลั		 	 ปร์ะเภทผ้�ปร์ะกอบวิิชาช่พ

2.	ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์	ดร์.	เภสััชกร์	ปกร์ณ์		ไกร์สัิทธิิ�		 ปร์ะเภทผ้�สั�งเสัร์มิการ์ศก้ษาวิชิาการ์

3.	เภสััชกร์	ธินพัฒน์		เลัาวิหุตานนท์		 	 ปร์ะเภทผ้�สั�งเสัร์ิมสัังคม

	 นอกจัากน่�	 ชมร์มศิษย์เก�าคณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 ยังได�ดำเนิน

กจิักร์ร์มเพื�อเสัริ์มสัร์�างควิามสัมัพันธิอั์นดร่์ะหวิ�างศิษยเ์ก�า	คณาจัาร์ย์	แลัะศิษยป์จััจับุนั	แลัะเป็น

ปร์ะโยชน์ต�อคณะวิิชาแลัะสัังคม	อาทิ	การ์สันับสันุนทุนการ์ศ้กษาแลัะทุนสันับสันุนกิจักร์ร์มให�
รูปบัณฑิตถ$ายภาพหมู$ stand วันรับปริญญา 

 
 

Health science (The only one of faculty of health science in the university) 

 
 

รูป นศ คณาจารย< ปฏิบัติงานท่ีเภสัชศาลา 

 
 

Internationalization/MOU 

เพ่ือกGาวสู$การเปPนองค<การท่ีมีความเปPนนานาชาติ (Internationalization) คณะเภสัชศาสตร< 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดGสรGางเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการกับสถาบันต$าง ๆ ในต$างประเทศ เช$น ญ่ีปุùน 

เยอรมัน สหรัฐอเมริกา อินเดีย ฟïลิปปïนส< เกาหลีใตG และเมียนมา โดยมีการลงนามบันทึกขGอตกลงและบันทึก

ความเขGาใจ (MOU) จำนวน 21 ฉบับ (ขGอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2021) เพ่ือแลกเปล่ียนนักศึกษา ท้ังในระดับ

ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ศึกษาวิจัยท้ังในระยะส้ันและระยะยาวระหว$างสถาบัน และเพ่ือฝõกปฏิบัติงาน

วิชาชีพ นอกจากน้ียังมีการใหGปริญญา 2 ใบในระดับปริญญาเอก (Double Doctoral Degree Program) 

ระหว$างคณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Graduate School of Pharmaceutical Sciences of 

Chiba University ประเทศญ่ีปุùน 

กับคณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััย

ศิลัปากร์	 กิจักร์ร์มศิษย์เก�าแนะนำ

สัาขึ้าอา ช่พแก�นั กศ้ กษา รุ์� นน� อ ง	

กิจักร์ร์มร์ับบร์ิจัาคตุ�กตาเพื�อน�องทาง

ภาคใต�แลัะตะเขึ้็บชายแดนไทย	

กิจักร์ร์มร์ะดมทุน	 “จัากเสัื�อกาวิน์ถ่้ง

เสืั�อกาวิน์”	 สั�งต�ออุปกร์ณ์ป้องกัน	

COVID-19	ถ่้งบุคลัากร์ทางการ์แพทย์	
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Health science 

Internationalization
	 เพื�อก�าวิสั้�การ์เป็นองค์กร์ท่�ม่ควิามเป็นนานาชาติ	 (Internationalization)																		

คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	ได�สัร์�างเคร์ือขึ้�ายควิามร์�วิมมือทางวิิชาการ์กับสัถ่าบัน

ต�าง	ๆ 	ในต�างปร์ะเทศ	เช�น	ญ่�ปุ�น	เยอร์มัน	สัหร์ฐัอเมร์กิา	อนิเดย่	ฟิิลัปิปินส์ั	เกาหลัใ่ต�	แลัะเมย่นมา	

โดยม่การ์ลังนามบันท้กขึ้�อตกลังแลัะบันท้กควิามเขึ้�าใจั	(MOU)	จัำนวิน	21	ฉับบั	(ขึ้�อมล้ั	ณ	วินัท่�	

23	มน่าคม	2021)	เพื�อแลักเปลั่�ยนนกัศก้ษา	ทั�งในร์ะดบัปร์ญิญาบณัฑิิตแลัะบณัฑิิตศ้กษา	ศ้กษา

วิิจััยทั�งในร์ะยะสัั�นแลัะร์ะยะยาวิร์ะหวิ�างสัถ่าบัน	 แลัะเพื�อฝึกปฏิิบัติงานวิิชาช่พ	นอกจัากน่�ยังม่

การ์ให�ปร์ิญญา	 2	 ใบในร์ะดับปร์ิญญาเอก	 (Double	 Doctoral	 Degree	 Program)	 ร์ะหวิ�าง		

คณะเภสััชศาสัตร์	์มหาวิิทยาลััยศลิัปากร์	กับ	Graduate	School	of	Pharmaceutical	Sciences	

of	Chiba	University	ปร์ะเทศญ่�ปุ�น

	 ตั�งแต�ปี	 2562	 เป็นต�นมา	คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 ได�จััดกิจักร์ร์ม	

RxSU	International	Summer	Program	โดยเปดิโอกาสัให�นกัศ้กษาจัากนานาปร์ะเทศในกลัุ�ม

ปร์ะเทศอาเซ่ึ่ยนได�เขึ้�าร์�วิมกิจักร์ร์มเสัร์ิมทักษะทางวิิชาช่พแลัะแลักเปลั่�ยนวิัฒนธิร์ร์มร์�วิมกับ

นักศ้กษาไทย	 เพื�อให�เกิดการ์แลักเปล่ั�ยนเร์่ยนร้์�เก่�ยวิกับเภสััชกร์ร์มในปร์ะเทศไทยแลัะปร์ะเทศ

ในกลัุ�มปร์ะเทศอาเซึ่่ยน	ควิามก�าวิหน�าแลัะนวิัตกร์ร์มทางเภสััชศาสัตร์์	แลัะวิัฒนธิร์ร์มขึ้องชาติ

ต�าง	ๆ

รูปบัณฑิตถ$ายภาพหมู$ stand วันรับปริญญา 

 
 

Health science (The only one of faculty of health science in the university) 

 
 

รูป นศ คณาจารย< ปฏิบัติงานท่ีเภสัชศาลา 

 
 

Internationalization/MOU 

เพ่ือกGาวสู$การเปPนองค<การท่ีมีความเปPนนานาชาติ (Internationalization) คณะเภสัชศาสตร< 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดGสรGางเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการกับสถาบันต$าง ๆ ในต$างประเทศ เช$น ญ่ีปุùน 

เยอรมัน สหรัฐอเมริกา อินเดีย ฟïลิปปïนส< เกาหลีใตG และเมียนมา โดยมีการลงนามบันทึกขGอตกลงและบันทึก

ความเขGาใจ (MOU) จำนวน 21 ฉบับ (ขGอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2021) เพ่ือแลกเปล่ียนนักศึกษา ท้ังในระดับ

ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ศึกษาวิจัยท้ังในระยะส้ันและระยะยาวระหว$างสถาบัน และเพ่ือฝõกปฏิบัติงาน

วิชาชีพ นอกจากน้ียังมีการใหGปริญญา 2 ใบในระดับปริญญาเอก (Double Doctoral Degree Program) 

ระหว$างคณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Graduate School of Pharmaceutical Sciences of 

Chiba University ประเทศญ่ีปุùน 

ต้ังแต$ป+ 2562 เปPนตGนมา คณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดGจัดกิจกรรม RxSU 

International Summer Program โดยเปïดโอกาสใหGนักศึกษาจากนานาประเทศในกลุ$มประเทศอาเซียนไดG

เขGาร$วมกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมร$วมกับนักศึกษาไทย เพ่ือใหGเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรูGเก่ียวกับเภสัชกรรมในประเทศไทยและประเทศในกลุ$มประเทศอาเซียน ความกGาวหนGาและ

นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร< และวัฒนธรรมของชาติต$างๆ 

รูปกิจกรรม summer camp หลายชาติ 

 
 

 

Journal  
ต้ังแต$ป+ 2545 คณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดGจัดทำวารสารไทยไภษัชยนิพนธ< (Thai 

Journal of Pharmacy) เพ่ือเผยแพร$บทความวิจัยและบทความปริทัศน< (review article) ซ่ึงมีเน้ือหาทาง

เภสัชศาสตร< วิทยาศาสตร<การแพทย< และวิทยาศาสตร<สุขภาพ ในรูปวารสารและระบบออนไลน< ป+ละ 2 คร้ัง 

(มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) ซ่ึงต$อมาไดGปรับเปล่ียนช่ือวารสารภาษาอังกฤษเปPน Thai 

Bulletin of Pharmaceutical Sciences  วารสาร Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences ไดGรับการ

รับรองคุณภาพวารสารท่ีอยู$ในฐานขGอมูลศูนย<ดัชนีการอGางอิงวารสารไทย (TCI) ใหGอยู$ในกลุ$มท่ี 1 ต้ังแต$วันท่ี 1 

มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 และอยู$ในฐานขGอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต้ังแต$ป+ 2564 ไดG

ปรับช$องทางการเผยแพร$วารสาร เหลือเพียงระบบออนไลน< ซ่ึงผูGสนใจสามารถสืบคGนและอ$านบทความไดGท่ี 

www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS  

 

Keokitichai, Sindchai 

นับเปPนความสูญเสียคร้ังย่ิงใหญ$ เม่ือ ภก.รศ.ดร.สินธุ<ชัย แกGวกิติชัย หรือ อ.ยุGย ไดGถึงแก$กรรม เม่ือ

วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 ในระหว$างท่ี ภก.รศ.ดร.สินธุ<ชัย แกGวกิติชัย ไดGดำรงตำแหน$งคณบดี คณะเภสัชศาสตร< 

มหาวิทยาลัยศิลปากร หลายสมัย (ต้ังแต$ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2531 ถึง วันท่ี 31 ตุลาคม 2539 และต้ังแต$วันท่ี 

	 คณะเภสัชัศาสัตร์	์มหาวิทิยาลัยัศลิัปากร์	เปน็คณะวิชิาด�านวิทิยาศาสัตร์์สัขุึ้ภาพเพ่ยง

คณะเด่ยวิในมหาวิิทยาลััยศิลัปากร์
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Journal 
	 ตั�งแต�ปี	2545	คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	

ได�จััดทำวิาร์สัาร์ไทยไภษัชยนิพนธิ์	(Thai	Journal	of	Pharmacy)	

เพื�อเผยแพร์�บทควิามวิจิัยัแลัะบทควิามปริ์ทศัน์	(review	article)	ซึ่้�ง

ม่เนื�อหาทางเภสััชศาสัตร์์	วิิทยาศาสัตร์์การ์แพทย์	แลัะวิิทยาศาสัตร์์

สัุขึ้ภาพ	 ในร์้ปวิาร์สัาร์แลัะร์ะบบออนไลัน์	 ปีลัะ	 2	 คร์ั�ง	 (มกร์าคม-

มถิ่นุายน	แลัะ	กร์กฎีาคม-ธินัวิาคม)	ซึ่้�งต�อมาได�ปร์บัเปลั่�ยนชื�อวิาร์สัาร์

ภาษาอังกฤษเป็น	Thai	Bulletin	of	Pharmaceutical	Sciences		

วิาร์สัาร์	Thai	Bulletin	of	Pharmaceutical	Sciences	ได�ร์ับการ์

ร์บัร์องคุณภาพวิาร์สัาร์ท่�อย้�ในฐานขึ้�อมล้ัศน้ย์ดชันก่าร์อ�างอิงวิาร์สัาร์

ไทย	 (TCI)	 ให�อย้�ในกลัุ�มท่�	 1	ตั�งแต�วิันท่�	 1	มกร์าคม	2563	ถ่้ง	31	

ธิันวิาคม	2567	แลัะอย้�ในฐานขึ้�อม้ลั	ASEAN	Citation	Index	(ACI)	

ตั�งแต�ปี	2564	ได�ปร์ับช�องทางการ์เผยแพร์�วิาร์สัาร์	เหลัือเพ่ยงร์ะบบ

ออนไลัน์	 ซึ่้�งผ้�สันใจัสัามาร์ถ่สืับค�นแลัะอ�านบทควิามได�ท่�	 www.

tci-thaijo.org/index.php/TBPS	

Keokitichai, Sindchai
	 นับเป็นควิามสั้ญเสั่ยคร์ั�งยิ�งใหญ�	เมื�อ	ร์ศ.ดร์.ภก.สัินธิุ์ชัย	

แก�วิกิติชัย	หร์ือ	อ.ยุ�ย	ได�ถ่้งแก�กร์ร์ม	เมื�อวิันท่�	25	มิถุ่นายน	2562	ใน

ร์ะหวิ�างท่�	 ร์ศ.ดร์.ภก.สิันธิุ์ชัย	 แก�วิกิติชัย	 ได�ดำร์งตำแหน�งคณบด่		

คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	หลัายสัมัย	(ตั�งแต�	วิันท่�	1	

พฤศจัิกายน	 2531	 ถ่้ง	 วิันท่�	 31	 ตุลัาคม	 2539	 แลัะตั�งแต�วิันท่�	 2	

พฤศจัิกายน	2543	ถ่้ง	วิันท่�	1	พฤศจัิกายน	2551)	ท�านได�สัร์�างควิาม

เจัร์ิญก�าวิหน�าให�กับคณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์อย�าง

เป็นท่�ปร์ะจัักษ์แลัะเป็นร์้ปธิร์ร์ม	 ดังเจัตนาร์มณ์ท่�ได�ตั�งไวิ�ในปณิธิาน

ขึ้องคณะฯ	 คือ	 “มุ�งพัฒนาวิิชาช่พแลัะวิิชาการ์ด�านเภสััชศาสัตร์์									

มุ�งปร์ะศาสัน์ควิามร้์�แลัะเสัริ์มสัร์�างคุณธิร์ร์มสั้�บณัฑิติ	มุ�งผลิัตเภสัชักร์

เพื�อสังัคมแลัะมวิลัมนษุยชาติ”	นอกจัากน่�	ร์ศ.ดร์.ภก.สันิธ์ุิชยั	แก�วิกติชิยั	

ยงัเคยเปน็คณบดค่ณะเภสัชัศาสัตร์	์มหาวิทิยาลัยับร้์พา	ผ้�อำนวิยการ์

ศน้ย์ปร์ะสัานงานการ์ศ้กษาเภสัชัศาสัตร์แ์ห�งปร์ะเทศไทย	แลัะนายก

เภสััชกร์ร์มสัมาคมแห�งปร์ะเทศไทยในพร์ะบร์มร์าช้ปถ่ัมภ์	 2	 สัมัย	

(2558-2562)	จ้ังนบัเปน็ปช้นย่บคุคลัผ้�อทุศิตนทั�งกำลัังกายแลัะใจัให�

กบัการ์ทำงาน	เพื�อพฒันาแลัะสั�งเสัร์มิวิชิาชพ่เภสัชักร์ร์มอย�างแท�จัร์งิ

Luncheon dean’s talk
	 นับเป็นมิติใหม�ขึ้องช�องทางการ์สัื�อสัาร์ร์ะหวิ�างคณบด่

แลัะผ้�บร์ิหาร์กับปร์ะชาคม	เมื�อ	ศ.ดร์.ภก.ธินะเศร์ษฐ์	ง�าวิหิร์ัญพัฒน์	

คณบด่	 ได�จััดให�ม่กิจักร์ร์ม	 “คณบด่พบปร์ะชาคม”	 เป็นปร์ะจัำทุก

เดือน	 เดือนลัะหน้�งคร์ั�ง	 ในช�วิงพักกลัางวิัน	 เวิลัา	 12.00-13.00	น.	

เพื�อช่�แจังการ์ดำเนินงานขึ้องคณะแลัะมหาวิิทยาลััย	 ท่�มุ�งสั้�แผนการ์

ดำเนินการ์ตามวิิสััยทัศน์	 แก�กลัุ�มบุคลัากร์	 สัายวิิชาการ์	 แลัะสัาย

สันับสันุน	ทั�งในร์้ปแบบ	on-site	แลัะ	online	จันถ่้งปัจัจัุบันม่การ์

จัดักิจักร์ร์มคณบดพ่บปร์ะชาคมมากกวิ�า	40	คร์ั�ง	แลัะมห่วัิขึ้�อท่�หลัาก

หลัายแลัะคร์อบคลัุมการ์ดำเนินงานขึ้องคณะวิิชา	อาทิ

	 •	 Program	Learning	Outcome	ขึ้องหลัักสั้ตร์เภสััช

ศาสัตร์บัณฑิิต	2566	(มกร์าคม	2563)

	 •	 การ์จัดัการ์เร์ย่นการ์สัอนขึ้องคณะเภสัชัศาสัตร์	์ในช�วิง

การ์ร์ะบาดโร์คโควิิด-19	(มิถุ่นายน	2563)

	 •	 ผลัการ์ดำ เ นินการ์ตามแผนปฏิิ บัติ ก าร์คณะ

เภสััชศาสัตร์์ปีการ์ศ้กษา	2563	(กร์กฎีาคม	2563)

	 •	 หลัักเกณฑิ์แลัะวิิธิ่การ์ปร์ะเมินผลัการ์ปฏิิบัติงาน

บุคลัากร์สัายวิิชาการ์แลัะสัายสันับสันุนวิิชาการ์	(ม่นาคม	2564)

	 •	 แผนการ์ดำเนินการ์การ์จััดทำกลุั�มสัาขึ้าขึ้องบุคลัากร์

สัายวิิชาการ์	(มิถุ่นายน	2564)

2 พฤศจิกายน 2543 ถึง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2551) ท$านไดGสรGางความเจริญกGาวหนGาใหGกับคณะเภสัชศาสตร< 

มหาวิทยาลัยศิลปากรอย$างเปPนท่ีประจักษ<และเปPนรูปธรรม ดังเจตนารมณ<ท่ีไดGต้ังไวGในปณิธานของคณะฯ คือ 

“มุ$งพัฒนาวิชาชีพและวิชาการดGานเภสัชศาสตร< มุ$งประศาสน<ความรูGและเสริมสรGางคุณธรรมสู$บัณฑิต มุ$งผลิต

เภสัชกรเพ่ือสังคมและมวลมนุษยชาติ” นอกจากน้ี ภก.รศ.ดร.สินธุ<ชัย แกGวกิติชัย ยังเคยเปPนคณบดีคณะเภสัช

ศาสตร< มหาวิทยาลัยบูรพา  ผูGอำนวยการศูนย<ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร<แห$งประเทศไทย และนายก

เภสัชกรรมสมาคมแห$งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ< 2 สมัย (2558-2562) จึงเปPนปูชนียบุคคลผูGอุทิศตน

ท้ังกำลังกายและใจใหGกับการทำงาน เพ่ือพัฒนาและส$งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมอย$างแทGจริง 

รูป อ สินธุ<ชัย 

 

 

Luncheon dean’s talk 

นับเปPนมิติใหม$ของช$องทางการส่ือสารระหว$างคณบดีและผูGบริหารกับประชาคม เม่ือ ภก.ศ.ดร.ธ

นะเศรษฐ< งGาวหิรัญพัฒน< คณบดี ไดGจัดใหGมีกิจกรรม “คณบดีพบประชาคม” เปPนประจำทุกเดือน เดือนละหน่ึง

คร้ัง ในช$วงพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพ่ือช้ีแจงการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย ท่ีมุ$งสู$

แผนการดำเนินการตามวิสัยทัศน< แก$กลุ$มบุคลากร สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ท้ังในรูปแบบ on-site และ 

online จนถึงปúจจุบันมีการจัดกิจกรรมคณบดีพบประชาคมมากกว$า 40 คร้ัง และมีหัวขGอท่ีหลากหลายและ

ครอบคลุมการดำเนินงานของคณะวิชา อาทิ 

• Program Learning Outcome ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 2566 (มกราคม 2563) 

• การจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร< ในช$วงการระบาดโรคโควิด-19 (มิถุนายน 2563) 

• ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร<ป+การศึกษา 2563 (กรกฎาคม 2563) 

• หลักเกณฑ<และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

(มีนาคม ป+ 2564) 

• แผนการดำเนินการการจัดทำกลุ$มสาขาของบุคลากรสายวิชาการ (มิถุนายน ป+ 2564) 
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Mission & vision
	 เพื�อให�บร์ร์ลัตุร์งตามวิสิัยัทศัน์	(vision)	ขึ้องคณะเภสัชัศาสัตร์์	

มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 ได�แก�	 องค์กร์เป็นเลัิศด�านการ์ศ้กษาแลัะ

สัร์�างสัร์ร์ค์นวิัตกร์ร์มเภสััชศาสัตร์์แม�นยำเพื�อสัังคมสุัขึ้ภาวิะอย�าง

ยั�งยนื	แลัะเป้าหมายขึ้องคณะ	ร์ะยะ	5	ปี	(2565	–	2569)	คณะเภสััชศาสัตร์์	

มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์ได�กำหนด	พันธิกิจั	 (mission)	 ในการ์จััดการ์

เร์ย่นการ์สัอน	ทั�งในร์ะดบัปร์ญิญาบณัฑิติ	บณัฑิติศก้ษา	ปร์ะกาศนย่บตัร์	

มุ�งเน�นผลัิตบัณฑิิตท่�พร์�อมด�วิยควิามร์้�	คุณธิร์ร์ม	จัร์ยิธิร์ร์มแลัะควิาม

ร์ับผิดชอบ	 ในการ์ปฏิิบัติงานตามภาร์กิจัแลัะพันธิกิจั	 แห�งวิิชาช่พ

เภสัชักร์ร์ม	ตอบสันองต�อควิามต�องการ์ขึ้องสัังคม	แลัะเปน็ท่�ยอมร์บั

ในร์ะดบัสัากลั	โดยมก่าร์ดำเนนิการ์การ์เร์ย่นการ์สัอนในลักัษณะผสัม

ผสัานควิามร์้�แลัะทักษะเพื�อปร์ะโยชน์สั้งสัุด	สัร์ร์ค์สัร์�างงานวิิจััยแลัะ

นวิัตกร์ร์มเพื�อการ์พัฒนาทางเภสััชศาสัตร์์แลัะสัาขึ้าท่�เก่�ยวิขึ้�อง	

ร์วิมทั�งการ์สัร์�างเคร์ือขึ้�ายควิามร์�วิมมือด�านต�าง	ๆ 	กับทั�งภาคร์ัฐแลัะ

ภาคเอกชน	 ทั�งในแลัะต�างปร์ะเทศ	 แลัะให�บริ์การ์วิิชาการ์สั้�ชุมชน			

สั�งเสัร์ิมให�เกิดสัังคมสัุขึ้ภาวิะท่�ยั�งยืน	

New normal 
	 ตั�งแต�ต�นปี	2563	คณะวิิชาต�องกำหนดมาตร์การ์ในการ์

ปฏิิบัติงานเพื�อควิบคุมแลัะป้องกันการ์แพร์�ร์ะบาดขึ้องเชื�อไวิร์ัสั

โคโร์นา	2019	ทั�งในสั�วินการ์จัดัการ์เร์ย่นการ์สัอนบร์ร์ยายแลัะปฏิิบตัิ

การ์	 ร์วิมถ้่งการ์วัิดแลัะปร์ะเมินผลัผ้�เร์่ยน	 โดยปร์ับมาใช�ร์้ปแบบ

ออนไลัน์เป็นหลััก	 จันเป็นเหตุให�อาจัาร์ย์ต�องหันมาเร์่ยนร์้�เคร์ื�องมือ

สัำหร์ับจััดการ์เร์่ยนการ์สัอนแบบออนไลัน์	 เช�น	 Google	 Meet,	

Zoom,	ร์ะบบ	e-learning	หร์อืการ์ออกขึ้�อสัอบออนไลันอ์ย�างจัร์งิจังั	

แลัะในช�วิงท่�สัถ่านการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดคลั่�คลัายลังบ�าง	จั้งอนุญาต

ให�จััดการ์เร์่ยนการ์สัอนในห�องเร์่ยน	 หร์ือใช�การ์เร์่ยนการ์สัอนแบบ

ผสัมผสัานร์ะหวิ�างในห�องเร์่ยนร์�วิมกับร์ะบบออนไลัน์ได�	 แต�คงม่

มาตร์การ์ด้แลัควิามปลัอดภัย	 เช�น	 จัำกัดจัำนวินผ้�เร์่ยนในห�องเร์่ยน	

เวิ�นร์ะยะห�างขึ้องโต�ะเร์ย่นหร์อืโต�ะทำปฏิิบัตกิาร์	ปร์บัลัดเวิลัาการ์ทำ

กจิักร์ร์มในห�องเร์ย่น	นักศ้กษาแลัะอาจัาร์ย์ผ้�คุมปฏิิบติัการ์ทุกคนต�อง

สัวิมหน�ากากอนามยัแลัะถ่งุมอืตลัอดการ์ทำปฏิบิตักิาร์	แลัะทำควิาม

สัะอาดฉ่ัดพ�นแอลักอฮอลัห์ลัังจัากทำปฏิิบตักิาร์ทุกร์อบ	มาตร์การ์ดัง

กลั�าวิสั�งผลัร์วิมไปถ่้งการ์จััดกิจักร์ร์มขึ้องนักศ้กษา	 การ์ปฐมนิเทศ

นักศ้กษาใหม�	การ์จััดปร์ะชุมวิิชาการ์	การ์อบร์ม	สััมมนา	การ์ปร์ะชุม

กร์ร์มการ์ชดุต�าง	ๆ 	ภายในคณะเภสัชัศาสัตร์	์ในร์ป้แบบออนไลัน	์แลัะ

การ์อนุญาตให�บุคลัากร์ปฏิิบัติงานท่�บ�าน	 (work	 from	 home)												

ได�ในสั�วินขึ้องสัถ่านท่�	 คณะจััดให�ม่ทางเขึ้�าออกคณะเพ่ยงทางเด่ยวิ			

ม่การ์ติดตั�งอ�างลั�างมือ	 เคร์ื�องตร์วิจัวัิดอุณหภ้มิ	 แลัะเจัลัลั�างมือ

แอลักอฮอล์ั	 นับเป็นวิิถ่่ใหม�	 (new	 normal)	 ท่�ทุกคนต�องร์�วิมกัน

ปฏิิบัติเพื�อฝ�าวิิกฤตน่�ไปด�วิยกัน
รูปหFองปฏิบัตการ/ที่อOานหนังสือที่กันฉาก/
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หลังจากป+  2559 คณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

ระบบการบริหารองค<กร เพื่อใหGสอดคลGองกับการเปลี่ยนท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดGออกนอกระบบ และเปลี่ยน

สถานภาพไปเปPนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทิศทางที่เปลี่ยนไปของการศึกษาเภสัชศาสตร<และวิชาชีพ

เภสัชกรรม การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ ไดGแก$ 

ป+ 2562 มีการจัดโครงสรGางใหม$ของสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร< จากเดิมจำนวน 8 งาน 

รวม/ยุบเลิกเปPน 2 งาน ประกอบไปดGวย งานบริหารทั่วไป และงานบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมีกรอบ

อัตรากำลังเดิมรองรับ เพื่อใหGสามารถดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการของคณบดีใหGเปPนระบบและ

สัมฤทธ์ิผลอย$างมีประสิทธิภาพ 

ป+ 2562 ปรับหน$วยภูมิปúญญาทางเภสัชศาสตร< “ประโชติ เปล$งวิทยา” เปPนศูนย<ภูมิปúญญาทาง

เภสัชศาสตร< “ประโชติ เปล$งวิทยา” ปรับหน$วยเครือข$ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” เปPน ศูนย<เครือข$ายเภสัช

สนเทศ “ประชานาถ” และจัดตั้งศูนย<บริการสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร< โดยมีสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน “เภสัชศาลา” และคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ$น ศิลปากร เปPนหน$วยงานย$อยของศูนย<บริการสุขภาพ 

ป+ 2564 คณะเภสัชศาสตร<อยู$ระหว$างจัดทำกลุ$มสาขาของบุคลากรสายวิชาการ โดยเปลี่ยนจาก

ภาควิชา 8 ภาควิชา เปPน 4 กลุ$มสาขา คือ สาขาบริบาลเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการ

คุGมครองดGานสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร< และสาขาชีวการแพทย<และสารสนเทศศาสตร<สุขภาพ 
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Organization reforms 
	 หลังัจัากปี	2559	คณะเภสัชัศาสัตร์	์มหาวิทิยาลััยศลิัปากร์	

ม่การ์ปร์ับปร์ุงแลัะเปลั่�ยนแปลังร์ะบบการ์บร์ิหาร์องค์กร์	 เพื�อให�

สัอดคลั�องกับการ์เปล่ั�ยนท่�มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์ได�ออกนอกร์ะบบ	

แลัะเปลั่�ยนสัถ่านภาพไปเป็นมหาวิทิยาลััยในกำกบัขึ้องร์ฐั	ร์วิมทศิทาง

ท่�เปลั่�ยนไปขึ้องการ์ศ้กษาเภสััชศาสัตร์์แลัะวิิชาช่พเภสััชกร์ร์ม									

การ์เปลั่�ยนแปลังท่�สัำคัญ	ได�แก�

	 ป	ี2562	มก่าร์จััดโคร์งสัร์�างใหม�ขึ้องสัำนักงานคณบดค่ณะ

เภสัชัศาสัตร์	์จัากเดมิจัำนวิน	8	งาน	ร์วิม/ยบุเลักิเปน็	2	งาน	ปร์ะกอบ

ไปด�วิย	งานบร์ิหาร์ทั�วิไป	แลัะงานบร์ิหาร์แลัะพัฒนาวิิชาการ์	โดยม่

กร์อบอัตร์ากำลัังเดิมร์องรั์บ	เพื�อให�สัามาร์ถ่ดำเนินงานสันับสันุนการ์

บร์ิหาร์จััดการ์ขึ้องคณบด่ให�เป็นร์ะบบแลัะสััมฤทธิิ�ผลัอย�างม่

ปร์ะสัิทธิิภาพ

	 ป	ี2562	ปร์บัหน�วิยภม้ปิญัญาทางเภสัชัศาสัตร์์	“ปร์ะโชติ	

เปลั�งวิทิยา”	เป็นศน้ย์ภมิ้ปัญญาทางเภสัชัศาสัตร์์	“ปร์ะโชต	ิเปลั�งวิิทยา”	

ปร์ับหน�วิยเคร์ือขึ้�ายเภสััชสันเทศ	“ปร์ะชานาถ่”	เป็น	ศ้นย์เคร์ือขึ้�าย

เภสััชสันเทศ	 “ปร์ะชานาถ่”	 แลัะจััดตั�งศ้นย์บร์ิการ์สัุขึ้ภาพ															

คณะเภสัชัศาสัตร์์	โดยมส่ัถ่านปฏิิบัตกิาร์เภสัชักร์ร์มชุมชน	“เภสัชัศาลัา”	

แลัะคลัินิกเวิชกร์ร์มชุมชนอบอุ�น	 ศิลัปากร์	 เป็นหน�วิยงานย�อยขึ้อง

ศ้นย์บร์ิการ์สัุขึ้ภาพ

	 ปี	 2564	 คณะเภสััชศาสัตร์์อย้�ร์ะหวิ�างจััดทำกลัุ�มสัาขึ้า

ขึ้องบุคลัากร์สัายวิิชาการ์	โดยเปลั่�ยนจัากภาควิิชา	8	ภาควิิชา	เป็น	

4	กลัุ�มสัาขึ้า	คือ	สัาขึ้าบร์ิบาลัเภสััชกร์ร์ม	สัาขึ้าเภสััชกร์ร์มอุตสัาห

การ์	สัาขึ้าการ์คุ�มคร์องด�านสัุขึ้ภาพแลัะการ์บร์ิหาร์ทางเภสััชศาสัตร์์	

แลัะสัาขึ้าช่วิการ์แพทย์แลัะสัาร์สันเทศศาสัตร์์สัุขึ้ภาพ

Precision pharmacy
	 ในช�วิง	5	ปีขึ้�างหน�า	(2565	–	2569)	คณะเภสััชศาสัตร์์	

มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 ได�กำหนดทิศทางแลัะวิิสััยทัศน์ในการ์เป็น

องคก์ร์ท่�เปน็เลัศิด�านการ์ศก้ษาแลัะสัร์�างสัร์ร์คน์วิตักร์ร์มเภสัชัศาสัตร์์

แม�นยำเพื�อสังัคมสัขุึ้ภาวิะอย�างยั�งยนื	ซึ่้�งคณะเภสัชัศาสัตร์ไ์ด�ให�นยิาม

ขึ้อง	 “เภสััชศาสัตร์์แม�นยำ	 (precision	 pharmacy)”	 วิ�าหมายถ่้ง	

“การ์ป้องกัน	 รั์กษา	 แลัะการ์คัดเลืัอกเภสััชภัณฑ์ิท่�เหมาะสัมให�กับ			

ผ้�ป�วิยแต�ลัะร์าย	โดยคำนง้ถ่ง้	ปร์ะสัทิธิภิาพ	ควิามปลัอดภยั	เศร์ษฐานะ	

แลัะควิามร์�วิมมือขึ้องผ้�ป�วิย	โดยอาศัยขึ้�อม้ลัเฉัพาะบคุคลั	เช�น	ขึ้�อมล้ั	

ทางพนัธุิกร์ร์ม	สัิ�งแวิดลั�อม	การ์ดำเนนิชว่ิติ	เปน็ต�น	คร์อบคลัมุถ่ง้การ์

วิิจััย	 คิดค�น	 พัฒนาผลิัตภัณฑ์ิ	 แลัะการ์ตร์วิจัวิิเคร์าะห์ท่�เก่�ยวิขึ้�อง”	

เพื�อให�บร์ร์ลัตุามวิสิัยัทศันด์งักลั�าวิ	คณะเภสัชัศาสัตร์จ์ัง้ได�มแ่ผนงาน

แลัะการ์ดำเนินการ์	ได�แก�	การ์เปิดสัอนร์ายวิิชา	แลัะการ์พัฒนางาน

วิิจััยเก่�ยวิกับเภสััชพันธิุศาสัตร์์	 ร์ะบบนำสั�งยาสั้�เป้าหมาย	 แลัะการ์

พัฒนาเภสััชภัณฑ์ิโดยใช�เทคนิคการ์พิมพ์สัามมิติ	 ร์วิมถ่้งการ์เพิ�ม

บุคลัากร์สัายวิิชาการ์ผ้�ม่ควิามร์้�ควิามเช่�ยวิชาญด�านเภสััชศาสัตร์์

แม�นยำ	เป็นต�น

QS ranking & TER ranking
	 ในปี	 2564	 คณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์							

ได�ร์ับการ์จััดอันดับจัาก	Quacquarelli	 Symonds	Limited	 (QS)	

ตามสัาขึ้าวิิชา	 (Ranking	 by	 subjects)	 Pharmacy	 and	

Pharmacology	ในช�วิงอันดับท่�	301-350	ขึ้องโลัก	ซึ่้�งอย้�ในอันดับ	

5	ขึ้องปร์ะเทศ	ร์องจัาก	มหาวิทิยาลัยัมหดิลั	จัฬุาลังกร์ณม์หาวิิทยาลัยั	

มหาวิทิยาลัยัเชย่งใหม�	แลัะมหาวิทิยาลัยัขึ้อนแก�น	โดยพจิัาร์ณาจัาก

ชื�อเสัย่งขึ้องมหาวิทิยาลัยัในสัาขึ้าวิชิา	คณุภาพขึ้องบณัฑิติโดยอาศยั

แบบสัอบถ่ามท่�ได�จัากนายจั�าง	 สััดสั�วินจัำนวินการ์อ�างอิงต�อหน้�ง

บทควิามทางวิิชาการ์	 (Citations	per	paper)	แลัะดัชน่	H-index		

ท่�แสัดงภาพร์วิมขึ้องปริ์มาณแลัะคุณภาพขึ้องบทควิามในสัาขึ้าวิิชา	

การ์ติดอันดับ	 QS	 World	 Ranking	 ในสัาขึ้า	 Pharmacy	 and							

Pharmacology	น่�สัำหร์ับมหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	เป็นเร์ื�องท่�ท�าทาย

อย�างยิ�ง	เนื�องจัากในสัถ่าบันอื�นๆ	มผ่ลังานท่�ร์วิบร์วิมจัากคณะในสัาขึ้า

วิทิยาศาสัตร์์สัขุึ้ภาพอื�น	ๆ 	เช�น	คณะแพทยศาสัตร์์	ทนัตแพทยศาสัตร์์	

สััตวิแพทยศาสัตร์์	พยาบาลัศาสัตร์์	ร์�วิมด�วิย	ดังนั�นในการ์ติดอันดับ

สัาขึ้าดังกลั�าวิขึ้องมหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 จั้งเป็นผลังานจัากคณะ

เภสััชศาสัตร์์เพ่ยงคณะเด่ยวิ	

	 นอกจัากน่�ในปีเด่ยวิกัน	คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััย

ศิลัปากร์	 ยังได�ร์ับการ์จััดอันดับจัากสัถ่าบันจััดอันดับทางด�านการ์

ศ้กษา	(Thailand	Education	Ranking:	TER)	ซึ่้�งได�ทําการ์จัดัอันดบั

สัถ่าบนัการ์ศก้ษาในปร์ะเทศไทยตามโคร์งการ์จัดัอนัดบัมหาวิทิยาลััย

ไทยยอดนิยม	 จัากผลัโหวิตขึ้องนักเร่์ยน	 นักศ้กษา	 แลัะปร์ะชาชน	

ร์ะหวิ�างวิันท่�	1	กันยายน	-	31	ธิันวิาคม	2563	โดยคณะเภสััชศาสัตร์์	

มหาวิทิยาลัยัศิลัปากร์	ได�รั์บการ์จัดัอันดับ	Top	10	สัถ่าบันการ์ศก้ษา

ขึ้องร์ัฐด�านวิิทยาศาสัตร์์สัุขึ้ภาพ

Research & innovation
	 ด�วิยแร์งผลัักดันให�บุคลัากร์ทำวิิจััยอย�างจัร์ิงจััง	แลัะการ์

สันับสันุนด�านกำลัังคน	ทุนวิิจััย	ทุนบัณฑิิตศ้กษา	การ์ให�ร์างวิัลัด�าน

งานวิจิัยั	ฯลัฯ	ทำให�ในช�วิง	5	ปที่�ผ�านมา	คณาจัาร์ย์คณะเภสัชัศาสัตร์์

มก่าร์ร์วิมกลัุ�มกลัุ�มวิจิัยัเพิ�มขึ้้�นอย�างต�อเนื�อง	มก่าร์ขึ้อทนุวิจิัยัทั�งจัาก

ภายในแลัะภายนอกคณะวิชิามากกวิ�า	340	โคร์งการ์	สัามาร์ถ่ผลัติผลั
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งานวิิจััยร์ะดับนานาชาติ	ในฐานขึ้�อม้ลั	ISI/	Scopus	จัำนวินมากกวิ�า	

360	เร์ื�อง	เฉัลั่�ย	70	เร์ื�อง/ปี	ร์ะดับชาติจัำนวิน	มากกวิ�า	150	เร์ื�อง	

เฉัล่ั�ย	 30	 เร์ื�อง/ปี	 ผลังานวิิจััยปร์ะเภทสืับเนื�องจัากงานปร์ะชุม											

ทั�งร์ะดับชาติแลัะนานาชาติมากกวิ�า		130	เร์ื�อง	เฉัลั่�ย	30	เร์ื�อง/ปี	

	 นอกจัากงานวิิจััยพื�นฐานแลัะเชิงปร์ะยุกต์แลั�วิ	คณะวิิชา

ยังได�สั�งเสัร์ิมการ์พัฒนานวิัตกร์ร์มท่�สัามาร์ถ่นำไปใช�งานได�จัร์ิง	แลัะ

ม่คุณค�าหร์ือปร์ะโยชน์ต�อกลัุ�มเป้าหมาย	โดยได�จััดตั�งคณะกร์ร์มการ์

ขึ้ับเคลัื�อนยุทธิศาสัตร์์นวิัตกร์ร์ม	 ทำหน�าท่�สั�งเสัร์ิมการ์พัฒนา

นวิตักร์ร์ม	สันับสันุนทนุ	แลัะจัดักิจักร์ร์ม	เช�น	การ์ปร์ะกวิดนวัิตกร์ร์ม

ด�านผลิัตภัณฑ์ิแลัะเทคโนโลัย	่ด�านการ์เร์ย่นการ์สัอนแลัะสั�งเสัริ์มการ์

เร์ย่นร้์�	แลัะด�านพัฒนาร์ะบบงาน	การ์ปร์ะกวิดไอเดย่ดเ่ร์าทำ	จันมผ่ลั

งานวิิจััยนวิัตกร์ร์มเด�นขึ้องคณะวิิชา	เช�น	

	 -	เจัลัก�อตวัิเองจัากกร์ดไขึ้มนัสัำหร์บัร์กัษาโร์คตดิเชื�อจัาก

การ์ผ�าตัดเปล่ั�ยนเขึ้�าขึ้องผ้�ป�วิยขึ้�อเขึ้�าเสืั�อม	 โดย	 ร์ศ.ดร์.ภก.ธิวัิชชัย		

แพชมัด	ร์ศ.ดร์.ภก.วิิชัย		สัันติมาลั่กุลั	แลัะคณะ	

	 -	อุปกร์ณ์นำสั�งยาท่�กร์ะเพาะอาหาร์ร์้ปแบบร์ับปร์ะทาน

จัากเคร์ื�องพมิพ์สัามมติ	ิโดย	ศ.ดร์.ภญ.ปร์าณต่		โอปณะโสัภติ	แลัะคณะ	

	 -	ผลัติภัณฑ์ิสัขุึ้ภาพท่�ปร์ะกอบด�วิยน�ำมนันกกร์ะจัอกเทศ

ท่�ม่ฤทธิิ�ทางช่วิภาพ	 แลัะโลัชั�นบาร์์ท่�ปร์ะกอบด�วิยน�ำมันวิัวิสัำหร์ับ

ร์ะงับกลัิ�นกาย	บำร์ุงผิวิแลัะกันแดดขึ้อง	ร์ศ.ดร์.ภญ.	ชุติมา	ลัิ�มมัทวิา

ภิร์ัติ�	แลัะคณะ	

	 นอกจัากน่�	 ยังม่ผลังานนวิัตกร์ร์มโดยนักศ้กษาแลัะ

คณาจัาร์ย์ท่�เขึ้�าร์�วิมปร์ะกวิดนวิัตกร์ร์มในเวิท่ร์ะดับชาติ	เช�น	

	 -	 เมทร์ิกซ์ึ่กร์ดไขึ้มันอิ�มตัวิจัากการ์กลัับวิัตภาคสัำหร์ับ

ร์กัษาโร์คปร์ทินัตอ์กัเสับ	โดย	ภก.ฐกร์	จัันทะด่	นักศ้กษาปริ์ญญาเอก	

สัาขึ้าวิิชาเทคโนโลัย่เภสััชกร์ร์ม	 แลัะม่	 ร์ศ.ดร์.ภก.ธิวิัชชัย	 แพชมัด	

แลัะ	ร์ศ.ดร์.ภก.วิิชัย	สัันติมาลั่กุลั	เป็นอาจัาร์ย์ท่�ปร์้กษา	ได�ร์ับร์างวิัลั

เหร์ย่ญเงนิ	จัากผลังานสิั�งปร์ะดษิฐร์์ะดบัอดุมศก้ษา:	กลุั�มสัาธิาร์ณสัขุึ้	

สัุขึ้ภาพ	แลัะเทคโนโลัย่ทางการ์แพทย์	ในงานปร์ะชุม	“ร์างวิัลันักคิด

สัิ�งปร์ะดิษฐ์ร์ุ�นใหม�”	 ปร์ะจัำปี	 2562	 ขึ้องสัำนักงานคณะกร์ร์มการ์

วิิจััยแห�งชาติ	(วิช.)	

	 -	แผ�นฟิิลัม์ตดิเยื�อเมอืกบร์ร์จัตุร์ผ่ลัาสัำหร์บัแปะแผลัร์�อน

ในในช�องปาก	โดย	นศภ.	กมลัพร์	ทร์งศร์่วิิทยา	นศภ.	ณัฐนร์่	จัันทร์์

ม่ศร์่	นศภ.	พลัช	บุณยะตุลัานนท์	แลัะ	ร์ศ.ดร์.ภญ.สัุวิร์ร์ณ่	พนมสัุขึ้	

อาจัาร์ย์ท่�ปร์้กษาหลััก	 ได�ร์ับร์างวิัลัเหร์่ยญเงิน	 จัากการ์ปร์ะกวิดผลั

งานนวิัตกร์ร์มสัายอุดมศ้กษา	ปร์ะจัำปี	2563	(Thailand	Research	

Expo	2020)

Service
	 คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	ม่ศ้นย์ธิุร์กร์ร์ม

เชิงวิิชาช่พ	 3	 หน�วิยงาน	 ทำหน�าท่�ให�บร์ิการ์วิิชาการ์แก�ชุมชุนแลัะ

สัังคม	ได�แก�	

	 -	 ศ้นย์บร์ิการ์สัุขึ้ภาพ	 ปร์ะกอบด�วิย	 สัถ่านปฏิิบัติการ์

เภสััชกร์ร์มชุมชน	 “เภสััชศาลัา”	 แลัะคลัินิกเวิชกร์ร์มชุมชนอบอุ�น	

“ศิลัปากร์”	

	 -	ศน้ย์ภม้ปิญัญาทางเภสัชัศาสัตร์	์“ปร์ะโชติ	เปลั�งวิทิยา”	

ร์ับผิดชอบงานบร์ิการ์ตร์วิจัวิิเคร์าะห์	 งานวิิจััยแลัะพัฒนาผลัิตภัณฑิ์	

แลัะสัถ่าบันหมวิกนิร์ภัย	

	 -	 ศ้นย์เคร์ือขึ้�ายเภสััชสันเทศ	 “ปร์ะชานาถ่”	 ให�บร์ิการ์

สัืบค�นแลัะตอบคำถ่ามเก่�ยวิกับขึ้�อม้ลัยา	 ให�คำปร้์กษาเทคนิคการ์

วิิเคร์าะห์ขึ้�อม้ลัด�วิยวิิธิ่การ์ทางสัถ่ิติแลัะปัญญาปร์ะดิษฐ์	 จััดปร์ะชุม

วิชิาการ์แลัะอบร์มเพื�อถ่�ายทอดควิามร้์�	เทคโนโลัย่	แลัะงานวิจิัยัให�แก�

ชุมชนหร์ือท�องถ่ิ�นเป้าหมาย	ร์วิมถ่้งผลัิตเอกสัาร์เผยแพร์�ควิามร์้�ทาง

วิิชาการ์	เช�น	แผ�นพับ	โปสัเตอร์์	แลัะสัื�ออิเลั็กทร์อนิกสั์

	 นอกจัากน่�	คณะเภสัชัศาสัตร์์	โดยภาควิชิาแลัะหน�วิยงาน

ต�าง	 ๆ	 ยังได�จััดโคร์งการ์หร์ือกิจักร์ร์มเพื�อให�บร์ิการ์แก�ชุมชน	 เช�น	

โคร์งการ์ตร์วิจัหายาสัเตย่ร์อยด์ในตำรั์บยาแผนโบร์าณแลัะผลัติภัณฑ์ิ

เสัร์ิมอาหาร์ด�วิยวิิธิ่ท่แอลัซึ่่	โดยภาควิิชาเภสััชเคม่	โคร์งการ์ให�ควิาม

ร์้�เก่�ยวิกับต้�ยาน�าร์้�แลัะการ์ด้แลัสัุขึ้ภาพ	โดยภาควิิชาเภสััชวิิทยาแลัะ

พิษวิิทยา	โคร์งการ์สั�งเสัร์ิมเอกลัักษณ์แลัะภ้มิปัญญาไทย	“นวิดแผน

ไทย”	โดยภาควิิชาช่วิเภสััชศาสัตร์์	แลัะโคร์งการ์บ้ร์ณาการ์กิจักร์ร์ม

นกัศก้ษากบัการ์บร์กิาร์วิชิาการ์	โดยงานกจิัการ์นกัศก้ษาแลัะศษิย์เก�า

สััมพันธิ์	 ในปี	 2564	คณะฯ	 ได�ดำเนินการ์จััดกิจักร์ร์ม	Corporate	

social	 responsibility	 หร์ือ	 CSR	 เช�น	 การ์บริ์จัาคผลิัตภัณฑ์ิ

แอลักอฮอล์ัท่�ผลัิตโดยศ้นย์ภ้มิปัญญาทางเภสััชศาสัตร์์	 “ปร์ะโชติ	

เปลั�งวิิทยา”	 ให�แก�หน�วิยงานทั�งภายในแลัะภายนอกมหาวิิทยาลััย	

ตลัอดจันชุมชนต�าง	ๆ	การ์เขึ้�าร์�วิมเป็นอาสัาสัมัคร์เตร์่ยมวิัคซึ่่นแลัะ

ปร์ะเมินอาการ์ไม�พ้งปร์ะสังค์จัากการ์ฉั่ดวิัคซึ่่น	 COVID-19	 ท่�ศ้นย์

บร์ิการ์ฉั่ดวิัคซึ่่นโร์งพยาบาลันคร์ปฐมแลัะโร์งพยาบาลัศิร์ิร์าช	 	แลัะ

ในปงีบปร์ะมาณ	2565	คณะฯ	มโ่คร์งการ์พัฒนาเครื์อขึ้�ายแลัะร์ะบบ

การ์ดแ้ลัสัขุึ้ภาพในผ้�สัง้อายอุย�างยั�งยนื	ซึ่้�งเป็นโคร์งการ์บร์กิาร์วิชิาการ์

เชิงร์ุกแบบลังพื�นท่�ในชุมชน	 โดยร์�วิมมือกับเคร์ือขึ้�ายโร์งพยาบาลั							

สั�งเสัริ์มสัุขึ้ภาพตำบลัแลัะสัหวิิชาช่พต�าง	 ๆ	 ในเขึ้ตอำเภอเมือง							

จัังหวิัดนคร์ปฐม	
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Teaching & learning
	 คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	ให�ควิามสัำคัญ

กับการ์จััดการ์เร์่ยนการ์สัอนอย�างม่คุณภาพแลัะปร์ะสิัทธิิภาพเพื�อ

สัร์�างบัณฑิิตท่�ม่คุณภาพสั้ง	เป็นท่�ยอมร์ับในร์ะดับสัากลั	ม่สัมร์ร์ถ่นะ

ตามเกณฑ์ิควิามร้์�ควิามสัามาร์ถ่ทางวิิชาช่พขึ้องผ้�ปร์ะกอบวิิชาช่พ

เภสััชกร์ร์ม	 ตลัอดจันม่ทักษะในการ์ใช�ช่วิิตแลัะทำงานในศตวิร์ร์ษท่�	

21	จั้งได�จััดการ์ศ้กษาตามเกณฑิ์มาตร์ฐาน	นำแนวิคิด	หลัักการ์	แลัะ

แนวิทางการ์จัดัการ์เร์ย่นการ์สัอนท่�ทนัสัมยัมาใช�	เช�น		กร์อบมาตร์ฐาน

คณุวิฒิุร์ะดบัอดุมศก้ษาแห�งชาต	ิ(มคอ.)	การ์ศก้ษาท่�มุ�งผลัลััพธิ	์(out-

come-based	 education	 หร์ือ	OBE)	 การ์เร์่ยนร้์�เชิงรุ์ก	 (active	

learning)	 ร์วิมถ่้งนำร์ะบบปร์ะกันคุณภาพขึ้องอาเซึ่่ยน	 (AUN-QA)	

มาใช�เพื�อในการ์ปร์ะกนัคณุภาพขึ้องหลักัสัต้ร์	คณะวิชิามก่าร์สั�งเสัร์มิ

ให�คณาจัาร์ย์แลัะบุคลัากร์ท่�เก่�ยวิขึ้�องม่ควิามร์้�ควิามเขึ้�าใจัเก่�ยวิกับ

แนวิทางการ์จัดัการ์ศก้ษาแบบต�าง	ๆ 	โดยจัดัอบร์มให�ควิามร้์�อย�างต�อ

เนื�อง	เช�น	การ์พัฒนาแลัะการ์ดำเนินการ์ตามหลัักสั้ตร์ตามแนวิทาง	

OBE	 แลัะเกณฑิ์	 AUN-QA	 กร์ะบวินการ์เร์่ยนการ์สัอนสัำหร์ับยุค

ศตวิร์ร์ษท่�	21	แนวิทางการ์จััดการ์เร์่ยนการ์สัอนแบบออนไลัน์อย�าง

ม่ปร์ะสัิทธิิภาพ

	 นอกจัากน่�	 คณะฯ	 ยังได�สั�งเสัร์ิมแลัะสันับสันุนให�

คณาจัาร์ย์พัฒนานวิัตกร์ร์มการ์เร์่ยนการ์สัอน	 เพื�อเอื�อให�การ์เร์่ยนร์้�

ขึ้องผ้�เร์่ยนเป็นไปอย�างเปิดกวิ�าง	 เป็นสัังคมแห�งการ์เร์่ยนร์้�ไม�จัำกัด	

แลัะเปล่ั�ยนแปลังไปสั้�การ์เร์่ยนร์้�ผ�านเทคโนโลัย่ท่�ทันสัมัยมากยิ�งขึ้้�น	

โดยคณาจัาร์ย์ขึ้องคณะฯ	ได�สัร์�างสัร์ร์ค์นวิัตกร์ร์มการ์เร์่ยนการ์สัอน	

จันหลัายผลังานได�ร์บัร์างวิลััทั�งในร์ะดบัชาตแิลัะนานาชาต	ิซึ่้�งเปน็ต�น

แบบขึ้องการ์จัดัการ์เร์ย่นการ์สัอนให�กบัผ้�ท่�สันใจัทั�วิไปนำไปปร์บัใช�ได�

ต�อไป	ตัวิอย�างเช�น

	 -	Transferring	Online	Presentation	Slides	to	an	

Easy-to-Prepare	and	Effective	Laboratory	Learning	Package	

โดย	ร์ศ.ดร์.ภก.ธิ่ร์ศักดิ�	โร์จันร์าธิา	ได�ร์ับร์างวิัลั	Best	Presentation	

Award	การ์ปร์ะชุม	3rd	International	Conference	on	Modern	

Educational	Technology	ปร์ะเทศอินโดน่เซึ่่ย	ปี	2564

	 -	Implementation	of	Web-based	Instruction	with	

Blended	 Laboratory	 โดย	 ร์ศ.ภญ.ลัาวัิลัย์	 ศร์่พงษ์	 ได�รั์บร์างวัิลั	

Best	 Presentation	 Award	 การ์ปร์ะชุม	 12th	 International								

Conference	 on	 Education	 Technology	 and	 Computers	

ปร์ะเทศสัหร์าชอาณาจัักร์	ปี	2563

	 -	Adaptive	Content	Development	for	Blended	

Learning	 in	Microscopic	 of	 Herbal	 โดย	 ร์ศ.ดร์.ภก.วิ่ร์ยุทธ์ิ									

เลัศินท	่แลัะ	ผศ.ดร์.ภญ.บุญญาภา	หวิงัวิฒันา	ได�รั์บร์างวัิลั	Excellent	

Paper	Award	การ์ปร์ะชุมวิิชาการ์	12th	International	Confer-

ence	on	Blended	Learning	ปร์ะเทศสัาธิาร์ณร์ัฐเช็ก	ปี	2562

Undergrad & grad 
program
	 การ์เร์่ยนการ์สัอนในคณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััย

ศิลัปากร์	ปร์ะกอบด�วิย	10	หลัักสั้ตร์	ได�แก�	หลัักสั้ตร์ร์ะดับปร์ิญญา

บัณฑิิต	1	หลัักสั้ตร์	แลัะหลัักสั้ตร์ร์ะดับบัณฑิิตศ้กษา	9	หลัักสั้ตร์

	 หลักัสัต้ร์เภสัชัศาสัตร์บณัฑิิต	6	ป	ี(หลักัสัต้ร์ปร์บัปร์งุ	พ.ศ.	

2559)	 มุ�งผลัิตบัณฑิิตท่�ม่สัมร์ร์ถ่ะทางวิิชาช่พ	 ม่คุณธิร์ร์มแลัะ

จัร์ิยธิร์ร์มในการ์ปร์ะกอบวิิชาช่พ	 แลัะม่จัิตสัำน้กเพื�อสั�วินร์วิม	หลั�อ

หลัอมขึ้ดัเกลัาให�นกัศก้ษาในหลักัสัต้ร์เปน็บณัฑิิตผ้�มท่กัษะการ์เร์ย่น

ร์้�ทั�ง	6	ด�าน	ได�แก�	ด�านคุณธิร์ร์ม	จัร์ิยธิร์ร์ม	ด�านควิามร์้�	ด�านทักษะ

ทางปัญญา	 ด�านทักษะควิามสััมพันธิ์ร์ะหวิ�างบุคคลัแลัะควิามรั์บผิด

ชอบ	 ด�านทักษะการ์วิิเคร์าะห์เชิงตัวิเลัขึ้	 การ์สัื�อสัาร์แลัะการ์ใช�

เทคโนโลัยส่ัาร์สันเทศ	แลัะด�านทกัษะการ์ปฏิบิตังิานทางวิชิาชพ่	โดย

ให�ปร์ิญญาเพ่ยงสัาขึ้าวิิชาเด่ยวิ	แต�การ์เร์่ยนการ์สัอนในชั�นปีสั้งแยก

กลัุ�มสัาขึ้าเฉัพาะ	3	สัาขึ้าได�แก�	สัาขึ้าเภสััชกร์ร์มอุตสัาหการ์	สัาขึ้า

บริ์บาลัทางเภสััชกร์ร์ม	 แลัะสัาขึ้าการ์คุ�มคร์องผ้�บริ์โภคด�านยาแลัะ

สัขุึ้ภาพ	เพื�อสัร์�างบณัฑิิตท่�มค่วิามร์้�ควิามเช่�ยวิชาญหลัากหลัาย	ตอบ

โจัทยก์าร์ปร์ะกอบวิชิาชพ่จัร์งิในสังัคม	มค่ณุภาพมาตร์ฐานตามเกณฑิ์

มาตร์ฐานหลัักสั้ตร์ร์ะดับปร์ิญญาตร์่	กร์ะทร์วิงศ้กษาธิิการ์	ผ�านการ์

อนมุตัหิลักัสัต้ร์โดยสัภามหาวิทิยาลัยั	แลัะผ�านควิามเหน็ชอบจัากสัภา

วิิชาช่พเภสััชกร์ร์ม
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	 หลัักสั้ตร์ร์ะดับบัณฑิิตศ้กษาขึ้องคณะ	 ปร์ะกอบด�วิย

หลัักสั้ตร์ร์ะดับปร์ิญญาโท	4	หลัักสั้ตร์	ได�แก�	หลัักสั้ตร์เภสััชศาสัตร์์

มหาบัณฑิิต	 สัาขึ้าวิิชาการ์คุ�มคร์องผ้�บร์ิโภคด�านสัาธิาร์ณสัุขึ้	 สัาขึ้า

วิิชาเภสััชกร์ร์มคลัินิก	 สัาขึ้าวิิชาเภสััชศาสัตร์์สัังคมแลัะการ์บร์ิหาร์	

แลัะ	 สัาขึ้าวิิชาสัาร์สันเทศศาสัตร์์ทางสุัขึ้ภาพ	 แลัะหลัักส้ัตร์ร์ะดับ

ปร์ิญญาเอก	5	หลัักสั้ตร์	ได�แก�	หลัักสั้ตร์ปร์ัชญาดุษฎี่บัณฑิิต	สัาขึ้า

วิิชาเภสััชกร์ร์มคลัินิก	 สัาขึ้าวิิชาเภสััชศาสัตร์์สัังคมแลัะการ์บร์ิหาร์	

สัาขึ้า	 Pharmaceutical	 Technology	 สัาขึ้า	 Pharmaceutical	

Sciences	แลัะ	สัาขึ้า	Pharmaceutical	Engineering	ทุกหลัักสั้ตร์

มุ�งเน�นการ์สัร์�างควิามเขึ้�มแขึ้็งทางวิิชาการ์	 แลัะควิามชำนาญเฉัพาะ

ทาง	เพื�อเสัร์ิมสัร์�างองค์ควิามร์้�ใหม�แลัะแก�ไขึ้ปัญหาสัังคม	ม่คุณภาพ

มาตร์ฐานตามเกณฑ์ิมาตร์ฐานหลักัสัต้ร์ร์ะดับบณัฑิติศก้ษา	กร์ะทร์วิง

ศ้กษาธิิการ์	แลัะผ�านการ์อนุมัติหลัักสั้ตร์โดยสัภามหาวิิทยาลััย

 

Veridian-SU 
	 นอกจัาก	veridian	green	จัะเป็นสั่ปร์ะจัำมหาวิิทยาลััย

ศิลัปากร์แลั�วิ	“Veridian-SU”	ยังเป็นชื�อ	brand	ขึ้องผลัิตภัณฑิ์ท่�ได�

ร์บัการ์พัฒนา	ผลัติ	แลัะจััดจัำหน�าย	โดยศ้นย์ภมิ้ปัญญาทางเภสัชัศาสัตร์์	

“ปร์ะโชต	ิเปลั�งวิทิยา”	คณะเภสัชัศาสัตร์	์มหาวิทิยาลัยัศลิัปากร์	ได�แก�	

ผลัติภณัฑิเ์จัลั	VIRIDIAN-SU	Hand	Sanitizer	Gel	ผลัติภัณฑิส์ัเปร์ย์	

VIRIDIAN-SU	Hand	Cleansing	Spray	แลัะ	VIRIDIAN-SU	Alcohol	

Cleansing	Spray	ซึ่้�งเปน็ผลิัตภณัฑิท์ำควิามสัะอาดท่�มส่ั�วินผสัมขึ้อง

แอลักอฮอลั์	 73%	 โดยปร์ิมาตร์	 เพื�อสัุขึ้อนามัยสัำหร์ับมือ	 แบบไม�

ต�องลั�างออก	โดยเฉัพาะอย�างยิ�งในช�วิงท่�มก่าร์แพร์�ร์ะบาดขึ้องโร์คตดิ

เชื�อ	COVID-19	ผลัิตภัณฑิ์	VIRIDIAN-SU	ได�ร์ับการ์ตอบร์ับท่�ด่จัากผ้�

ใช�	เนื�องจัากเป็นผลัิตภัณฑิ์ท่�ม่คุณภาพ	ปร์ิมาณแอลักอฮอลั์เพ่ยงพอ

ในการ์ทำควิามสัะอาด	 ให�ควิามร์้�สั้กท่�ด่ทั�งขึ้ณะใช�แลัะหลัังใช�	 ไม�

เหน่ยวิเหนอะหนะ	 นอกจัากการ์จััดจัำหน�ายแลั�วิ	 ทางคณะ

เภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 ยังสันับสันุนให�ม่การ์ผลัิตแลัะ

มอบผลัิตภัณฑ์ิทำควิามสัะอาดท่�ม่สั�วินผสัมขึ้องแอลักอฮอล์ั	 เพื�อ

สัาธิาร์ณะปร์ะโยชน์แก�บุคลัากร์แลัะหน�วิยงานทั�งภายในแลัะ

ภายนอกมหาวิิทยาลััยอย�างต�อเนื�อง

	 นอกจัากน่�	ทางศ้นย์ฯ	ยังได�พัฒนาสัเปร์ย์ตะไคร์�หอมไลั�

แมลัง	ในชื�อ	LUCIA	Zitrella	Spray	แลัะผลัิตภัณฑิ์ทำควิามสัะอาด

ภาชนะ	สั้ตร์สัำหร์ับคร์ัวิเร์ือน	แลัะสั้ตร์สัำหร์ับห�องปฏิิบัติการ์	ในชื�อ	

OLIVA	kitchen	แลัะ	OLIVA	lab	อ่กด�วิย

 

Workshop & training
	 พันธิกิจัท่�สัำคัญอย�างหน้� งขึ้องคณะเภสััชศาสัตร์	์

มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 คือ	 การ์ให�บร์ิการ์วิิชาการ์สั้�ชุมชนแลัะสัังคม	

ซึ่้�งการ์จััดปร์ะชุมวิิชาการ์เชิงปฏิิบัติการ์แลัะการ์อบร์มเป็นร์้ปแบบ

หน้�งขึ้องการ์ให�บร์ิการ์วิิชาการ์ท่�คณะฯ	 ได�ดำเนินการ์อย�างต�อเนื�อง

ในช�วิงปี	2561-2564	มก่าร์ปร์ะชุมวิชิาการ์เชงิปฏิบัิตกิาร์แลัะการ์ฝึก

อบร์ม	ในหัวิขึ้�อท่�น�าสันใจัแลัะหลัากหลัาย	เช�น

	 -	โคร์งการ์สัังคมร์�วิมใจั...ห�วิงใยสัุขึ้ภาพ	

	 -	 การ์พัฒนาผลัิตภัณฑิ์เคร์ื�องสัำอางแลัะเวิชสัำอางจัาก

สัมุนไพร์ไทยเขึ้�าส้ั�มาตร์ฐานวิิธิ่การ์ท่�ด่ในการ์ผลัิตเคร์ื�องสัำอาง

อาเซึ่่ยน	

	 -	 Rheology	 กับการ์วิิเคร์าะห์คุณภาพตัวิอย�างใน

อุตสัาหกร์ร์ม

	 -	การ์เตร์่ยมแลัะผลัิตน�ำยาบ�วินปากผสัมน�ำมันกานพลั้

	 -	 หลัักเภสััชวิิทยาจั่โนมแลัะการ์แพทย์แม�นยำสัำหร์ับ

เภสััชกร์	

	 -	Pharmacotherapy	for	excellent	patient	care:	

From	theory	to	practice

	 -	การ์ตร์วิจัติดตามร์ะดับยาในเลัือด

	 -	 การ์พัฒนาโมบายแอพพลิัเคชั�นทางสัุขึ้ภาพบนร์ะบบ

ปฏิิบัติการ์	Android	แลัะ	iOS	systems

	 -	การ์พฒันาเวิบ็แอปพลัเิคชนัสัำหร์บัการ์จัดัการ์ขึ้�อมล้ัยา

แลัะสัุขึ้ภาพ

รูปนศ ทำแลบ  

 

Veridian-SU  

นอกจาก veridian green จะเปPนสีประจำของมหาวิทยาลัยศิลปากรแลGว “Veridian-SU” ยังเปPน

ช่ือ brand ของผลิตภัณฑ<ท่ีไดGรับการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน$าย โดยศูนย<ภูมิปúญญาทางเภสัชศาสตร< “ประ

โชติ เปล$งวิทยา” คณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดGแก$ ผลิตภัณฑ<เจล VIRIDIAN-SU Hand Sanitizer 

Gel ผลิตภัณฑ<สเปรย< VIRIDIAN-SU Hand Cleansing Spray และ VIRIDIAN-SU Alcohol Cleansing Spray 

ซ่ึงเปPนผลิตภัณฑ<ทำความสะอาดท่ีมีส$วนผสมของแอลกอฮอล< 73% โดยปริมาตร เพ่ือสุขอนามัยสำหรับมือ 

แบบไม$ตGองลGางออก โดยเฉพาะอย$างย่ิงในช$วงท่ีมีการแพร$ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 ผลิตภัณฑ< 

VIRIDIAN-SU ไดGรับการตอบรับท่ีดีจากผูGใชG เน่ืองจากเปPนผลิตภัณฑ<ท่ีมีคุณภาพ ปริมาณแอลกอฮอล<เพียงพอใน

การทำความสะอาด ใหGความรูGสึกท่ีดีท้ังขณะใชGและหลังใชG ไม$เหนียวเหนอะหนะ นอกจากการจัดจำหน$ายแลGว 

ทางคณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังสนับสนุนใหGมีการผลิตและมอบผลิตภัณฑ<ทำความสะอาดท่ีมี

ส$วนผสมของแอลกอฮอล< เพ่ือสาธารณะประโยชน<แก$บุคลากรและหน$วยงานท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยอย$างต$อเน่ือง 

นอกจากน้ี ทางศูนย<ฯ ยังไดGพัฒนาสเปรย<ตะไครGหอมไล$แมลง ในช่ือ LUCIA Zitrella Spray และ

ผลิตภัณฑ<ทำความสะอาดภาชนะ สูตรสำหรับครัวเรือน และสูตรสำหรับหGองปฏิบัติการ ในช่ือ OLIVA kitchen 

และ OLIVA lab อีกดGวย 

 

 

รูปผลิตภัณฑ< veridian su แบบรวมหลายผลิตภัณฑ<ในรูปเดียว 

 

Workshop and training 

พันธกิจท่ีสำคัญอย$างหน่ึงของคณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ การ ใหGบริการวิชาการ

สู$ชุมชนและสังคม ซ่ึงการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการและการอบรมเปPนรูปแบบหน่ึงของการใหGบริการ

วิชาการท่ีคณะฯ ไดGดำเนินการอย$างต$อเน่ืองเสมอมา ในช$วงป+ 2561-2564 มีการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

และการฝõกอบรม ในหัวขGอท่ีน$าสนใจและหลากหลาย เช$น 

- โครงการสังคมร$วมใจ...ห$วงใยสุขภาพ  

- การพัฒนาผลิตภัณฑ<เคร่ืองสำอางและเวชสำอางจากสมุนไพรไทยเขGาสู$มาตรฐานวิธีการท่ีดีใน

การผลิตเคร่ืองสำอางอาเซียน  

- Rheology กับการวิเคราะห<คุณภาพตัวอย$างในอุตสาหกรรม 

- การเตรียมและผลิตน้ำยาบGวนปากผสมน้ำมันกานพลู 

- หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย<แม$นยำสำหรับเภสัชกร  

- Pharmacotherapy for excellent patient care: From theory to practice 

- การตรวจติดตามระดับยาในเลือด 

- การพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันทางสุขภาพบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS systems –  

- การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการขGอมูลยาและสุขภาพ 

- การสรGางส่ือสุขภาพชนิดอินโฟกราฟïกและวีดีโออินโฟกราฟïก 

- เภสัชกรกับการใหGบริการเภสัชกรรมทางไกล  

- การจัดการนวัตกรรมดGานสุขภาพ 

- การจัดการเชิงกลยุทธ<ทางเภสัชกรรม 4.0 

- การเพ่ิมศักยภาพเภสัชกรครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020  

 

 



35

	 -	 การ์สัร์�างสัื�อสัุขึ้ภาพชนิดอินโฟิกร์าฟิิกแลัะวิ่ด่โออินโฟิ

กร์าฟิิก

	 -	เภสััชกร์กับการ์ให�บร์ิการ์เภสััชกร์ร์มทางไกลั	

	 -	การ์จััดการ์นวิัตกร์ร์มด�านสัุขึ้ภาพ

	 -	การ์จััดการ์เชิงกลัยุทธิ์ทางเภสััชกร์ร์ม	4.0

	 -	 การ์เพิ�มศักยภาพเภสััชกร์คร์อบคร์ัวิแลัะเภสััชกร์ร์ม	

ปฐมภ้มิในยุค	2020	

 

X-tra curricular activities
	 กิจักร์ร์มเสัริ์มหลัักส้ัตร์เป็นกร์ะบวินการ์สัำคัญในการ์สั�ง

เสัร์ิมแลัะพัฒนาให�นักศ้กษาม่คุณลัักษณะบัณฑิิตท่�พ้งปร์ะสังค์	

สัอดคลั�องไปกับอัตลัักษณ์ขึ้องเภสััชศาสัตร์์ศิลัปากร์	 ท่�พร์�อมด�วิย

ควิามร์้�	ควิามสัามาร์ถ่	การ์มค่วิามคดิสัร์�างสัร์ร์ค	์มคุ่ณธิร์ร์มจัร์ยิธิร์ร์ม	

แลัะจัิตสัำน้กรั์บผิดชอบต�อสัังคม	 ร์วิมทั�งม่ทักษะท่�จัำเป็นในโลัก

ศตวิร์ร์ษท่�	 21	ดังนั�นคณะจั้งได�กำหนดให�การ์เขึ้�าร์�วิมกิจักร์ร์มเสัร์ิม

หลัักสั้ตร์เป็นสั�วินหน้�งในการ์สัำเร์็จัการ์ศ้กษาขึ้องนักศ้กษา	แลัะเพื�อ

ให�บร์ร์ลุัวิัตถุ่ปร์ะสังค์ดังกลั�าวิทางฝ�ายกิจัการ์นักศ้กษาแลัะศิษย์เก�า

สััมพันธิ์แลัะสัโมสัร์นักศ้กษาคณะเภสััชศาสัตร์์ได�ร์�วิมกันจััดกิจักร์ร์ม

เสัร์ิมหลัักสั้ตร์	 ซึ่้�งม่ทั�งสั�วินขึ้องกิจักร์ร์มท่�กำหนดให�เขึ้�าร์�วิม	 เช�น	

กิจักร์ร์มปฐมนิเทศ	 กิจักร์ร์มเสัริ์มสัร์�างคุณลัักษณะบัณฑิิตท่�พ้ง

ปร์ะสังคโ์ดยใช�ชมุชนเปน็ฐาน	กจิักร์ร์มเตร์ย่มควิามพร์�อมทกัษะทาง

วิชิาชพ่	กจิักร์ร์มปจััฉิัมนเิทศ	แลัะกจิักร์ร์มท่�นกัศก้ษาเลัอืกเขึ้�าร์�วิมได�

ตามควิามสันใจั	 เช�น	 กิจักร์ร์มมัฌชิมนิเทศ	 กิจักร์ร์มรั์บมอบกาวิน์

วิชิาชพ่	กจิักร์ร์มค�ายอาสัาพฒันาชมุชน	กจิักร์ร์มค�ายหมอยา	กิจักร์ร์ม

สััปดาห์เภสััชวิิชาการ์	กิจักร์ร์มก่ฬาเภสััชสััมพันธิ์	เป็นต�น

 

Young generation staff
	 พลัังขึ้องคนร์ุ�นใหม�	 ทั�งคณาจัาร์ย์แลัะบุคลัากร์สัาย

สันับสันุน	 เป็นแร์งขัึ้บเคลัื�อนท่�สัำคัญอย�างยิ�งในการ์พัฒนาคณะ

เภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	โดยม่บทบาทในการ์สัร์�างสัร์ร์ค์

แลัะดำเนินกิจักร์ร์มต�าง	ๆ	ซึ่้�งสัร์�างควิามก�าวิหน�าแลัะทันสัมัยให�กับ

คณะ	 เช�น	 การ์ร์�วิมกลัุ�มอาจัาร์ย์เภสััชกร์ปร์ะจัำบ�านแลัะงาน

เภสััชกร์ร์มปฏิิบัติแห�งมหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 หรื์อ	 Silpakorn									

University	Residency	and	Practice	Program	(SURP)	การ์พฒันา

ร์้ปแบบแลัะดำเนินการ์จััดสัอบออนไลัน์ในสัถ่านการ์ณ์การ์แพร์�

ร์ะบาดขึ้องโร์คติดเชื�อ	COVID-19		การ์จััดกิจักร์ร์มเสัวินาวิิชาการ์ใน

ร์้ปแบบ	 lunch	symposium	ผ�านทางแอพพลัิเคชัน	Clubhouse	

ร์วิมถ้่งการ์ให�บริ์การ์วิิชาการ์ในร์ะดับชุมชน	 นอกจัากน่�อาจัาร์ย์ร์ุ�น

ใหม�หลัายคนยังได�ทำงานร์�วิมอย้�ในคณะผ้�บริ์หาร์	 ด�านการ์วิิจััย

อาจัาร์ย์รุ์�นใหม�หลัายคนได�ร์ับทุนวิิจััยจัากแหลั�งทุนภายนอก	 เช�น					

ทนุพัฒนาศักยภาพในการ์ทํางานวิจิัยัขึ้องอาจัาร์ย์รุ์�นใหม�	ทุนอจััฉัริ์ยภาพ

นกัวิจิัยัรุ์�นใหม�	แลัะทุนวิจิัยัจัากมล้ันธิิโิทเร์เพื�อการ์สั�งเสัร์มิวิทิยาศาสัตร์์	

ปร์ะเทศไทย	ซึ่้�งมส่ั�วินสัำคญัในการ์ขึ้บัเคลัื�อนงานวิจิัยัขึ้องคณะเภสัชัศาสัตร์์		

อก่ทั�งยงัได�ร์บัร์างวิลััต�าง	ๆ 	จัากทั�งภายในแลัะภายนอกมหาวิทิยาลัยั

รูปกิจกรรม นักศึกษา เช$น ออกค$ายอาสา 

 

Young generation staff 

พลังของคนรุ$นใหม$ ท้ังคณาจารย<และบุคลากรสายสนับสนุน เปPนแรงขับเคล่ือนท่ีสำคัญอย$างย่ิง

ในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีบทบาทในการสรGางสรรค<และดำเนินกิจกรรมต$าง 

ๆ ซ่ึงสรGางความกGาวหนGาและทันสมัยใหGกับคณะ เช$น การร$วมกลุ$มอาจารย<เภสัชกรประจำบGานและงานเภสัช

กรรมปฏิบัติแห$งมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ Silpakorn University Residency and Practice Program 

(SURP) การพัฒนารูปแบบและดำเนินการจัดสอบออนไลน<ในสถานการณ<การแพร$ระบาดของโรคติดเช้ือ 

COVID-19  การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในรูปแบบ lunch symposium ผ$านทางแอพพลิเคชัน Clubhouse 

รวมถึงการใหGบริการวิชาการในระดับชุมชน นอกจากน้ีอาจารย<รุ$นใหม$หลายคนยังไดGทำงานร$วมอยู$ในคณะ

ผูGบริหาร ดGานการวิจัยอาจารย<รุ$นใหม$หลายคนไดGรับทุนวิจัยจากแหล$งทุนภายนอก เช$น ทุนพัฒนาศักยภาพใน

การทํางานวิจัยของอาจารย<รุ$นใหม$ ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ$นใหม$ และทุนวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพ่ือการส$งเสริม

วิทยาศาสตร< ประเทศไทย ซ่ึงมีส$วนสำคัญในการขับเคล่ือนงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร<  อีกท้ังยังไดGรับรางวัล

ต$าง ๆ จากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

รูปน้ี  

Zenith 
ดGวยความมุ$งม่ันและความร$วมมือของบุคลากร ในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร< มหาวิทยาลัย

ศิลปากร อย$างทุ$มเทและต$อเน่ืองเปPนระยะเวลากว$า 36 ป+ ก$อใหGเกิดความสำเร็จในการดำเนินการ พัฒนาการ 

และความกGาวหนGาในดGานต$าง ๆ จนเปPนท่ีประจักษ< นำมาซ่ึงความภาคภูมิใจของทุกคนในคณะ กGาวต$อไป... คือ 

การยังคงมุ$งม่ันในการพัฒนาองค<กรอย$างไม$หยุดย้ัง เพ่ือนำองค<กรไปสู$ความเปPนเลิศอย$างย่ังยืน และสรGาง

ประโยชน<ใหGสังคม ชุมชน และประเทศชาติต$อไป 
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Zenith
	 ด�วิยควิามมุ�งมั�นแลัะควิามร์�วิมมือขึ้องบุคลัากร์	 ในการ์พัฒนาคณะเภสััชศาสัตร์์	

มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	อย�างทุ�มเทแลัะต�อเนื�องเป็นร์ะยะเวิลัากวิ�า	36	ปี	ก�อให�เกิดควิามสัำเร์็จั

ในการ์ดำเนินการ์	พัฒนาการ์	แลัะควิามก�าวิหน�าในด�านต�าง	ๆ 	จันเป็นท่�ปร์ะจัักษ์	นำมาซึ่้�งควิาม

ภาคภมิ้ใจัขึ้องทกุคนในคณะ	ก�าวิต�อไป...	คอื	การ์ยงัคงมุ�งมั�นในการ์พฒันาองค์กร์อย�างไม�หยดุยั�ง	

เพื�อนำองค์กร์ไปสั้�ควิามเป็นเลิัศอย�างยั�งยืน	แลัะสัร์�างปร์ะโยชน์ให�สังัคม	ชุมชน	แลัะปร์ะเทศชาติ

ต�อไป
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 สืามรอบสืิบสืองนัักษัตรเวิ่ยนับรรจบ    มิเลึือนัลึบภาพิสืุขสืันัต์แลึะหรรษา

มิเลึือนัลึบช่วิงเคยเศร้าเคลึ้านั�ำตา              ปีระจักษ์วิ่ายังรักถัิ�นั “ศิลึปีากร”  

ก่อกำเนัิดิ์ “เภสืัช” ไดิ์้ในัถัิ�นันั่�                     ไดิ์้เพิื�อนัดิ์่อาจารย์ดิ์่ที่่�สืั�งสือนั

ควิามภักดิ์่ยั�งยืนัมั�นัไม่สืั�นัคลึอนั                    ผู่านับที่กลึอนัแที่นับุปีผูามากราบกรานั

 สืามสืิบหกปีีหวินัชวินัรำลึึก               ไดิ์้ตรองตรึกคำนัึงถัึงสืถัานั

บรรยากาศร่วิมพิ่�นั้องครูดิ์ูเบิกบานั       แม้ตราบนัานัเนัิ�นัไปีไม่เลึือนัลึาง

เวิลึาเปีลึ่�ยนัทีุ่กสืิ�งสืรรพิ์ผูันัแปีรไดิ์้            แต่ศรัที่ธัาในัใจใช่หม่นัหมาง

รักภักดิ์่ม่ให้ใช่จืดิ์จาง                          จะร่วิมสืร้างฝัันัไกลึให้เปี็นัจริง

	 	 	 	 	 	 ปร์ะพันธิ์โดย	ผศ.ดร์.ภญ.กร์ัณฑิ์ร์ัตน์		ทิวิถ่นอม
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วิันวิานที�พากเพียร 

วิันนี�จึงภาคภูมิ 

มุ่งสู่วิันหน้าอันยั�งยืน

แลัะมั�นคง    
 

รองศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกรหญิง ศร่สืมบัติ นัวินัพิรัตนั์สืกุลึ

อาจัาร์ย์ปร์ะจัำภาควิิชาเภสััชวิิทยาแลัะพิษวิิทยา	คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์

                                                

วิันัวิานัที่่�พิากเพิ่ยร........

ร์้�จัักแลัะคบหากับเภสััชศิลัปากร์มาเขึ้�าปีท่�	 31	 แลั�วิ	 ถ่ือวิ�าเป็นบ�านหลัังท่�สัองได�เลัยค�ะ	 เป็นท่�

ทำงานท่�แร์ก	ท่�เด่ยวิแลัะคงเป็นท่�สัุดท�าย	เหตุผลัท่�เลัือกทำงานท่�น่�ง�าย	ๆ	ค�ะใกลั�	กทม.	วิันแร์ก

ท่�ร์้�จัักต้กเก�าท่�เร์าเร์่ยกกันทุกวิันน่�พ้�งเสัร์็จั	ยังมาทันจััดงานต้กคณะเภสััชอย้�เลัย	ตอนนั�นเป็นต้ก

ท่�ใหญ�โตหร์้หร์าท่�สัุดในทับแก�วิ	ร์ุ�น	1	อย้�ปีห�าแลัะม่นักศ้กษาคร์บทั�ง	5	ชั�นปี	บร์ร์ยากาศในการ์

เร์ย่นการ์สัอนสันกุสันานมาก	อย้�กนัแบบพ่�น�อง	อย้�กนัแบบคร์อบคร์วัิ	แทบจัะเจัาะลัก้กนัได�หมด

ทั�งเร์ื�องเร์ย่นแลัะเร์ื�องสั�วินตวัิ	บร์ร์ยากาศทบัแก�วิตอนนั�นร์�มร์ื�น	สังบเงย่บ	มแ่ต�ต�นไม�	สัิ�งท่�ปร์ะทบั

ใจัท่�สุัดคือควิามเปน็อย้�	ณ	เวิลัานั�น	คณะมโ่ควิต�าห�องพักอาจัาร์ย์อย้�	5	ห�อง	อาจัาร์ยเ์ร์ารั์กสัามัคค่

กันมาก	อาจัาร์ย์ท่�อย้�	กทม.	สั�วินใหญ�จัะม่เคร์ื�องนอนคนลัะ	1	ชุดอย้�ในห�องพัก	บางคร์ั�งนอนกัน

มากกวิ�า	5	คนต�อ	1	ห�อง	อย้�กันแบบพ่�น�องกันจัร์ิง	ๆ	น�ำปร์ะปาในมหาลััยเปิดถ่้งเท่�ยงคืน	หาก

เขึ้�า	กทม.	กลัับมาหลัังเท่�ยงคืน	ต�องเก็บน�ำสัำร์องไวิ�	การ์เดินทางในมหาวิิทยาลััยใช�จัักร์ยานเป็น

หลััก	กลัางวิันกินขึ้�าวิท่�โร์งอาหาร์ศาลัาแดง	ตอนเย็นม่ร์�านอาหาร์ร์ิมร์ั�วิโร์งเร์่ยนสัาธิิต	ขึ้องชำก็

ซึ่ื�อร์�านอาแปะ	หากอยากไปกินขึ้�าวิองค์พร์ะต�องนดักนัขึ้่�จักัร์ยานจับักลัุ�มกนัไป	โทร์ศพัทท์่�ใช�โทร์

ติดต�อกับท่�บ�านคือโทร์ศัพท์สัาธิาร์ณะหยอดเหร์่ยญ	 (ไม�แน�ใจัในทับแก�วิ	 น�าจัะม่	 1-2	 เคร์ื�องน่�

แหลัะ)			เร์ื�องการ์ทำงานไม�ต�องพ้ดถ่้งเลัย	ทำงานกันได�ทุกอย�าง	ไม�ต�องแบ�งวิ�าเป็นงานขึ้องใคร์	

ไม�ต�องเอ�ยปากขึ้อให�มาช�วิยงานจัะม่การ์กร์ะโดดลังมาช�วิยกันทุกงานอย�างเต็มใจั	บร์ร์ยากาศใน

การ์ทำงานสันุกสันานร์กัใคร์�ผก้พันกันมากค�ะ	ทำงานกันเหมอืนงานในคร์อบครั์วิ	ทั�งเรื์�องงานการ์

วันวานที่พากเพียร วันนี้จึงภาคภูมิ มุ8งสู8วันหน;าอันยั่งยืนและมั่นคง     

 

รองศาสตราจารย* ดร. เภสัชกรหญิง ศรีสมบัติ นวนพรัตน*สกุล 

อาจารย*ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร* มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                 

วันวานท่ีพากเพียร........ 

รูGจักและคบหากับเภสัชศิลปากรมาเขGาปIที่ 31 แลGว ถือวOาเปPนบGานหลังที่สองไดGเลยคOะ เปPนที่ทำงานที่แรก ท่ี

เดียวและคงเปPนที่สุดทGาย เหตุผลที่เลือกทำงานที่นี้งOาย ๆ คOะใกลG กทม. วันแรกท่ีรูGจักตึกเกOาที่เราเรียกกันทุก

วันน้ีพึ่งเสร็จ ยังมาทันจัดงานตึกคณะเภสัชอยูOเลย ตอนนั้นเปPนตึกที่ใหญOโตหรูหราที่สุดในทับแกGว รุOน 1 อยูOปI

หGาและมีนักศึกษาครบท้ัง 5 ช้ันปI บรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกสนานมาก อยูOกันแบบพ่ีนGอง อยูOกันแบบ

ครอบครัว แทบจะเจาะลึกกันไดGหมดทั้งเรื่องเรียนและเรื่องสOวนตัว บรรยากาศทับแกGวตอนนั้นรOมรื่น สงบเงียบ 

มีแตOตGนไมG ส่ิงท่ีประทับใจท่ีสุดคือความเปPนอยูO ณ เวลาน้ัน คณะมีโควตGาหGองพักอาจารย*อยูO 5 หGอง อาจารย*เรา

รักสามัคคีกันมาก อาจารย*ที่อยูO กทม สOวนใหญOจะมีเครื่องนอนคนละ 1 ชุดอยูOในหGองพัก บางครั้งนอนกัน

มากกวOา 5 คนตOอ 1 หGอง อยูOกันแบบพี่นGองกันจริง ๆ น้ำประปาในมหาลัยเปZดถึงเที่ยงคืน หากเขGา กทม 

กลับมาหลังเที่ยงคืน ตGองเก็บน้ำสำรองไวG การเดินทางในมหาวิทยาลัยใชGจักรยานเปPนหลัก กลางวันกินขGาวท่ี

โรงอาหารศาลาแดง ตอนเย็นมีรGานอาหารริมร้ัวโรงเรียนสาธิต ของชำก็ซ้ือรGานอาแปะ หากอยากไปกินขGาวองค*

พระตGองนัดกันขี่จักรยานจับกลุOมกันไป โทรศัพท*ที่ใชGโทรติดตOอกับที่บGานคือโทรศัพท*สาธารณะหยอดเหรียญ 

(ไมOแนOใจในทับแกGว นOาจะมี 1-2 เครื่องนี่แหละ)   เรื่องการทำงานไมOตGองพูดถึงเลย ทำงานกันไดGทุกอยOาง ไมO

ตGองแบOงวOาเปPนงานของใคร ไมOตGองเอOยปากขอใหGมาชOวยงานจะมีการกระโดดลงมาชOวยกันทุกงานอยOางเต็มใจ 

บรรยากาศในการทำงานสนุกสนานรักใครOผูกพันกันมากคOะ ทำงานกันเหมือนงานในครอบครัว ทั้งเรื่องงานการ

เรียนการสอนและกิจกรรมตOาง ๆ ในคณะ  ใครอยูOในวันวานดGวยกัน คงนึกถึงบรรยากาศนั้นไดGนะคะ ในสOวน

การทำงานทั้งในคณะ สOวนอาจารย*และสOวนนักศึกษามีการชOวยกันทำงานอยOางมีความสุขมาก ๆ คOะ งานที่ทำ

แลGวมีความสุขมาก ๆ คืองานปaจฉิมนิเทศ ในรุOนแรก ๆ ของท่ีระลึกที่มอบใหGนักศึกษาในงานเปPนของที่ทำดGวย

มือจากอาจารย* พอตกเย็นทุกคนจะมารวมตัวกันที่หGองหวานเพื่อเตรียมของใหGนักศึกษากันอาจารย*ที่เปPนหลัก

คืออาจารย*ที่จบศิลปากรรุOนแรก ๆ หัวครีเอทิฟสุดๆ อาจารย*จบจากที่อื่นก็มาหัดรGองเพลงซานตาลูเซียกันเพ่ือ
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เร์่ยนการ์สัอนแลัะกิจักร์ร์มต�าง	ๆ	ในคณะ		ใคร์อย้�ในวิันวิานด�วิยกัน	คงน้กถ่้งบร์ร์ยากาศนั�นได�

นะคะ	ในสั�วินการ์ทำงานทั�งในคณะ	สั�วินอาจัาร์ย์แลัะสั�วินนักศ้กษาม่การ์ช�วิยกันทำงานอย�างม่

ควิามสัุขึ้มาก	ๆ	ค�ะ	งานท่�ทำแลั�วิม่ควิามสัุขึ้มาก	ๆ	คืองานปัจัฉัิมนิเทศ	ในร์ุ�นแร์ก	ๆ	ขึ้องท่�ร์ะลั้ก

ท่�มอบให�นักศ้กษาในงานเป็นขึ้องท่�ทำด�วิยมือจัากอาจัาร์ย์	 พอตกเย็นทุกคนจัะมาร์วิมตัวิกันท่�

ห�องหวิานเพื�อเตร์่ยมขึ้องให�นักศ้กษากันอาจัาร์ย์ท่�เป็นหลัักคืออาจัาร์ย์ท่�จับศิลัปากร์รุ์�นแร์ก	 ๆ	

หัวิคร์่เอท่ฟิสุัด	 ๆ	 อาจัาร์ย์จับจัากท่�อื�นก็มาหัดร์�องเพลังซึ่านตาลั้เซึ่่ยกันเพื�อร์�องในงานปัจัฉัิมฯ	

เปน็ควิามสัขุึ้ท่�เวิลัานก้ถ่ง้	กย็ิ�มได�เสัมอ	มง่านอื�น	ๆ 	อก่มากมายท่�ได�ทำงานร์�วิมกนัไม�วิ�าจัะเปน็การ์

จััดปร์ะชุมในปร์ะเทศหร์ือการ์จััดปร์ะชุมนานาชาติ	 โดยสั�วินตัวิไม�เคยทำงานคนเด่ยวิเลัยค�ะ											

ม่พ่�	ๆ 	น�อง	ๆ 	ให�ควิามร์�วิมมอืในการ์ทำงานมาโดยตลัอด	การ์ทำงานเร์าทำงานกนัด�วิยใจั	ช�วิยเหลืัอกนั		

ตติงิกนั	แสัดงควิามคดิเหน็กนัแลั�วิกก็ลับัมาร์กักนัเปน็ควิามผก้พนัท่�ไม�เคยลืัมเลัย	บางครั์�งมว่ิกิฤติ

ท่�มาถ่ลั�มคณะเร์า	แต�ด�วิยควิามเปน็น�ำหน้�งใจัเดย่วิกนัขึ้องพวิกเร์า	เร์ากส็ัามาร์ถ่ผ�านวิกิฤตติ�าง	ๆ 	

มาได�	ควิามร์�วิมมือกันทำงาน	ควิามพากเพ่ยร์ในวิันวิานท่�ผ�านมา	จันมาถ่้งวิันน่�....
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วิันันั่�จึงภาคภูมิ..........

วิันน่�คงไม�ม่ใคร์ไม�ร์้�จัักเภสััชศิลัปากร์แลั�วิ	 	จัากนักศ้กษาเดิมร์ุ�นลัะ	20-40	คน	มาเป็นปีลัะร์�วิม	

200	คน	บุคลัากร์เดิม	20-30	คนมาเป็นร์�วิม	200	คน	ต้กเดิม	1	ต้กมาเป็น	7	ต้ก	เร์าเติบโตใน

ด�านปร์มิาณแลัะกายภาพอย�างไม�ต�องพ้ดถ้่ง	แลัะด�านคณุภาพเร์ากไ็ม�ด�อยไปกวิ�าใคร์	เร์ามผ่ลังาน

โดดเด�นในด�านวิิชาการ์ทั�งร์ะดับชาติแลัะร์ะดับนานาชาติ	 ได�ร์ับร์างวิัลักันมากมายทั�งนักศ้กษา	

คณาจัาร์ย์แลัะบุคลัากร์สัายต�าง	 ๆ	 ผ้�ใช�บัณฑิิตต�างชื�นชมนักศ้กษาท่�จับจัากเร์า	 เวิลัาใคร์พ้ดถ่้ง

เภสััชศิลัปากร์ก็ได�ร์ับการ์ชื�นชมโดยถ่�วินหน�า	 กวิ�าจัะมาเป็นวิันน่�ไม�ง�ายนะคะ	 ผลังานท่�พวิกเร์า

ช�วิยกันสัะสัม	ลังแร์งกนัมากมายในวัินวิาน	ออกดอกออกผลัให�พวิกเร์าภาคภมิ้ใจั	ภม้ใิจักบัผ้�ท่�จับ

ไปจัากเภสััชศิลัปากร์มากค�ะ		น�อง	ๆ	ไปยืนแถ่วิหน�าขึ้องวิงการ์ร์ะดับปร์ะเทศ	แถ่มอาจัาร์ย์บาง

ท�านกไ็ปยืนแถ่วิหน�าร์ะดบัโลัก	ควิามแตกต�างจัากวินัวิานท่�สัมัผสััได�คือจัากวินัวิานสังัคมเร์าเลัก็	ๆ	

กลัายเป็นสัังคมท่�ใหญ�ช้�น	นกัศก้ษาจัำนวินมากข้ึ้�น	บคุลัากร์ในคณะมากข้ึ้�น	การ์ทำงานแบบเดมิ	ๆ 	

เมื�อวินัวิานมก่าร์ปรั์บเปล่ั�ยนไป	การ์ช�วิยเหลืัอกนัทำงาน	ควิามผก้พันต�าง	ๆ 	ก็คงต�องปรั์บเปล่ั�ยนไป	

เพื�อท่�จัะก�าวิต�อไปสั้�วิันหน�าอันยั�งยืนแลัะมั�นคง	

....... มุ่งสู่ืวินััหน้ัาอนััยั�งยนืัแลึะมั�นัคง

จัากวัินวิานท่�พากเพ่ยร์สัะสัมมาจันเป็นควิามภาคภ้มิใจัในวัินน้�พร์�อมมุ�งส้ั�วิันหน�าอันยั�งยืนแลัะ

มั�นคง	เป็นโจัทย์ท่�ไม�ง�ายด�วิยสัังคมท่�เปลั่�ยนไป	ควิามต�องการ์ขึ้องสัังคมท่�เปลั่�ยนไป	สัิ�งแวิดลั�อม

ท่�เปล่ั�ยนไป	แต�อย�างไร์กต็ามควิามเชื�อมั�นในเภสัชัศิลัปากร์มเ่ต็มเปี�ยมค�ะ	ร์ากฐานท่�สัำคัญขึ้องเร์า

คอืน�ำใจั	ควิามห�วิงใย	ควิามเอื�ออาทร์แลัะมิตร์ไมตร่์พร์�อมกับพวิกเร์ามค่วิามยืดหยุ�น	ควิามคลั�อง

ตัวิ	ควิามสัามาร์ถ่ในการ์ปร์ับตัวิ	การ์เร์่ยนร์้�ตลัอดเวิลัาพร์�อมกับการ์ใช�เทคโนโลัย่อย�างฉัลัาด	จัะ

นำพาเร์าไปสั้�วิันหน�า	จัับมือกัน	เติบโตแลัะก�าวิไปสั้�วิันหน�าพร์�อม	ๆ	กันค�ะ	
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36 ปี เภสัชฯ ศิิลัปากร ยิ�งเติบัโต

ผููกพันมากกวิ่าพี�น้อง
 

เภสืัชกรหญิง สืุภัที่รา บุญเสืริม

ร์องเลัขึ้าธิิการ์คณะกร์ร์มการ์อาหาร์แลัะยา	

สัำนักงานคณะกร์ร์มการ์อาหาร์แลัะยา	(อย.)	กร์ะทร์วิงสัาธิาร์ณสัุขึ้

ศิษย์เก�าร์ุ�นท่�	3	

ดิ์ิฉันัเปี็นัรุ่นัที่่� 3 ถัือวิ่าเปี็นัรุ่นับุกเบิก ขณะนัั�นัคณะเภสืัชศาสืตร์เปี็นัคณะใหม่ ม่

จำนัวินันัักศึกษานั้อย

	 ก็จัะร้์�จัักกันหมด	 ร์ุ�นพ่�ร์ุ�นน�องม่ควิามสัมัคร์สัมานสัามัคค่กันด่	 ช�วิยเหลืัอเกื�อก้ลักัน	

ควิามปร์ะทบัใจัในช�วิงนั�นต�องอย้�หอเพร์าะเร์ย่นอย้�ท่�สันามจันัทร์์	กจ็ัะสันทิกบัทั�งเพื�อน	รุ์�นพ่�	แลัะ

อาจัาร์ยม์าก	สัมยันั�นคณะเภสัชัศาสัตร์	์กย็งัไม�มอ่าคาร์เร่์ยนเปน็ขึ้องตวัิเอง	พวิกวิชิาพื�นฐานต�อง

ไปเร์่ยนกับคณะอื�น	ๆ	สั�วินวิิชาหลััก	อาจัาร์ย์ก็ยังใหม�แลัะม่จัำนวินไม�มาก	ก็จัะม่อาจัาร์ย์พิเศษ

เยอะ	ได�ม่โอกาสัได�เร์่ยนกับอาจัาร์ย์ท่�เก�ง	ๆ	หลัายท�าน	ทั�งจัากจัุฬาแลัะมหิดลั	ไม�น�าเชื�อวิ�าผ�าน

มาขึ้ณะน่�ม่ร์ุ�นน�องอก่	30	กวิ�าร์ุ�นแลั�วิ	ด่ใจัท่�เหน็คณะยนืยงจันคร์บร์อบ	36	ปี	มค่วิามเตบิโต	แลัะ

ม่ชื�อเสัย่งด�านเภสััชชุมชน	มจุ่ัดมุ�งหมายท่�ชดัเจัน	นกัศก้ษาท่�จับมาเป็นคนท่�มค่ณุภาพ	ยังคงควิาม

ร์ัก	สัมัคร์สัมานสัามัคค่	กลัมเกลั่ยวิ	จับแลั�วิก็คอยช�วิยเหลัือกันในสัายอาช่พ	อย�างท่�	อย.	ก็ม่ทั�ง

เพื�อนร์ุ�นเด่ยวิกันแลัะร์ุ�นน�องท่�จับจัากท่�น่�นับสัิบคน	 ก็อยากเห็นคณะขึ้องเร์าเจัริ์ญรุ์�งเร์ืองยิ�ง	 ๆ	

ขึ้้�นไปค�ะ	

3366  ปปีี  เเภภสสััชชฯฯ  ศศิิลลปปาากกรร  ยยิิ่่งงเเตติิบบโโตตผผููกกพพัันนมมาากกกกวว่่าาพพีี่่นน้้อองง  

  
เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม 
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข 
ศิษย์เก่ารุ่นท่ี 3  

 

ดิฉันเป็นรุ่นท่ี 3 ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิก 
ขณะน้ันคณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะใหม่ มีจํานวนนักศึกษาน้อย ก็จะ 

รู้จักกันหมด รุ่นพ่ีรุ่นน้องมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
ความประทับใจในช่วงน้ันต้องอยู่หอเพราะเรียนอยู่ท่ีสนามจันทร์ 
ก็จะสนิทกับท้ังเพ่ือน รุ่นพ่ี และอาจารย์มาก สมัยน้ันคณะเภสัชฯ 
ก็ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตัวเอง 
พวกวิชาพ้ืนฐานต้องไปเรียนกับคณะอ่ืน ๆ ส่วนวิชาหลัก 
อาจารย์ก็ยังใหม่และมีจํานวนไม่มาก ก็จะมีอาจารย์พิเศษเยอะ 
ได้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ท่ีเก่ง ๆ หลายท่าน ท้ังจากจุฬาและมหิดล 
ไม่น่าเช่ือว่าผ่านมาขณะน้ีมีรุ่นน้องอีก 30 กว่ารุ่นแล้ว 
ดีใจท่ีเห็นคณะยืนยงจนครบรอบ 36 ปี มีความเติบโต 
และมีช่ือเสียงด้านเภสัชชุมชน มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน 
นักศึกษาท่ีจบมาเป็นคนท่ีมีคุณภาพ ยังคงความรัก สมัครสมานสามัคคี 
กลมเกลียว จบแล้วก็คอยช่วยเหลือกันในสายอาชีพ อย่างท่ี อย. 
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สามสิบัหกปี… แห่งควิามทรงจำ 
ผูู้ช่วิยศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกรหญิง กรัณฑิ์รัตนั์ ที่ิวิถันัอม 

อาจัาร์ย์ปร์ะจัำภาควิิชาเภสััชกร์ร์ม	คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์

ศิษย์เก�าร์ุ�นท่�	5

ช่วิิตขึ้องคนเร์าเปร์่ยบเสัมือนเคร์ื�องคอมพิวิเตอร์์ท่�สัามาร์ถ่บันท้กเร์ื�องร์าวิอันมากมายในสัมอง	

อวิยัวิะท่�ธิร์ร์มชาตสิัร์ร์สัร์�างมา	ร์ะยะเวิลัา	36	ปขีึ้องคณะเภสัชัศาสัตร์ส์ัำหร์บัขึ้�าพเจั�า	มเ่ร์ื�องร์าวิ

ท่�อยากร์�วิมแบ�งปัน	แลัะ	นำเสันอมุมมองต�อคณะ	เพื�อเป็นแนวิทางในการ์พัฒนา	ต�อยอด	เพื�อ

ดำร์งควิามเป็นอัตลัักษณ์ขึ้องคณะวิิชาไวิ�ให�ยั�งยืน	 ในบทควิามน่�ขึ้อแบ�งเป็น	 3	 ช�วิงขึ้อง	

ปร์ะสับการ์ณ์ท่�ขึ้�าพเจั�าได�ม่สั�วินร์ับร์้�	หร์ือ	ร์�วิมอย้�ในเวิลัานั�น	ดังน่�

นั้องใหม่วิัยกระเตาะ

	 ขึ้�าพเจั�าเป็นศิษย์เก�าร์ุ�นต�น	ๆ 	ขึ้องการ์ก�อตั�งคณะเภสััชศาสัตร์์	คือร์ุ�นท่�	5		ในสัมัยนั�น

ร์ุ�นหน้�งม่ไม�ถ่้งร์�อยคน	 เร์าทั�งรุ์�นจัะร์้�จัักคุ�นเคยกันหมด	 ไม�เพ่ยงแต�จัำนวินนักศ้กษาท่�ม่ไม�มาก	

จัำนวินอาจัาร์ย์ปร์ะจัำคณะก็ยงัไม�มากเช�นทกุวินัน่�	ควิามสัมัพันธิร์์ะหวิ�างศิษย์กบัอาจัาร์ย์	เกื�อกล้ั

กันเหมือนพ่�น�อง			ทำให�ควิามเคาร์พอาจัาร์ย์ม่มาก	ขึ้�าพเจั�าได�ยินชื�ออด่ตคณบด่ผ้�ปร์ะศาสัน์การ์	

“ร์ศ.ดร์.ภก.ปร์ะโชต	ิเปลั�งวิทิยา”		ผ้�ท่�ได�ให�ธิร์ร์มวิาทใ่นการ์ทำงานขึ้องวิชิาชพ่คอื	“ร์ะงบัอาร์มณ์	

ขึ้�มกลัั�นควิามร้์�สัก้	สัำนก้ในหน�าท่�	มค่วิามรั์บผิด	คิดรั์งสัร์ร์ค์พัฒนา	เอื�ออาทร์ต�อสังัคม”		เสัย่ดาย

ท่�ไม�ทันได�เร์่ยนกับท�าน	บร์ร์ยากาศตอนนั�น	ร์ุ�นพ่�กับร์ุ�นน�องค�อนขึ้�างสันิทกัน		แม�วิ�าพวิกเร์าจัะ

ต�องเดินทางกันบ�อย	เพร์าะต�องไปเร่์ยนกับอาจัาร์ย์พิเศษต�างสัถ่าบัน	แต�เร์าไม�ได�ร้์�สัก้วิ�าเป็นควิาม

ลัำบาก	 แต�มองวิ�าเป็นโอกาสัท่�ได�ไปเปิดห้เปิดตาภายนอก	 	 พวิกเร์าม่บร์ร์ยากาศท่�ร์�วิมช�วิยกัน

เร์่ยน	ม่การ์ร์�วิมกิจักร์ร์มต�าง	ๆ 	ขึ้องคณะ	ไม�วิ�าจัะเป็น	มะกอกช�อใหม�	งานร์ับน�อง	งานก่ฬาเภสััช

สััมพันธิ์	งานไหวิ�คร์้		ค�ายอาสัา	ท่�สัอนทักษะ	Soft	Skill	โดยเฉัพาะควิามคิดสัร์�างสัร์ร์ค์	ท่�กำลััง

เป็นท่�โหยหาในยุคขึ้องศตวิร์ร์ษท่�	21		เภสััชศิลัปากร์ในสัมัยนั�นจัะม่อะไร์ท่�แปลัก	ๆ	แหวิกแนวิ

จัากเภสััชสัถ่าบนัอื�นเสัมอ		ด�านการ์เร่์ยนการ์สัอน	เร์าคุ�นเคยกับการ์สัอนแบบโบร์าณคลั�ายการ์จัด

กร์ะดานชนวิน	 ไม�ม่เคร์ื�องคอมพิวิเตอร์์	 หรื์อโทร์ศัพท์ท่�ทันมัย	 ลั�ำหน�าสัุดก็คือการ์ถ่�ายเอกสัาร์	

สสาามมสสิิบบหหกกปปีี……  แแหห่่งงคคววาามมททรรงงจจํําา  

  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม  
อาจารย์ประจําภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศิษย์เก่ารุน่ท่ี 5  
 

ชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถบันทึกเรื่องราวอั
นมากมายในสมอง อวัยวะท่ีธรรมชาติสรรสร้างมา ระยะเวลา 36 
ปีของคณะเภสัชศาสตร์สําหรับข้าพเจ้า มีเรื่องราวท่ีอยากรว่มแบง่ปัน และ 
นําเสนอมุมมองต่อคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ต่อยอด 
เพื่อดํารงความเป็นอัตลักษณ์ของคณะวิชาไว้ให้ยั่งยืน ในบทความนี้ขอแบง่เป็น 3 
ชว่งของ ประสบการณ์ท่ีข้าพเจ้าได้มีสว่นรับรู้ หรือ รว่มอยูใ่นเวลานั้น ดังนี ้

นน้้อองงใใหหมม่่ววััยยกกรระะเเตตาาะะ 

ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เก่ารุน่ต้นๆของการก่อต้ังคณะเภสัชศาสตร์ คือรุน่ท่ี 5  
ในสมัยนั้นรุน่หนึ่งมีไมถึ่งร้อยคน เราท้ังรุน่จะรู้จักคุ้นเคยกันหมด 
ไมเ่พียงแต่จํานวนนักศึกษาท่ีมีไมม่าก 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะก็ยังไมม่ากเชน่ทุกวันนี้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ เก้ือกูลกันเหมือนพี่น้อง   
ทําให้ความเคารพอาจารย์มีมาก ข้าพเจ้าได้ยินชื่ออดีตคณบดีผู้ประศาสน์การ 
“รศ.ดร. ประโชติ เปล่งวิทยา”  ผู้ท่ีได้ให้ธรรมวาทีในการทํางานของวิชาชีพคือ 
“ระงับอารมณ์ ขม่กล้ันความรู้สึก สํานึกในหน้าท่ี มีความรับผิด คิดรังสรรค์พัฒนา 
เอ้ืออาธรต่อสังคม”  เสียดายท่ีไมทั่นได้เรียนกับท่าน บรรยากาศตอนนั้น 
รุน่พี่กับรุน่น้องค่อนข้างสนิทกัน  แม้ว่าพวกเราจะต้องเดินทางกันบอ่ย 
เพราะต้องไปเรียนกับอาจารย์พิเศษต่างสถาบนั 
แต่เราไมไ่ด้รู้สึกว่าเป็นความลําบาก 
แต่มองว่าเป็นโอกาสท่ีได้ไปเปิดหูเปิดตาภายนอก  
พวกเรามีบรรยากาศท่ีรว่มชว่ยกันเรียน มีการรว่มกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 
ไมว่่าจะเป็น มะกอกชอ่ใหม่ งานรับน้อง งานกีฬาเภสัชสัมพันธ ์งานไหว้ครู  
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การ์สัื�อสัาร์กบัอาจัาร์ยผ์�านทางจัดหมายน�อยหร์อื	ผ�านตัวิแทนชั�นป	ีหร์อืสัามาร์ถ่เขึ้�าไปหาท่�ห�อง

พักอาจัาร์ย์ได�	หร์ือร์อพบอาจัาร์ย์ในคาบเร์่ยนต�อไป	ไม�ม่	Line	หร์ือ	email	หร์ือ	การ์โทร์ศัพท์

หาอาจัาร์ย์	 ทำให�พวิกเร์าต�องวิางแผนการ์เร์่ยนแลัะการ์ทำงานเป็นอย�างด่	 แลัะเมื�อจัะต�องพบ

อาจัาร์ย์จัะต�องม่เนื�อหาท่�จัะต�องมาคุยให�พร์�อม	 แลัะนัดเวิลัา	 	 ตอนนั�นในเร์ื�องขึ้องใบปร์ะกอบ

โร์คศลิัปะ	ไม�ได�มก่าร์ต�องสัอบเหมอืนปจััจุับนัน่�	เมื�อจับแลั�วิกจ็ัะได�โดยอตัโนมตั	ิ	จัำนวินปท่ี�เร่์ยน

คือ	5	ปี	แต�ตลัอดร์ะยะเวิลัา	5	ปี	เป็น	5	ปีท่�ขึ้�าพเจั�าคิดวิ�าม่คุณภาพมาก	ขึ้�าพเจั�ายังพอจัำควิาม

ร์้�พื�นฐานท่�ได�เร์่ยนอย้�แม�จัะผ�านไปนานมาก	 แลัะไม�ค�อยได�ใช�ในสัาขึ้าเฉัพาะด�าน	 (เภสััชกร์ร์ม

คลัินิก)	ต�องขึ้อขึ้อบพร์ะคุณอาจัาร์ย์ทุกท�านท่�ได�กร์ุณาสัั�งสัอนแลัะอบร์มมา	โดยเฉัพาะอาจัาร์ย์

ท่�ปร์้กษาขึ้องขึ้�าพเจั�า	คือ	ร์ศ.ภญ.ร์ะพ่พร์ร์ณ	ฉัลัองสัุขึ้	ท่�ด้แลัเอาใจัใสั�ลั้กศิษย์ในท่�ปร์้กษาทุกคน

เปน็อย�างด	่จัากบร์ร์ยากาศทั�งหมดแลัะการ์เร์ย่นการ์สัอน	ทำให�ขึ้�าพเจั�าอยากจัะเปน็อาจัาร์ยเ์พื�อ

ถ่�ายทอดควิามร์้�แลัะร์�วิมสัร์�างเภสััชกร์ท่�ด่	ม่คุณภาพออกไปร์ับใช�สัังคม	แลัะนั�นคือการ์ตัดสัินใจั

เร์่ยนต�อเพื�อกลัับมาเป็นอาจัาร์ย์ในคณะเภสััชศาสัตร์์แห�งน่�

วิัยรุ่นัหนัุ่มสืาวิไฟแรง

	 จัากวินัท่�ขึ้�าพเจั�าได�เร์ย่นจับทั�งปร์ญิญาโทแลัะปริ์ญญาเอก	เมื�อกลับัมายังสัถ่านท่�แห�ง

น่�	ได�เห็นสัิ�งท่�เปลั่�ยนแปลังในหลัาย	ๆ	สัิ�ง	ณ.	เวิลัานั�น	คณะเภสััชศาสัตร์์ได�ม่พัฒนาการ์อย�างต�อ

เนื�อง	อาจัาร์ย์ทั�งหลัายท่�ไปเร์ย่นสัมัยท่�ขึ้�าพเจั�ายังเป็นนักศ้กษา	ได�เริ์�มกลับัมาทำงาน	บุคลัากร์ใน

คณะเยอะขึ้้�น		สัิ�งอำนวิยควิามสัะดวิกเยอะขึ้้�น	เร์ามห่�องเร์ย่นเพิ�มขึ้้�น	รั์บนักศก้ษาเพิ�มขึ้้�น	อาจัาร์ย์

ทกุท�านค�อย	ๆ	 สัั�งสัมผลังานทางวิิชาการ์	ปร์ะกอบกับได�รั์บการ์สันบัสันนุจัากท�านคณบดส่ัมยันั�น	

คือ	ร์ศ.ดร์.ภก.สัินธิุ์ชัย	แก�วิกิตติชัย	ผ้�ท่�ได�วิางร์ากฐานการ์พัฒนาขึ้องคณะเภสััชศาสัตร์์	ร์วิมทั�ง

ได�ให�โอกาสัขึ้�าพเจั�าได�ไปพัฒนาควิามร้์�	แลัะทำให�มองเห็นโลักกวิ�างข้ึ้�นทั�งในแลัะต�างปร์ะเทศ	ซึ่้�ง

ขึ้�าพเจั�าคดิวิ�าในช�วิงเวิลัาดงักลั�าวิ	ถ่�าเปร์่ยบเปน็วิยัขึ้องมนษุยแ์ลั�วิ	เปน็วิยัหนุ�มสัาวิท่�กำลังัมพ่ลังั	

ม่ควิามคิดสัร์�างสัร์ร์ค์	ขึ้�าพเจั�าได�ยินวิ�า	คณะเภสััชศาสัตร์์ในช�วิงนั�น	เป็นท่�โจัษขึ้านขึ้องผ้�บร์ิหาร์

มหาวิทิยาลััยวิ�า	เปน็คณะน�องใหม�ท่�ไฟิแร์ง	แลัะม่พลัังงานมากมาย	หลัายโคร์งการ์ท่�พัฒนาคณะ

เภสััชศาสัตร์์เกิดขึ้้�นมากมายในช�วิงน่�	 ม่หลัายควิามร์�วิมมือกับต�างปร์ะเทศ	 ม่หลัายกิจักร์ร์มท่�

ดำเนนิการ์เพื�อปร์ะชาสััมพนัธิค์วิามก�าวิหน�าแลัะผลังานวิจิัยัขึ้องคณะเภสัชัศาสัตร์์ในช�วิงท่�คณะ

คร์บร์อบ	20	ปี	ตอนนั�น	ในควิามร์้�สั้กขึ้องขึ้�าพเจั�า	มันยิ�งใหญ�อลัังการ์	แลัะน�าภ้มิใจัมาก	ขึ้�าพเจั�า

ได�เห็นควิามร์�วิมมือร์�วิมใจัขึ้องบุคลัากร์ในคณะท่�ทุ�มเททำงาน	 อย�างเหมือนไม�ร์้�สั้กเหน็ดเหนื�อย	

ตอนนั�นขึ้�าพเจั�าเองก็ทำงานอย�างร์้�ส้ักสันุก	 ด้แลันักศ้กษา	 ร์�วิมกิจักร์ร์มตามโคร์งการ์ต�าง	 ๆ	

สัังสัร์ร์ค์ฮาเฮกับพ่�	ๆ	เพื�อน	ๆ	น�อง	ๆ		อย�างไร์ก็ด่		ในควิามเปลั่�ยนแปลังท่�เห็นภายนอกวิ�าม่การ์

พฒันาการ์ท่�ดข่ึ้้�นอย�างร์วิดเร์ว็ิ	ขึ้�าพเจั�าร์้�สัก้วิ�า	เร์ิ�มมช่�องวิ�างเลัก็ๆ	ท่�เกดิข้ึ้�นอย�างไม�ร์้�สัก้ตวัิ	สัิ�งนั�น

คือควิามเปลั่�ยนแปลังเก่�ยวิกับหลัักสั้ตร์การ์ศ้กษาขึ้องคณะวิิชาแลัะร้์ปแบบการ์เร่์ยนการ์สัอน			

เร์ิ�มม่	power	point	เร์ิ�มม่โปร์แกร์มเสัร์ิมในเร์ื�องการ์เร์่ยนการ์สัอน	เร์ิ�มม่วิิธิ่สัอนใหม�	ๆ	เกิดขึ้้�น	

ซึ่้�งเป็นสัิ�งท่�ต�องเร์่ยนร์้�แลัะปร์ับตัวิ	แลัะควิามสััมพันธิ์ร์ะหวิ�างอาจัาร์ย์แลัะนักศ้กษา	เร์ิ�มห�างเหิน	

(อาจัจัะเพร์าะจัำนวินนักศ้กษามากขึ้้�นด�วิย)	 แลัะม่ร์ะบบการ์ติดต�อกับอาจัาร์ย์ท่�ต�างไปจัากเมื�อ

ก�อน	คือไม�สัามาร์ถ่เขึ้�าไปในห�องพักอาจัาร์ย์ได�	ต�องโทร์ศัพท์ติดต�อหร์ือ	e-mail		แต�โดยควิาม

เหน็สั�วินตัวิขึ้องขึ้�าพเจั�า	คณะผ้�บริ์หาร์ก็พยายามลัดช�องวิ�างดังกลั�าวิโดยการ์จัดักิจักร์ร์มเพื�อสัร์�าง
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เสัร์ิมควิามสััมพันธิ์ร์ะหวิ�างบุคลัากร์	แลัะอาจัาร์ย์กับนักศ้กษา		ซึ่้�งในช�วิงเวิลัานั�น	ขึ้�าพเจั�าก็ได�ม่

โอกาสัเขึ้�าร์�วิมกิจักร์ร์มอย้�บ�อยคร์ั�ง	 ไม�วิ�าจัะเป็น	สััมมนาบุคลัากร์	 	 เย่�ยมค�าย	 	 ไหวิ�คร์้	 	 เป็นท่�

ปร์้กษาโคร์งการ์วิิชาการ์ต�าง	ๆ 		ในช�วิงนั�นร์้�สั้กวิ�าเวิลัาผ�านไปเร์็วิมาก	ม่อะไร์ต�องทำมากมาย	แม�

จัะร์้�สั้กเหนื�อย	แต�พองานเสัร์็จั	ก็ร์้�สั้กหายเหนื�อยเป็นปลัิดทิ�ง		ขึ้�าพเจั�าคิดวิ�าช�วิง	20	–	25	ปี	ขึ้อง

คณะท่�ผ�านมา	เป็นช�วิงท่�คณะสัร์�างผลังานไวิ�มากมาย	ทำให�เป็นท่�ร์้�จัักจัากคนทั�วิไปเพิ�มขึ้้�น	จัาก

ท่�ขึ้�าพเจั�าเคยได�ร์ับคำถ่ามวิ�า	ศิลัปากร์ม่คณะเภสััชด�วิยเหร์อ		คำถ่ามน่�ก็เร์ิ�มลัดน�อยลัง		เพร์าะ

ศิษย์เก�าขึ้องคณะเร์ิ�มไปทำงาน	ทำให�สัังคมภายนอกร์้�จัักเภสััชศิลัปากร์เพิ�มขึ้้�น		โดยเฉัพาะเมื�อ

เร์ิ�มมร่์ะบบขึ้องการ์สัอบใบปร์ะกอบโร์คศิลัปะ	คณะเภสัชัศิลัปากร์ก็เป็นหน้�งในคณะท่�มก่าร์สัอบ

ผ�านอย้�ในลัำตับต�น	ๆ 		สัิ�งน่�เป็นสัาเหตุหน้�งกร์ะมังท่�ทำให�	หลัายคนเลัือกท่�จัะมาเร์่ยนท่�ศิลัปากร์		

	 อก่ปร์ะเดน็หน้�งท่�ขึ้�าพเจั�าร์้�สัก้วิ�าช�วิงนั�นเปน็ช�วิงท่�ผ้�คนร์้�จักัคณะเภสัชัศาสัตร์์กเ็พร์าะ

โคร์งการ์บร์ิการ์สัังคมต�าง	 ๆ	 ท่�เกิดขึ้้�น	 ไม�วิ�าจัะเป็น	 โคร์งการ์อบร์มให�ควิามร์้�เร์ื�องยา	 การ์จััด

ปร์ะชมุวิิชาการ์	การ์รั์บวิเิคร์าะหผ์ลัติภณัฑิ	์หมวิกนริ์ภัย	ร์ายการ์เคเบิ�ลัท่วิ	่นบัเปน็โคร์งการ์นำร์�อง

ท่�ทำให�ภายนอกร์้�จักัคณะเภสัชัศาสัตร์์	นอกเหนอืจัากการ์ให�บร์กิาร์ท่�เภสัชัศาลัา	ซึ่้�งทำให�ขึ้�าพเจั�า

ร์ะลั้กถ่้ง	ภญ.	ผศ.จัันทนา	เวิสัพันธิุ์		เพร์าะท�านทำให�ขึ้�าพเจั�าได�ทำงานบร์ิการ์วิิชาการ์อย�างใกลั�

ชิดกับชุมชน	ต�องขึ้อบพร์ะคุณอาจัาร์ย์ท่�ได�ให�โอกาสั	

ผูู้ ใหญ่วิัยสืง่า นั่าเคารพิ

	 ผ�านมา	36	ป	ีคณะเภสัชัศาสัตร์์เตบิโตข้ึ้�นเรื์�องๆ	ท�ามกลัางการ์เปลั่�ยนแปลังขึ้องสังัคม	

ขึ้�าพเจั�ายังเห็นวิ�า	คณะเภสััชศาสัตร์์ยังคงเป็นหลัักแลัะท่�พ้�งให�กับสัังคมขึ้องศิลัปากร์อย้�อย�างต�อ

เนื�อง		โดยเฉัพาะในช�วิงสัถ่าณการ์ณ์ฉัุกเฉัินต�าง	ๆ	เช�นน�ำท�วิม		หร์ือ	โควิิด	19	นั�นแสัดงให�เห็น

วิุฒิภาวิะขึ้องคณะวิิชาวิ�า	ณ	 ตอนน่�	 คณะเภสััชศาสัตร์์มิใช�คณะน�องใหม�แลั�วิ	 แต�เป็นคณะท่�ม่

ศกัยภาพท่�จัะเปน็ท่�พ้�งขึ้องสังัคมภายนอกได�		จัากท่�ผ�านมา	คณะเภสัชัศาสัตร์์กไ็ด�พฒันากจิักร์ร์ม

เพื�อให�เป็นท่�พ้�งขึ้องสัังคมในหลัายเรื์�อง	 ทั�งเรื์�องการ์สัร์�างหน�วิยธุิร์กร์ร์ม	 เพื�อการ์ให�บริ์การ์ทาง

สัังคม	การ์เร์ิ�มมง่านวิจิัยัเชงิบ้ร์ณาการ์กบัคณะวิชิาอื�น	ๆ 	การ์เปน็แบบอย�างในการ์พฒันาคณุภาพ

การ์ศ้กษาม่อาจัาร์ย์บางท�านในคณะวิิชาท่�ร์�วิมทำงานกับสั�วินกลัางขึ้องมหาวิิทยาลััย		นั�นแสัดง

ให�เห็นถ่้งควิามมากปร์ะสับการ์ณ์	แลัะการ์ม่วิุฒิภาวิะท่�เพิ�มขึ้้�น	แลัะ	ณ	ตอนน่�	ศิษย์เก�าขึ้องคณะ

เภสััชศาสัตร์์ก็ได�เติบโตเป็นหัวิหน�างาน	 แลัะเป็นกลัจัักร์สัำคัญในการ์ขึ้ับเคลัื�อน	 นโยบายทาง

สัาธิาร์ณสัุขึ้	 ผ้�คนภายนอก	 ศร์ัทธิาแลัะยอมร์ับเพิ�มขึ้้�น	 ในช�วิงท่�ไปนิเทศงานก็จัะร์้�สั้กด่ใจัเสัมอ

เมื�อได�ยิน	เสั่ยงชมวิ�า	นศ.	เภสััชศิลัปากร์	ทำงานด่		บางคน	ก็ได�งานตั�งแต�ยังไม�จับ	สัิ�งน่�สัะท�อน

ถ่้งการ์หลั�อหลัอมจัากทางคณะ	

	 ขึ้�าพเจั�าทร์าบด่วิ�า	กวิ�าจัะพัฒนาให�มาถ่้ง	สัถ่านภาพในปัจัจัุบันแลัะม่ชื�อเสั่ยงแบบน่�

ได�	ย�อมม่ปัญหาแลัะอุปสัร์ร์ค	แลัะขึ้�าพเจั�าก็ได�เห็นควิามทุ�มเทขึ้องคณาจัาร์ย์ร์วิมทั�งบุคลัากร์ใน

คณะท่�จัะร์�วิมผ�านอปุสัร์ร์คไปให�ได�		จัร์งิอย้�	คณะเตบิโตขึ้้�น	คนมากขึ้้�น		ย�อมมป่ญัหาเปน็ธิร์ร์มดา	

ขึ้�าพเจั�าไม�ปฎีิเสัธิวิ�าในคณะวิิชาม่ปัญหาหลัายปร์ะเด็นอย้�		แต�เร์าต�องร์�วิมกันค�อย	ๆ	ช�วิยแก�ไขึ้

ปัญหาเหลั�าน่�	 โดยลัะอาร์มณ์สั�วินตัวิ	 เอาจัุดมุ�งหมายหร์ือผลัลััพธ์ิร์�วิมกันเป็นท่�ตั�ง	 นั�นคือการ์

ทำงานอย�างผ้�ใหญ�		สัถ่านการ์ณ์โควิิด	19	ทำให�คณะต�องปร์ับตัวิมาก	ขึ้�าพเจั�าก็ชื�นชมท่�ทุกคน

พยายามปรั์บตัวิจันผ�านสัภาวิะนั�นมาได�	 แลัะคิดวิ�าเร์าจัะเร์ิ�มคุ�นเคยแลัะร์�วิมกันพัฒนาร์ะบบ

ร์องร์ับ	แลัะแก�ปัญหากันต�อไป	 
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	 บร์ร์ยากาศในตอนน่�ท่�ขึ้�าพเจั�าร์้�สั้ก	 ไม�ใช�บร์ร์ยากาศฟิร์ุ�งฟิร์ิ�ง	 เหมือนตอนท่�ขึ้�าพเจั�า

จับใหม�	แต�เป็นบร์ร์ยากาศขึ้องการ์ใช�พลัังสัมอง	แลัะควิามสัามาร์ถ่ทั�งหมดท่�ม่	การ์เร์่ยนร์้�ทักษะ

ใหม�ๆ 	(โดยเฉัพาะทกัษะทาง	Information	Technology	อย�างไร์กต็าม	เรื์�องขึ้องช�องวิ�างร์ะหวิ�าง

ช�วิงวัิย	(Generation	gap)	ซึ่้�งเร์ิ�มจัะพบบ�างแลั�วิ	เปน็สัิ�งท่�ทำให�ขึ้�าพเจั�าค�อนขึ้�างกังวิลั	ยกตัวิอย�าง	

ในขึ้ณะท่�กลัุ�มวิยัหน้�งไม�ได�เช่�ยวิชาญทางเทคโนโลัยห่ร์อืเขึ้�าใจัสัิ�งใหม�นกั	แต�บางกลัุ�มวิยัเช่�ยวิชาญ

แลัะชอบใช�	คงต�องม่กลัยุทธิ์ในการ์ปร์ะสัานช�องวิ�างร์ะหวิ�างช�วิงวิัยน่�		ตอนน่�บ�านขึ้องเร์าเปร์่ยบ

เสัมือนคร์อบคร์ัวิใหญ�	ม่คนหลัายร์ุ�นควิามแตกต�างในแต�ลัะร์ุ�นย�อมม่	ขึ้�าพเจั�าเห็นวิ�า	การ์สัื�อสัาร์

แลัะกิจักร์ร์มสััมพันธิ์ร์ะหวิ�างร์ุ�นเป็นสิั�งสัำคัญท่�จัะทำให�เร์าทั�งหมดเขึ้�าใจัตร์งกันแลัะเดินไปด�วิย

กันได�	พร์�อมท่�จัะเป็นท่�พ้�งให�กับชุมชน		ซึ่้�งในอนาคต	หากเวิลัาผ�านไป	ควิามสัุขึุ้มลัุ�มลั้กขึ้องคณะ

วิิชาควิร์ม่มากขึ้้�น	เนื�องจัากพวิกเร์าเติบโตขึ้้�น	ปร์ะสับการ์ณ์ต�าง	ๆ 	ม่มากขึ้้�น	เร์่ยนร์้�จัากควิามผิด

พลัาดต�าง	ๆ	ในอด่ต	เพื�อปร์ับแก�ไขึ้	เป็นผ้�ใหญ�ท่�ภ้มิฐาน	งามสัง�า	แลัะน�าเคาร์พ	

	 ท�ายท่�สุัดน่�	ในยคุขึ้องการ์เปลั่�ยนแปลังบนควิามไม�แน�นอน	ขึ้�าพเจั�าเชื�อมั�นวิ�า	สัมาชกิ

ในร์ั�วิมะกอกศลิัปากร์แห�งน่�จัะผนก้กำลััง	สัร์�างสิั�งท่�เปน็ปร์ะโยชนต์�อสังัคม	แลัะ	ธิำร์งไวิ�ซึ่้�งเกย่ร์ติ	

คุณธิร์ร์ม	 จัร์ิยธิร์ร์ม	 แลัะควิามภาคภ้มิใจัในสัถ่าบันแห�งน่�ท่�ได�หลั�อหลัอมแลัะสัร์�างอัตลัักษณ์			

“เภสััชกร์ท่�ม่ควิามคิดสัร์�างสัร์ร์ค์”		เป็นผ้�นำแลัะท่�พ้�งให�แก�สัังคมต�อไป
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24 ปีขีองผูม กับั เภสัชฯ 
ศิิลัปากร: คงมี DNA สักคู่กระมัง
ที�พันกันเป็น “RxSU”
 

ผูู้ช่วิยศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกร ภานัุพิัฒนั์ พิุ่มพิฤกษ์

ร์องคณบด่ฝ�ายพัฒนานักศ้กษาแลัะศิษย์เก�าสััมพันธิ์	

คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์

ศิษย์เก�าร์ุ�นท่�	12	

	 ในวิันน่�หากจัะมอง	“เภสััชฯ	ศิลัปากร์”	เป็นเพ่ยงสัถ่าบันการ์ศ้กษาทางเภสััชศาสัตร์์

ชั�นเลัิศ	 ผลัิตบัณฑิิตเพื�อตอบสันองควิามต�องการ์ขึ้องสัังคม	 ม่องค์ปร์ะกอบเป็นอาคาร์	 สัถ่านท่�	

อาจัาร์ย์	นักศ้กษา	แลัะบุคลัากร์	ปร์ะสับการ์ณ์	24	ปีขึ้องผมก็จัะบอกวิ�าเป็นการ์มองท่�ออกจัะ

ตื�นเขึ้นิไปสักัหน�อย	สัำหร์บัผม	RxSU	เปน็พื�นท่�ชว่ิติ	เกาะเก่�ยวิกนัด�วิยควิามสัมัพนัธิข์ึ้องผ้�คน	ทกุ

ซึ่อกหลัืบอิ�มเอมไปด�วิยควิามหมาย	เป็นลัักษณะ	Social	Life	of	Things	โดยสัมบ้ร์ณ์	แลัะหาก

จัะนิยามควิามเป็น	RxSU	ให�ชัด	ผมวิ�าท่�น่�เป็น	“ดินแดนแห�งโอกาสั”	ท่�พร์�อมจัะโอบอุ�มทุกคนท่�

เขึ้�ามาด�วิยควิามร์ัก	ควิามอบอุ�น	ให�เร์่ยนร์้�	เติบโต	เติมเต็มควิามหมายขึ้องช่วิิตไปพร์�อมๆกัน

	 ช่วิิตขึ้องผมกับ	RxSU	เร์ิ�มแบบจัับพลััดจัับผลั้ในปี	2540	ช�วิงวิัยมัธิยมปลัายขึ้องผม

ถ่้กกำหนดให�เลืัอกเสั�นทางอนาคตผ�านร์ะบบเอ็นทร์านซ์ึ่แบบสัอบร์อบเด่ยวิ	 6	 วิิชา	 โดยเลัือก

อนัดบัคณะก�อน	4	อนัดบั	แลัะตามค�านยิมกร์ะแสัหลักัแน�นอนผมเลัอืกจัะเปน็แพทย	์อนัดบัหน้�ง

ผมเลัอืกคณะแพทย	์อนัดบัสัองเปน็เภสัชัฯศลิัปากร์	อนัดบัสัามแลัะสั่�เปน็คณะวิทิย	์ด�วิยปร์ะมาณ

ตนเองวิ�าเก�งดังนั�นการ์เลืัอกอันดับสัองจัง้เป็นการ์เลืัอกแบบ	“โอ.เค.	เภสัชัฯ	ศิลัปากร์	อย้�นคร์ปฐม

ใกลั�บ�าน”	แทบไม�ได�จัร์ิงจัังวิ�าเภสััชฯ	คืออะไร์นอกจัากคนขึ้ายยา	แต�ก็อย�างคนอื�นวิ�ากันแหลัะ	

สัิ�งท่�ใช�อาจัเป็นสัิ�งท่�เร์าไม�ได�เลัือกตั�งแต�ต�น	“ผมติดอันดับสัอง”		วิันเปิดซึ่องจัดหมายแจั�งผลัมัน

ผสัมกันหลัายควิามร์้�สั้ก	ด่ใจันะท่�ม่ท่�เร์่ยน	แต�มันก็ไม�ได�อันดับหน้�งไง	ผมหลับหน�าหลับตาเพื�อน

ท่�โร์งเร์่ยนอย้�เป็นเดือนจันเพื�อน	ๆ 	ต�องมาหาท่�บ�านเพื�อด้วิ�ายังสับายด่อย้�มั�ย	เพื�อน	ๆ 	คุยกันเร์ื�อง

อนาคตม่เพย่งผมท่�ยงัตอบไม�ได�วิ�าจัะทำอะไร์ในฐานะเภสัชักร์	ยิ�งตอนตร์วิจัร์�างกายเพื�อเขึ้�าสัอบ
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24 ป%ของผม กับ เภสัชฯ ศิลปากร: คงมี DNA สักคู?กระมังที่พันกันเปEน “RxSU” 

 
ผู$ช&วยศาสตราจารย/ ดร. เภสัชกร ภานุพัฒน/ พุ&มพฤกษ/ 

รองคณบดีฝDายพัฒนานักศึกษาและศิษย/เก&าสัมพันธ/ คณะเภสัชศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศิษย/เก&ารุ&นท่ี 12  

 

 ในวันน้ีหากจะมอง “เภสัชฯ ศิลปากร” เปVนเพียงสถานบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร/ชั้นเลิศ ผลิต

บัณฑิตเพื่อตอบสนองความต$องการของสังคม มีองค/ประกอบเปVนอาคาร สถานที่ อาจารย/ นักศึกษา และ

บุคลากร ประสบการณ/ 24 ป\ของผมก็จะบอกว&าเปVนการมองที่ออกจะตื้นเขินไปสักหน&อย สำหรับผม RxSU 

เปVนพื้นที่ชีวิต เกาะเกี่ยวกันด$วยความสัมพันธ/ของผู$คน ทุกซอกหลืบอิ่มเอมไปด$วยความหมาย เปVนลักษณะ 

Social Life of Things โดยสมบูรณ/ และหากจะนิยามความเปVน RxSU ให$ชัด ผมว&าที่นี่เปVน “ดินแดนแห&ง

โอกาส” ที่พร$อมจะโอบอุ$มทุกคนที่เข$ามาด$วยความรัก ความอบอุ&น ให$เรียนรู$ เติบโต เติมเต็มความหมายของ

ชีวิตไปพร$อมๆกัน 

 ชีวิตของผมกับ RxSU เริ่มแบบจับพลัดจับผลูในป\ 2540 ช&วงวัยมัธยมปลายของผมถูกกำหนดให$เลือก

เส$นทางอนาคตผ&านระบบเอ็นทรานซ/แบบสอบรอบเดียว 6 วิชา โดยเลือกอันดับคณะก&อน 4 อันดับ และตาม

ค&านิยมกระแสหลักแน&นอนผมเลือกจะเปVนแพทย/ อันดับหนึ่งผมเลือกคณะแพทย/ อันดับสองเปVนเภสัชฯ

ศิลปากร อันดับสามและสี่เปVนคณะวิทย/ ด$วยประมาณตนเองว&าเก&งดังนั้นการเลือกอันดับสองจึงเปVนการเลือก

แบบ “โอ.เค. เภสัชฯ ศิลปากร อยู&นครปฐมใกล$บ$าน” แทบไม&ได$จริงจังว&าเภสัชฯคืออะไรนอกจากคนขายยา 

แต&ก็อย&างคนอื่นว&ากันแหละ สิ่งที่ใช&อาจเปVนสิ่งที่เราไม&ได$เลือกตั้งแต&ต$น “ผมติดอันดับสอง”  วันเปxดซอง

จดหมายแจ$งผลมันผสมกันหลายความรู$สึก ดีใจนะที่มีที่เรียน แต&มันก็ไม&ได$อันดับหนึ่งไง ผมหลบหน$าหลบตา

เพื่อนที่โรงเรียนอยู&เปVนเดือนจนเพื่อน ๆ ต$องมาหาที่บ$านเพื่อดูว&ายังสบายดีอยู&มั้ย เพื่อน ๆ คุยกันเรื่องอนาคต

มีเพียงผมที่ยังตอบไม&ได$ว&าจะทำอะไรในฐานะเภสัชกร ย่ิงตอนตรวจร&างกายเพื่อเข$าสอบสัมภาษณ/หมอท่ี

โรงพยาบาลเปรย ๆ ประโยคฮิตท่ีว&า “ศิลปากรมีเภสัชฯด$วยหรอ” ก็หว่ันใจหนักข้ึนไปอีก 

 จุดเริ่มของผมกับ RxSU ดูเหมือนละครไทยที่ไม&ได$ถูกใจกันมาตั้งแต&ต$น ผมเข$ามาเรียนแบบแกนๆ 

เรียนได$เรียน โดดได$โดด กิจกรรมไม&ต$องพูดถึงแทบไม&ได$เข$าร&วม หนังสือนี่อ&านแค&คืนเดียวก&อนสอบ สร$าง
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สััมภาษณ์หมอท่�โร์งพยาบาลัเปร์ย	 ๆ	ปร์ะโยคฮิตท่�วิ�า	 “ศิลัปากร์ม่เภสััชฯ	 ด�วิยหร์อ”	 ก็หวิั�นใจั

หนักขึ้้�นไปอ่ก

	 จัดุเร์ิ�มขึ้องผมกับ	RxSU	ดเ้หมือนลัะคร์ไทยท่�ไม�ได�ถ่ก้ใจักนัมาตั�งแต�ต�น	ผมเขึ้�ามาเร์ย่น

แบบแกน	ๆ	เร์่ยนได�เร์่ยน	โดดได�โดด	กิจักร์ร์มไม�ต�องพ้ดถ่้งแทบไม�ได�เขึ้�าร์�วิม	หนังสัือน่�อ�านแค�

คืนเด่ยวิก�อนสัอบ	 สัร์�างปาฏิิหาร์ิย์ขึ้�ามคืนมาตลัอด	 ช�วิงแร์ก	 ๆ	 ร์�องขึ้อท่�บ�านให�มาร์ับทุกวิันไม�

อยากอย้�หอจันพ�อต�องขึ้ับร์ถ่มาร์ับจัากนคร์ปฐมกลัับอยุธิยาบ�อยมาก	จันช่วิิตนักศ้กษาตกต�ำสัุด

เมื�อสัิ�นเทอมต�นขึ้องปี	2	ท่�วิิชา	Organic	Chem	ได�เกร์ด	D	แลัะ	Physical	Chem	ได�เกร์ด	D+	

ด้งเกร์ดลังมาจันเกือบจัะติดโปร์	ตอนโทร์บอกแม�ผมร์้�สั้กย�ำแย�มาก	ควิามผิดหวิังเป็นห�วิงเวิลัาท่�

ได�ทบทวินตัวิเอง	อาจัาร์ย์ท�านหน้�งบอกผมวิ�า	“เร์าเลืัอกทุกอย�างในชว่ิติเร์าไม�หร์อก	ควิามสัำคัญ

จัง้อย้�ท่�เร์าจัะทำอย�างไร์ในปัจัจุับนัเพื�อให�อนาคตเร์ามนัด	่ถ่�าต�องอย้�กต็�องอย้�ให�ด”่	ปร์ะกายเลัก็	ๆ	

ในวิันนั�นทำให�ผมปร์ับตัวิ	แลัะเมื�อเร์าคิดจัะเปลั่�ยนท่�	 RxSU	ม่โอกาสัให�เร์าเสัมอ	ผมตั�งใจัเร์่ยน

มากขึ้้�นในช�วิงชั�นปีสั้ง	 ม่เพื�อนร์ักเพื�อนสันิท	 จัับจัองท่�นั�งช�วิยกันเร์่ยน	 วิางแผนอ�านหนังสัือลั�วิง

หน�า	การ์เร์ย่นผมดข่ึ้้�นเร์ื�อย	ๆ 	แต�นั�นก็ไม�สัำคัญเท�ากบับทเร่์ยนเรื์�องการ์	“เปดิใจั”	เมื�อเปดิใจัการ์

เร์่ยนในชั�นปีสั้งม่ร์ายวิิชาท่�ขึ้ับเน�นควิามเป็นเภสััชกร์มากขึ้้�น	 เห็นมุมมองท่�แตกต�างในการ์ด้แลั

สัุขึ้ภาพขึ้องผ้�คนท่�ม่ควิามจัำเป็นต�องม่เภสััชกร์เป็นองค์ปร์ะกอบสัำคัญ	ยิ�งได�เขึ้�ากลัุ�มเป็น	“เด็ก

ภาคชุมชน”	ก็ยิ�งได�เห็นวิ�า	“สัุขึ้ภาพ”	 เป็นคำเลั็ก	ๆ	ท่�ใหญ�โตเก่�ยวิขึ้�องไปเสั่ยหมดกับทุกเร์ื�อง	

แลัะจัร์ิง	 ๆ	 แลั�วิช่วิิตกับสัุขึ้ภาพมันก็เป็นเร์ื�องเด่ยวิกันนั�นแหลัะ	ม่ควิามไม�แน�นอนแลัะต�องการ์

การ์ด้แลัแบบคร์บเคร์ื�องคร์อบคลัุม

	 เมื�อผมเร์่ยนจับ	 RxSU	 เปิดโอกาสัให�ผมอ่กคร์ั�งในการ์ทำงาน	 ผมเลัือกชดใช�ทุนใน

ตำแหน�งอาจัาร์ย์ท่�คณะด�วิยตามใจัแม�	 การ์เป็นอาจัาร์ย์เป็นสัิ�งแปลักใหม�สัำหร์ับผมเพร์าะไม�ได�

ตั�งใจัแลัะเตร์่ยมตัวิมาก�อน	 ขึ้อบควิามคิดตอนนั�นก็คือการ์เป็นคนท่�แสัวิงหาองค์ควิามร้์�หร์ือนำ

เอาควิามร์้�ท่�ม่มามอบให�กับนักศ้กษาให�ได�มากท่�สุัด	 นั�นกร์ะมังท่�เป็นควิามคาดหวิังต�อบทบาท

อาจัาร์ย์อย�างผม	 ควิามคิดน่�อย้�กับผมจันกร์ะทั�งผมได�ร์ับทุนไปเร่์ยนปร์ิญญาเอกในสัาขึ้า

สังัคมวิทิยาแลัะมานษุยวิิทยาการ์แพทย	์กับดักควิามคดิขึ้�างต�นทำให�ผมตกหลุัมเร์ื�องต�องเร์ย่นให�

ดเ่พื�อนำองค์ควิามร้์�มาถ่�ายทอดต�อ	แลัะผมก็พลัาดในร์ายวิชิาท่�ผมรั์กแลัะตั�งใจั	ผมเสัย่ใจัฟ้ิมฟิาย

กับการ์ไม�ได�เกร์ด	 A	 นั�งร์�องไห�อย�างเส่ัยสัภาพหน�าห�องอาจัาร์ย์ท่�สันิทใจั	 ควิามผิดหวิังพรั์�งพร้์	

อาจัาร์ย์อดทนร์อจันผมเร์ิ�มสังบ	แลัะบอกกับผมด�วิยควิามเมตตาวิ�า

“เม็ง เม็งวิ่าเกรดิ์มันัสืำคัญหรอ ผูมวิ่ามันัก็สืะที่้อนัอะไรไดิ์้ไม่มากนัักหรอก 

ผูมเห็นัวิ่าสืิ�งที่่�เม็งควิรจะดิ์่ใจคือการเติบโตภายในั การเติบโตของควิามคิดิ์ เรื�องนั่�

ไม่ม่ใครมาปีระเมินัเม็งไดิ์้หรอก เม็งเองจะรู้ตัวิดิ์่ที่่�สืุดิ์วิ่าเติบโตที่างควิามคิดิ์ไปีไดิ์้มาก

แค่ไหนั แลึะถั้าภายในัมันัเติบโตก็ไม่เห็นัจะม่อะไรต้องเสื่ยใจ”

	 น่�แหลัะเป็นบทบาทขึ้องอาจัาร์ย์ท่�คนอย�างเม็งควิร์จัะเป็น	ควิามร์ักควิามเมตตาแลัะ

การ์ให�ควิามสัำคัญกับสัาร์ะขึ้องควิามคิด	เมื�อจับกลัับมาทำงานเต็มตัวิในภาควิิชาเภสััชกร์ร์มชุน

ชนก็เหมือนกลับัสั้�คร์อบคร์วัิอก่คร์ั�ง	ผมมพ่่�ใหญ�ขึ้องบ�านท่�คอยสัอนทั�งเรื์�องชว่ิติ	ควิามคดิแลัะการ์

ทำงาน	ม่พ่�ร์อง	ๆ	หลัายคนท่�สันับสันุนผลัักดันให�ก�าวิหน�าเติบโต	ม่เพื�อนท่�พร์�อมจัะก�าวิไปด�วิย
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กันโดยไม�ปลั�อยผมทิ�งไวิ�ขึ้�างหลััง	ม่น�อง	ๆ	ท่�เก�งเป็นพลัังในการ์ทำงาน	ร์วิมถ่้งพ่�	ๆ	น�อง	ๆ	ใน

คณะ	 แลัะพ่�	 ๆ	 น�อง	 ๆ	 เจั�าหน�าท่�ท่�หลัายคนก็คุ�นชินช�วิยเหลืัอกันมาตั�งแต�สัมัยเป็นนักศ้กษา	

คร์อบคร์ัวิเร์าใหญ�แต�ผมเองไม�เคยร์้�สั้กโดดเด่�ยวิ	 ก�าวิเขึ้�ามาคณะก็เหมือนก�าวิเขึ้�าบ�านเป็นพื�นท่�

ปลัอดภัยทั�งกายใจัซึ่้�งผมก็จัิตนาการ์ไม�ออกวิ�าผมจัะหาได�อ่กจัากท่�ใด	 ท่�ทำงานท่�ม่ควิามหมาย

มากกวิ�าแค�การ์มาทำงาน

	 อ่กสั�วินสัำคัญในช่วิิตขึ้องผมคือ	 น�อง	 ๆ	 นักศ้กษา	 เมื�อผมได�ม่โอกาสัมาทำงานกับ

นักศ้กษาผมยอมร์ับตามตร์งวิ�า	“ผมหลังเสัน�ห์”	ในมุมขึ้องผมเด็กศิลัปากร์ม่ลัักษณะเฉัพาะเร์ื�อง

ควิามคิดแลัะจัินตนาการ์	 แลัะหากได�พ้ดคุยกันอย�างสันิทใจักลัับเป็นฝ�ายผมต�างหากท่�ได�เร์่ยนร์้�

อะไร์เพิ�มเติมอ่กมากมายจัากเด็กตัวิเลั็ก	ๆ	คร์ั�งหน้�งผมม่โอกาสัสััมภาษณ์ทุนเร์ื�องร์าวิท่�น�องผ้�ถ่้ก

สััมภาษณ์เลั�าออกมามแ่ต�ปัญหาซัึ่บซึ่�อนปร์ะหน้�งโลักจัะลั�มลังตร์งหน�า	แต�น�องเลั�าอย�างร์าบเร่์ยบ	

เจัือร์อยยิ�ม	แลัะเสั่ยงหัวิเร์าะ	หลัังสััมภาษณ์เร์าได�นั�งคุยกันน�องบอกผมปร์ะโยคหน้�ง	“มันก็ทุกขึ้์	

มันก็ลัำบากแหลัะพ่�	 แต�ผมเลัือกท่�จัะยิ�มไง”	 สัิ�นปร์ะโยคน่�ผมก็เขึ้�าใจัทันท่วิ�า	 ขึ้ณะท่�ผมเองมอง

ตนเองเป็นคร์้เป็นอาจัาร์ย์	 แต�ขึ้ณะเด่ยวิกันเด็ก	 ๆ	 ขึ้องผมก็เป็นคร์้ให�ผมได�เร์่ยนร์้�ด�วิยเช�นกัน	

ควิามเป็นคร์้จ้ังไม�ได�ดำร์งอย้�จัร์ิง	 เร์าเป็นคร์้ให�เด็กแลัะเด็กก็เป็นคร์้สัอนเร์า	 ทุกอย�างเป็นคร์้ได�

หากเร์าเปดิใจัเร์ย่นร้์�	ต�องขึ้อบคุณน�องๆทุกคนท่�ผ�านเขึ้�ามาให�ผมได�เร์ย่นร้์�เตบิโต	นั�นทำให�ชัดเจัน

ขึ้้�นไปอ่กวิ�าการ์ด้แลัน�อง	ๆ	นักศ้กษานั�น	การ์สั�งเสัร์ิมให�เติบโตทางควิามคิดสัำคัญมาก	ๆ	พอกับ

การ์เติบโตทางวิิชาการ์

	 ทั�งหลัายทั�งปวิงท่�ผมเลั�ามาเนื�องในโอกาสัคร์บร์อบ	 36	 ปี	 คณะเภสััชศาสัตร์์	

มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์น่�เปน็เพ่ยงปร์ะสับการ์ณ์สั�วินหน้�งท่�อยากจัะบอกวิ�า	สัำหรั์บผม	RxSU	เปน็

พื�นท่�ช่วิิต	พื�นท่�แห�งควิามหมาย	แลัะผมเชื�อวิ�าทุกคนท่�เขึ้�ามาม่สั�วินเก่�ยวิขึ้�องกับ	RxSU	ไม�วิ�าจัะ

ฐานะอาจัาร์ย์	บุคลัากร์	นักศ้กษา	ศิษย์เก�า	หร์ือใด	ๆ	ก็ตาม	ไม�วิ�าจัะมากน�อย	ด่หร์ือร์�ายตาม

ปร์ะสับการ์ณ์ท่�ได�ร์ับ	เร์าต�างม่ช�วิงเวิลัาแห�งควิามหมายกับ	RxSU	ทั�งสัิ�น	เร์าปฏิิเสัธิไม�ได�หร์อก

วิ�าควิามเปน็เร์าในวินัน่�ม	่RxSU	เปน็พื�นท่�หลั�อหลัอมอย�างน�อยกส็ั�วินหน้�ง	จัน	36	ปผี�านมา	เภสัชัฯ	

ศลิัปากร์	ยังทำงานในฐานะขึ้องพื�นท่�แห�งโอกาสัต�อไปอย�างเขึ้�มขึ้�น	แลัะผมเองในฐานะองคาพยพ

หน้�งก็จัะช�วิยจัร์ร์โลังพื�นท่�น่�ให�ม่โอกาสัสัำหร์ับทุกๆคนต�อไป

	 ถ่้งวิันน่�แลัะต�อไปขึ้�างหน�า	ไม�วิ�าจัะบทบาทหร์ือควิามสััมพันธิ์แบบใด	ช่วิิตขึ้องผมก็ม่	

RxSU	เปน็สั�วินหน้�งเสัย่แลั�วิ	หร์อืบางทใ่นตวัิขึ้องผม	คงม	่DNA	สักัค้�กร์ะมงัท่�พนักนัเปน็	“RxSU”	
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ภาพจำ
 

รองศาสืตราจารย์ ดิ์ร. เภสืัชกรหญิง วิริษฎา  ศิลึาอ่อนั

อาจัาร์ย์ปร์ะจัำกลัุ�มวิิชาเภสััชเคม่แลัะเทคโนโลัย่เภสััชกร์ร์ม	

คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยอุบลัร์าชธิาน่	

ศิษย์เก�าร์ุ�นท่�	2

	 ก�อนอื�นต�องขึ้อขึ้อบคุณคณะเภสััชศาสัตร์์	 ท่�ให�โอกาสัเขึ้่ยนบทควิามเพื�อบอกเลั�าถ่้ง

ควิามปร์ะทับใจัแลัะแสัดงควิามยินดใ่นโอกาสัท่�คณะเภสัชัศาสัตร์์	มหาวิทิยาลัยัศิลัปากร์คร์บร์อบ	

36	ปี	เมื�อได�ร์ับ	email	จัากท่มงานจััดทำสัาสั์น	ควิามร์้�สั้กแร์กคือ	จับมา	30	ปีกวิ�าแลั�วิเหร์อ	ยัง

ร์้�สั้กเป็นวิัยร์ุ�นอย้�เลัย	ภาพควิามทร์งจัำเก�า	ๆ	ก็ค�อย	ๆ	ผุดขึ้้�นมา	แต�ภาพปร์ะทับใจัท่�สัุดคงเป็น

ภาพท�านคณบดผ้่�ก�อตั�งท่�ดแ้ลัพวิกเร์าอย�างใกลั�ชิดเหมอืนพ�อลัก้	เหมอืนพ่�น�อง	ได�เหน็ท�านคณบด่

ผ้�ก�อตั�งแลัะคณาจัาร์ย์ร์ุ�นแร์ก	ๆ 	ทำงานหนักทั�งในฐานะท่�เปน็อาจัาร์ย์ผ้�อบร์มสัั�งสัอนให�วิชิาควิาม

ร์้�	การ์ใช�ช่วิิตในร์ั�วิมหาวิิทยาลััยแลัะในฐานะร์ุ�นพ่�ท่�ร์�วิมทำกิจักร์ร์มทุกอย�างกับเด็กนักศ้กษา	ได�

เห็นอาจัาร์ย์ท่�ต�องเหน็ดเหนื�อยจัากการ์เดินทางไปกลัับกรุ์งเทพฯ-นคร์ปฐม	 จันเกิดเหตุการ์ณ์ท่�

พวิกเร์าจัดจัำมิร์้�ลัืม	พวิกเร์ายังร์ะลั้กถ่้งอาจัาร์ย์แลัะพ่�เจั่�ยบอย้�จัวิบจันทุกวิันน่�แลัะตลัอดไปค�ะ

 

ภาพจำ 

 
รองศาสตราจารย* ดร.เภสัชกรหญิง วริษฎา  ศิลาอ:อน 

อาจารย*ประจำกลุ:มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร* มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ศิษย*เก:ารุ:นท่ี 2 

 

ก:อนอื่นตLองขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร* ที่ใหLโอกาสเขียนบทความเพื่อบอกเล:าถึงความประทับใจและแสดง

ความยินดีในโอกาสท่ีคณะเภสัชศาสตร* มหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 36 ปT เม่ือไดLรับ email จากทีมงานจัดทำ

สาส*น ความรูLสึกแรกคือ จบมา 30 ปTกว:าแลLวเหรอ ยังรูLสึกเป]นวัยรุ:นอยู:เลย ภาพความทรงจำเก:า ๆ ก็ค:อย ๆ ผุด

ขึ้นมา แต:ภาพประทับใจที่สุดคงเป]นภาพท:านคณบดีผูLก:อตั้งท่ีดูแลพวกเราอย:างใกลLชิดเหมือนพ:อลูก เหมือนพ่ี

นLอง ไดLเห็นท:านคณบดีผูLก:อตั้งและคณาจารย*รุ:นแรก ๆ ทำงานหนักทั้งในฐานะที่เป]นอาจารย*ผูLอบรมสั่งสอนใหL

วิชาความรูL การใชLชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและในฐานะรุ:นพี่ท่ีร:วมทำกิจกรรมทุกอย:างกับเด็กนักศึกษา ไดLเห็น

อาจารย*ที่ตLองเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-นครปฐม จนเกิดเหตุการณ*ที่พวกเราจดจำมิรูLลืม 

พวกเรายังระลึกถึงอาจารย*และพ่ีเจ๊ียบอยู:จวบจนทุกวันน้ีและตลอดไปค:ะ 

 

 

อีกหน่ึงภาพความทรงจำคือภาพการเดินห้ิวตะกรLาใส:เคร่ืองแกLว ไปเรียนและทำแลปท่ีตึกคณะวิทยาศาสตร* คณะ

เภสัชศาสตร* จุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัยหรือท่ีคณะเภสัชศาสตร* มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากยังไม:มีตึกเรียน 

ตอนอยู:ปT 2-3 ถLาวันใดตLองเขLาไปเรียนในกทม. ตLองตื ่นเชLามากเพราะรีบออกจากนครปฐมเพื่อหลีกเลี ่ยง
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	 อก่หน้�งภาพควิามทร์งจัำคือภาพการ์เดนิหิ�วิตะกร์�าใสั�เคร์ื�องแก�วิ	ไปเร์ย่นแลัะทำแลัป็	

ท่�ต้กคณะวิิทยาศาสัตร์์	 คณะเภสััชศาสัตร์์	 จัุฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััยหร์ือท่�คณะเภสััชศาสัตร์์	

มหาวิิทยาลััยมหิดลั	เนื�องจัากยังไม�มต่ก้เร์ย่น	ตอนอย้�ป	ี2-3	ถ่�าวัินใดต�องเขึ้�าไปเร์ย่นในกทม.	ต�อง

ตื�นเช�ามากเพร์าะร์บ่ออกจัากนคร์ปฐมเพื�อหลัก่เลั่�ยงการ์จัร์าจัร์ท่�ตดิขึ้ดั	บางคร์ั�งจัำเปน็ต�องเลัอืก

ร์ะหวิ�างอาบน�ำหร์ือเขึ้�าห�องน�ำ	 (ถ่�ายหนัก)	 เพื�อให�ทันนั�งร์ถ่มหาวิิทยาลััยไปเร่์ยน	 เมื�อถ้่งจัุฬาฯ	

หร์อืมหดิลั	หลัายคนนั�งสัปัหงก	บางคนฟิบุหลับัไปเลัย	ปลั�อยให�เพื�อนท่�เปน็ทม่ชาตนัิ�งตาแปว๋ิฟัิง

อาจัาร์ย์พิเศษบร์ร์ยายไป	กลัับถ่้งหอก็มืดค�ำ	เดินทางไป-กลัับแบบน่�	สััปดาห์ลัะ	2-3	คร์ั�ง	การ์

เร์่ยนแบบทร์หดในวิันนั�นได�สัร์�างควิามอ้ดถ่้กให�กับพวิกเร์าร์ุ�นแร์ก	ๆ 	ในวิันน่�	สัิ�งท่�ขึ้าดช�วิงแร์ก	ๆ 	

เป็นแค�เพ่ยงเร์ื�องต้กเร่์ยน	 แต�พวิกเร์าได�รั์บการ์ด้แลัเอาใจัใสั�จัากคณาจัาร์ย์อย�างด่เย่�ยมแลัะม่

กิจักร์ร์มเยอะแยะมากมายท่�ทำร์�วิมกันกับร์ุ�นพ่�	ร์ุ�นน�อง	กิจักร์ร์มร์ับน�องเป็นงานท่�สัร์�างควิามสัุขึ้	

ร์อยยิ�มแลัะเส่ัยงหัวิเร์าะ	 (ม่อย้�ปีน้งท่�เสั่ยน�ำตา)	 ก่ฬาเภสััชสััมพันธิ์เป็นกิจักร์ร์มท่�คณะเร์าสัร์�าง

สั่สัันให�กับงาน	แต�ลัะปีมหาวิิทยาลััยอื�นร์อด้วิ�าศิลัปากร์จัะม่อะไร์มาโชวิ์	(อันน่�คิดเขึ้�าขึ้�างตัวิเอง)	

ถ่ือคติก่ฬาแพ�ไม�เป็นไร์	แต�ถ่�วิยเช่ยร์์ต�องเป็นขึ้องเร์า	แต�ก็ม่งานก่ฬาน�องใหม�ท่�สัร์�างควิามอายให�

กับผ้�เขึ้่ยนเหมือนกัน

	 ถ่�าเปร์่ยบคณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	เสัมือนคนในวิัย	36	ปี	ท่�ผ�านร์�อน	

ผ�านหนาวิ	แลัะการ์ทำงานหนักขึ้ณะน่�ได�เก็บเก่�ยวิผลัผลัิตท่�ม่คุณค�า	จันกร์ะทั�งปัจัจัุบันได�เติบโต

เป็นผ้�ใหญ�ท่�ม่ควิามมั�นคง	 ม่ชื�อเสั่ยงแขึ้็งแกร์�งแลัะม่พลัังมุ�งมั�นท่�จัะพัฒนาต�อไปอย�างไม�หยุดยั�ง	

เช�นเด่ยวิกับคณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์ในวิันน่�ม่พร์�อมทุกอย�างทั�งอาคาร์	สัถ่านท่�	

คณาจัาร์ยท่์�ม่ศกัยภาพสัง้แลัะบุคลัากร์ท่�มค่ณุภาพ	ทั�งน่�เกดิจัากวิิสัยัทศันข์ึ้องคณบดแ่ลัะผ้�บร์หิาร์

ทกุท�านตั�งแต�อดต่จันถ้่งปัจัจับุนั	ท่�สัำคญัคอืควิามร์�วิมมือร์�วิมใจัขึ้องคณาจัาร์ย์แลัะบคุลัากร์ท่�มุ�ง

มั�นในการ์ผลัติเภสัชักร์ท่�ดม่ค่ณุภาพ	ในฐานะตวัิแทนศษิยเ์ก�าร์ุ�น	2	ขึ้อแสัดงควิามชื�นชมยนิดจ่ัาก

ใจั	 ท่�ได�เห็นคณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	 เติบโตอย�างก�าวิกร์ะโดดแลัะเป็นคณะ

เภสััชศาสัตร์์ท่�ม่ชื�อเสั่ยงติดอันดับต�น	ๆ	ขึ้องปร์ะเทศ	แลัะขึ้อสั�งควิามปร์าร์ถ่นาด่พร์�อมกำลัังใจั

แด�ผ้�บร์หิาร์	คณาจัาร์ย	์บคุลัากร์แลัะนกัศ้กษา	ให�มพ่ลังักายแลัะพลัังใจัในการ์ทำงาน	เพื�อพัฒนา

คณะได�ม่ควิามเจัร์ิญก�าวิหน�ายิ�ง	ๆ	ขึ้้�นไป
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ตอนอยู:ปT 2-3 ถLาวันใดตLองเขLาไปเรียนในกทม. ตLองตื่นเชLามากเพราะรีบออกจากนครปฐมเพื่อหลีกเลี ่ยง
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ท�ายท่�สัดุน่�ต�องขึ้อกร์าบขึ้อบพร์ะคณุคร์บ้าอาจัาร์ยท์่�ทุ�มเทอบร์มสัั�งสัอนให�วิิชาควิามร์้�	ร์วิมถ่ง้เปน็

แบบอย�างท่�ด่	ขึ้อบคุณกัลัยาณมิตร์ร์ุ�นพ่�	ร์ุ�นน�อง	โดยเฉัพาะเพื�อน	ๆ	ร์ุ�น	2	(ร์ุ�นเต�าพิชิตมาร์	ใคร์

เป็นคนตั�งบอกเร์าด�วิย)	ท่�ได�มาพบเจัอ	เร์่ยน	เลั�น	หัวิเร์าะแลัะร์�องไห�ไปด�วิยกัน

หมายเหตุ	ภาพปร์ะกอบได�ร์ับควิามอนุเคร์าะห์จัาก	ภก.	อุดมโชค	สัมหวิัง	(เพื�อนโก�)

	แลัะโปสัการ์์ดจัากพ่�ร์หัสั	829011	ขึ้อขึ้อบคุณค�ะ
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กลั่าวิขีานแลัะบัอกเลั่าถัึงเรื�องราวิ

ชาวิเภสัชศิิลัปากร
 

ดิ์ร. เภสืัชกร ปีร่ชา หนัูที่ิม

ผ้�อำนวิยการ์กองพัฒนายาแผนไทยแลัะสัมุนไพร์	

กร์มการ์แพทย์แผนไทยแลัะการ์แพทย์ทางเลัือก	กร์ะทร์วิงสัาธิาร์ณสัุขึ้

ศิษย์เก�าร์ุ�นท่�	9	

	 อาวิุธิท่�ทร์งพลัังแลัะร์ุนแร์งท่�สัุดคือการ์ศ้กษา	 ต�องขึ้อบคุณสัถ่านศ้กษาแลัะสัถ่าบัน

แห�งน่�	คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	ท่�หลั�อหลัอมให�กร์ะผม	นายปร์่ชา	หน้ทิม	ได�ม่

วิิชาแลัะม่ควิามก�าวิหน�าในหน�าท่�การ์งานท่�มั�นคง		โดยเริ์�มจัากเขึ้�าเร่์ยน	ตั�งแต�	ป	ีพ.ศ.	2537	โดย	

เป็นร์ุ�นท่�	9	ขึ้องคณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	

 วินััแรกที่่�ได้ิ์ปีระกาศผูลึสือบว่ิาสือบตดิิ์คณะเภสืชัศาสืตร์มหาวิทิี่ยาลึยัศลิึปีากร 

แห่งนั่� ม่ควิามดิ์่ใจแลึะตื�นัเต้นัมากมายตั�งหนั้าตั�งตารอเพิื�อไปีรายงานัตัวิ

“กล$าวขานและบอกเล$าถึงเร่ืองราวชาวเภสัชศิลปากร” 

 
ดร.เภสัชกร ปรีชา หนูทิม 

ผู5อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทยBแผนไทยและการแพทยBทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข 

ศิษยBเกIารุIนท่ี 9  

 

อาวุธที่ทรงพลังและรุนแรงที่สุดคือการศึกษาต5องขอบคุณสถานศึกษาและสถาบันแหIงน้ี คณะเภสัช

ศาสตรB มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่หลIอหลอมให5กระผม นายปรีชา หนูทิม ได5มีวิชาและมีความก5าวหน5าในหน5าท่ี

การงานที่มั่นคง  โดยเริ่มจากเข5าเรียน ตั้งแตI ปU พศ 2537 โดย เปZนรุIนที่ 9 ของคณะเภสัชศาสตรB มหาวิทยาลัย

ศิลปกร  

วันแรกที่ได5ประกาศผลสอบวIาสอบติดคณะเภสัชศาสตรB มหาวิทยาลัยศิลปากร แหIงนี้ มีความดีใจและ

ต่ืนเต5นมากมายต้ังหน5าต้ังตารอเพ่ือไปรายงาน 

 

 
 

แรกรับประทับจิต ดุจด่ังมิตรประทับใจ 

ย่ิงนานย่ิงอบอุIน  หอมละมุนความคุ5นเคย 

จากน5องต5องเปZนพ่ี นานแรมปUยังคิดถึง 

จากมาให5คำนึง  ระลึกถึงเภสัชฯศิลปากร  

วันแรกของการรายงาน มีรุIนพ่ีมาต5อนรับน5องใหมIอยIางอบอุIนมีความประทับใจกับการต5อนรับท่ีเปZน

กันเองขณะท่ีได5ก5าวเข5ามาในร่ัวสถาบันการศึกษาแหIงน้ี  กับบรรยากาศท่ีต5องไปรับประทานอาหารท่ี โรงอาหาร
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ศิลปกร  

วันแรกที่ได5ประกาศผลสอบวIาสอบติดคณะเภสัชศาสตรB มหาวิทยาลัยศิลปากร แหIงนี้ มีความดีใจและ
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    แรกรับปีระที่ับจิต ดิ์ุจดิ์ั�งมิตรปีระที่ับใจ

  ยิ�งนัานัยิ�งอบอุ่นั  หอมลึะมุนัควิามคุ้นัเคย

  จากนั้องต้องเปี็นัพิ่�  นัานัแรมปีียังคิดิ์ถัึง

  จากมาให้คำนัึง  ระลึึกถัึงเภสืัชฯศิลึปีากร 

	 วินัแร์กขึ้องการ์ร์ายงานตวัิ	มร่์ุ�นพ่�มาต�อนร์บัน�องใหม�อย�างอบอุ�นมค่วิามปร์ะทบัใจักบั

การ์ต�อนร์ับท่�เป็นกันเองขึ้ณะท่�ได�ก�าวิเขึ้�ามาในร์ั�วิสัถ่าบันการ์ศ้กษาแห�งน่�		กับบร์ร์ยากาศท่�ต�อง

ไปร์ับปร์ะทานอาหาร์ท่�โร์งอาหาร์คณะอักษร์ศาสัตร์์	 ต�องขึ้อบอกวิ�า	มันน�าตื�นเต�นมาก	ม่แมลัง

วิันยั�วิเย่�ยเต็มไปหมด	ทานขึ้�าวิไป	ต�องใช�มืออ้กหน้�งมือไลั�แมลังวิัน	แลัะท่�เน�นย�ำถ่้งควิามทร์งจัำ

คอืภาชนะใสั�น�ำดื�มจัะเป็นขึ้วิดโหลัใสั	ๆ 	ม่เอกลัักษณ์ไม�เหมือนท่�ใดแลัะท่�สัำคญัคอื	1	ขึ้วิด	มห่ลัอด	

หลัายหลัอด	ม่เพื�อนใช�ร์�วิมกันหลัายคน	เหมือนจัะสัร์�างควิามร์ักควิามสัามัคค่	

	 คงต�องเลั�าถ่ง้กจิักร์ร์มร์บัน�องท่�พ่�	ๆ 	ทกุชั�นป	ีมาต�อนร์บัน�องใหม�ในแต�ลัะวินัหมนุเวิย่น

เปลั่�ยนไป	ทำให�ได�ร์้�จัักร์ุ�นพ่�ทุกชั�นป	ีม่การ์นำร์�องเพลังปร์ะจัำคณะแลัะเพลังปร์ะจัำมหาวิทิยาลัยั

พร์�อมทำกิจัจักร์ร์มต�าง	 ๆ	 มากมายในแต�ลัะค�ำคืนขึ้องการ์ซึ่�อมร์�องเพลังท่�สัุดยอดท่�สัุดขึ้องการ์

ร์อคอยช�วิงขึ้ากลัับหอพักในแต�ลัะคืนก็จัะม่ขึ้นมติดไม�ติดมือกันทุกคนจัากพ่�	ๆ	นำมามอบให�

   รับนั้องม่สืนัุก พิอคลึายทีุ่กข์คิดิ์ถัึงบ้านั

  ม่พิ่�คอยดิ์ูแลึ  พิร้อมเที่คแคร์ทีุ่กแง่มุม

  จากวิันัเปี็นัแรมปีี   อบอุ่นัดิ์่ม่ทีุ่กๆวิันั

  ยังรักแลึะคิดิ์ถัึง  ควิามคำนัึงซึ้ึ�งตลึอดิ์มา

	 เนื�องจัากคะแนนสัอบเขึ้�าภาษาอังกฤษทำได�ไม�ด	่ผมจัง้ได�เร์ย่นอย้�ห�องท�ายสุัดขึ้องการ์

เร์่ยนภาษาอังกฤษ	เพื�อน	ๆ	แต�ลัะคนแต�ลัะคณะท่�มาเร์่ยนด�วิยกันได�คะแนนต�ำกันสัุด	ๆ	ไม�ต�อง

ลัุ�นวิ�าใคร์จัะส้ังกวิ�าใคร์เพร์าะคะแนนต�ำเต่�ยเล่ั�ยดินพอๆกนั	ไม�มใ่คร์ช�วิยใคร์ได�สังสัาร์แต�อาจัาร์ย์

ท่�ต�องเค่�ยวิเขึ้็ญ	 แต�บร์ร์ยากาศการ์เร์่ยนเป็นไปอย�างสันุกสันานผ�อนคลัายเน�นแต�บันเทิงลั�วิน	 ๆ	

เพร์าะต�างคนก็ต�างไม�ร์้�แลัะไม�ร์้�จัะพ้�งใคร์เช�นเด่ยวิกันเกิดควิามไม�ไวิ�วิางใจัซึ่้�งกันแลัะกัน	 ได�ร้์�จััก

เพื�อน	ๆ 	แต�ลัะคนทศันคตท่ิ�ดต่�อกนัมากมายหลัายคน	จัร์งิ	ๆ 	แอบได�ยนิวิ�าอาจัาร์ยก์ไ็ม�ค�อยอยาก

จัะสัอนห�องน่�เหมอืนกนั	เพร์าะนกัศก้ษาไม�เก�งภาษาองักฤษสัอนยากสัอนเยน็	หาอาจัาร์ย์มาสัอนยาก	

จัร์ิงเท็จัปร์ะการ์ใด�ไม�ทร์าบแน�ชัด

   การเร่ยนันัั�นัสืำคัญ ควิามมุ่งมั�นัสืำคัญกวิ่า

  ศิลึปีะแลึะวิิชา  คอยนัำพิาควิามสืำเร็จ

  เภสืัชเดิ์็กที่ับแก้วิ  ฟังชื�อแลึ้วินัามคุ้นัเคย

  สืร้างคนัสืร้างโอกาสื  พิัฒนัาชาติให้ก้าวิไกลึ

	 การ์เดินทางสััญจัร์ในมหาวิิทยาลััย	คือต�องปั�นจัักร์ยานลััดเลัาะไปตามสัถ่านท่�ต�าง	ๆ 	

เพื�อนบางคน	ปั�นไม�เป็นต�องช�วิยกันสัอนโดยเฉัพาะผมชำนาญการ์เร์ื�องน่�เป็นท่�สัุด	ขึ้ันอาสัาช�วิย

เพื�อน	 ๆ	 จันทุกคนสัามาร์ถ่ปั�นกันได�	 บางวิันก็ม่เจั�าตัวิตุ�ดต้�ตัวิใหญ�	 ๆ	 แสัดงควิามเป็นเจั�าถิ่�น							

เดินช�า	ๆ	มาตัดหน�า	ไม�สันใจัอะไร์ทั�งสัิ�น	
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ฉันัแลึะเพิื�อนั ๆ ปีั�นัจักรยานัไปีดิ์้วิยกันั  ม่ที่ั�งมันัที่ั�งสืนัุกคลึุกเคลึ้ากันั

ไปีองค์พิระเที่่�ยวิตลึาดิ์พิระปีฐม   ปีั�นัลึอยลึมไดิ์้สืนัุกทีุ่กเสื้นัที่าง

ลึัดิ์เลึาะเลึ่ยบเร่ยงเค่ยงสืระแก้วิ   นั�ำใสืแจ๋วินั่ามองสืองฝัั�งสืะพิานั

พิอพิลึบค�ำร่บจ�ำปีั�นัให้ที่ันัหอปีิดิ์  เกรงจะติดิ์อยูนัอกหอรอจนัเช้า

	 ด�วิยตัวิผมเป็นนักก่ฬาแลัะชอบทำกิจักร์ร์ม	นอนตื�นสัายแลัะนั�งท�ายสัุดหลัับบ�างตื�น

บ�าง	แลัะการ์เร์่ยนคณะน่�ม่ควิามยากมากมายสัำหร์ับผม	ต�องขึ้ยันแลัะอ�านหนังสัือเยอะ	ไหนจัะ

ต�องเตร์่ยมตัวิเพื�อสัอบ	quiz	 ในแต�ลัะวิันแลัะเตร์่ยมทำแลัป	คือต�องอ�านหนังสัือทุกวิันวิ�าอย�าง

นั�นเถ่อะ	แต�ก็โชคด่ได�เพื�อน	ๆ	ช�วิยจัด	lecture	ทุก	ๆ	วิันตื�นมาทำแลัปแบบเบลัอ	ๆ	อาจัาร์ย์ก็

ดุบ�างปลั�อยบาง	ต่มือบ�างแกลั�งดุแบบเสั่ยงดัง	ๆ	ให�ตกใจัวิ�าทำผิด	แต�ผมไม�ร์้�ตัวิหร์อกคร์ับวิ�าผิด	

ผมไม�ร์้�วิ�าท่�ทำนั�นผดิเพร์ะไม�เคยอ�านมาเลัยมาทำมั�วิ	ๆ	ในห�องตลัอด	สิั�งท่�ปร์ะทบัใจัในการ์ทำแลัป	

คือทำผมทำหน�าท่�ลั�างเครื์�องแก�วิ	 น�าจัะเหมาะกับผมมากท่�สัุด	 จัะได�ไม�กร์ะทบการ์เตร่์ยมแลัป	

ขึ้ั�นตอนต�าง	 ๆ	 ขึ้องเพื�อน	 ๆ	 ผมเลัยม่หน�าท่�ลั�างเคร์ื�องแก�วิแลัะผมก็น�อมร์ับแต�โดยด่แลัะอย�าง

เต็มใจั	สั�งผลัให�ผมสัามาร์ถ่ลั�างทุกอย�าง	ๆ	ได�สัะอาดแลัะเร์่ยนร์�อยมาก	ๆ	มาจันถ่้งปัจัจัุบัน	

  การเร่ยนันัั�นัคร�ำเคร่  พิอไดิ์้เกร็งเรื�องไม่ผู่านั

 ที่ำแลึปีแลึะข้อสือบ   หาคำตอบไม่เคยเจอ

 เนัื�อหาม่หลึากหลึาย   เพิื�อนัหญิงชายช่วิยกันัที่ำ

 ต่างคนัต่างผู่านัจบ    เดิ์่ยวิไดิ์้พิบกันัอ่กครา

	 ช�วิงการ์สัอบเป็นช�วิงท่�ทร์มานสัุด	 ๆ	 เพื�อน	 ๆ	 ตั�งหน�าตั�งตาอ�านหนังสัืออย�างมุ�งมั�น

เพื�อทำขึ้�อสัอบให�ได�	 ผมไม�ใช�เด็กเร์่ยนแต�เป็นนักก่ฬา	 ยังคงสันุกสันานสัำร์าญเหมือนเดิม	 แต�ก็

แอบไปอ�านหนังสัอือย้�บ�าง	เนื�องจัากสัถ่านการ์ณ์บงัคบั	โดยเฉัพาะไปแอบอ�านหลังัคณะฯบริ์เวิณ

เร์อืนเพาะชำ	 เพร์าะถ่�าอ�านในห�องพัก	มเ่พื�อนอย้�ร์วิมกัน	4	คน	 เกร์งจัะไปร์บกวินสัมาธิขิึ้องเพื�อน	ๆ			

แลัะเกิดสัภาวิะเกร์็ง	 เห็นเพื�อน	ๆ	ตั�งหน�าตั�งแต�อ�านกัน	ปร์ะกอบกับเป็นคนไม�มุ�งเน�นการ์เร์่ยน

แต�พากเพย่ร์เร์ื�องสันุก	พอสัอบตกก็เปน็ทกุขึ้	์ก็ได�ท่�ปร้์กษาพ่�	ๆ 	ทม่งานเลัขึ้านุการ์คณะ	พ่�	ๆ 	แทบ

ทุกท�านร์้�จัักกับน�องหยอย	แลัะสันิทกันจันมาถ่้งทุกวิันน่�

	 บร์ร์ยากาศยามค�ำคนืภายในร์ั�วิ	ขึ้องมหาวิทิยาลัยัน�ากลัวัิมาก	เมื�อใดท่�ต�องผ�านอาคาร์	

เร์่อนไทย	แลัะสัร์ะแก�วิ	การ์ปั�นจัักร์ยานขึ้องเร์าก็จัะไวิมากเป็นพิเศษ	สัภาพเร์ือนไทยเก�า	ๆ 	ท่�น�า

กลััวิ	ม่เถ่าวิัลัย์มาแซึ่มบนต�นไม�ใหญ�	ผ�านสัร์ะแก�วิท่�ด้สังบเย็นยะเยือกในเวิลัากลัางคืน	บางคร์ั�ง

เหน็เงาตะคุ�ม	ๆ	ให�จันิตนาการ์แบบหนงัผแ่ลัะเรื์�องเลั�าในตำนานต�าง	ๆ	ปร์ะกอบกบัเรื์�องเลั�าต�อ	ๆ	

กันมาจัากร์ุ�นพ่�ทำให�ม่สัภาพแลัะบร์ร์ยากาศท่�น�ากลััวิมาก	ๆ	

	 ยามตกทุกขึ้์ได�ยากจัากผลัการ์สัอบก็ต�องขึ้อขึ้อบพร์ะคุณอาจัาร์ย์ท่�ปร์้กษา	อาจัาร์ย์

บุษบา	ท่�คอยแนะนำเร์ื�องการ์เร์่ยนแลัะวิางแผนการ์ลังทะเบ่ยนเร์่ยนในแต�ลัะเทอมแลัะบางคร์ั�ง

หร์อืบ�อยคร์ั�งก็ไม�ร์้�	ท่�จัะต�องลังเร์ย่นหลัาย	ๆ 	วิชิาขึ้องคณะศก้ษาศาสัตร์	์ท่�อาจัาร์ยห์ลัายท�านใจัด่

มากมายโดยจััดการ์เร์ย่นการ์สัอนไม�ให�ตร์งกับวิชิาเร์ย่นขึ้องคณะเภสัชัศาสัตร์	์ปร์ะทบัใจัอาจัาร์ย์

มากมาย	บางวิิชาต�องตื�นเช�า	มาเร์่ยน	แลัะเร์่ยนตอนพักกลัางวิัน	แลัะหลัังเลัิกเร์่ยนในตอนเย็น	

เพื�อให�ได�ผลัการ์เร่์ยนท่�งดงาม	 มาถั่�วิเฉัล่ั�ยกับร์ายวิิชาขึ้องคณะเภสััชศาสัตร์์	 ถ้่งแม�ผลัการ์เร่์ยน

เกร์ดเฉัล่ั�ย	ต�ำกวิ�า	2	หลัายครั์�ง	แต�กส็ัามาร์ถ่ฝ�าฟัินอุปสัร์ร์คจันสัำเร์จ็ัการ์ศ้กษา	ใช�ร์ะยะเวิลัาการ์

เร์่ยนร์ะดับปร์ิญญาตร์่	5	ปี	คร์้�ง	ก็ยังคงหวิาดเสั่ยวิอย้�ไม�น�อย
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พอขึ้้�นปี	2	ถ่้ง	ปี	5	ได�เป็นร์ุ�นพ่�อย�างเต็มตัวิ		คอยเทคแคร์์	น�อง	ๆ	ปี	1	แลัะได�เขึ้�าร์�วิมต�อนร์ับ

น�อง	ๆ 	ฝกึซึ่�อมเพลังเชย่ร์ม์ท่ั�งควิามสันกุ	มก่าร์เลั�นกฬ่า	ร์ะหวิ�างคณะ	สันกุสันานโดยเฉัพาะ	กฬ่า

ท่�ต�องใช�นักก่ฬาชาย	คณะเภสััชศาสัตร์์	ขึ้องเร์าผ้�ชายน�อยต�องใช�สัอยอย�างปร์ะหยัด		ตัวิผมต�อง

เลั�นแทบทุกก่ฬาถ่้งแม�ก่ฬาบางชนิดเลั�นไม�เป็นเลัย	 วิิ�งวิน	 จันไม�ม่แร์ง	 ผลัสัุดท�ายนักก่ฬาชาย				

คณะเภสัชัศาสัตร์์	แพ�ทกุอย�าง	 	แต�เร์ากไ็ด�ควิามสัามคัค	่ช�วิยเหลัอืแลัะจัดัสัร์ร์เวิลัาท่�มอ่ย้�อย�างจัำกดั					

ได�ดม่าก	โดยเฉัพาะกองเชย่ร์์จัากท่มงานเพื�อน	ๆ	ผ้�หญิงท่�ทั�งสัวิยแลัะเก�งต�างสั�งเสัย่งเชย่ร์์เตม็ท่�	

  จากมาใช่จากลึา  ยังโหยหาทีุ่กเวิลึา

 อดิ์่ตมิรู้วิาย   ม่หลึากหลึายควิามที่รงจำ

 อยู่กันัทีุ่กคืนัค�ำ   ยังวินัซึ้�ำควิามงดิ์งาม

 ผูองเพิื�อนัชวินักันัเลึ่นั   ทีุ่กเช้าเย็นัเลึ่นัดิ์้วิยกันั

	 อก่คร์ั�งกบัการ์ก�าวิเขึ้�ามาเร์ย่นร์ะดับปร์ญิญาโทแลัะปริ์ญญาเอก	สัถ่าบันอันทร์งเกย่ร์ติ	

แลัะเป็นท่�ร์กัยิ�งแห�งน่�	เพร์าะด�วิยรั์กแลัะผ้กพันกับคณาจัาร์ย์	การ์เร่์ยนเป็นไปอย�างเชื�องขึ้�าเพร์าะ

ถ่อืวิ�าช�า	ๆ 	ได�พร์�าเลั�มงามแลัะคมกร์บิตดิไม�ติดมอืกลับัมาช�วิยพฒันางาน	ได�รั์บการ์สันบัสันุนแลัะ

สั�งเสัร์ิมจัากอาจัาร์ย์แอร์์		เป็นทั�งร์ุ�นพ่�แลัะอาจัาร์ย์ในเวิลัาเด่ยวิกัน	คอยเค่�ยวิเขึ้็ญแบบตัวิต�อตัวิ	

ท่�พร์�อมนัดเจัอกับลั้กศิษย์	คนน่�ตลัอดเวิลัา	อาจัาร์ย์พร์�อมแต�ลั้กศิษย์ไม�ค�อยพร์�อม	เพร์าะพ่�นั�นร์้�

วิ�าน�องคนน่�ไม�เก�ง	อาจัาร์ยพ์ยายามจััดสัร์ร์แลัะหาเวิลัาวิ�าง	ให�ลังตวัิเพื�อช�วิยให�ได�พฒันาศกัภาพ

แลัะเสัริ์มควิามมั�นใจั	 ช่�แนะควิามเป็นวิิชาการ์ในตัวิผมถ่้งแม�จัะม่อย้�น�อยนิด	 ติวิเขึ้�มตลัอดเวิลัา

เร์ื�องการ์	ทำวิิทยานิพนธิ์	การ์นำเสันอเวิท่ต�าง	ๆ 	ทำให�ผมได�พัฒนาตัวิเองอย�างก�าวิกร์ะโดด	แลัะ

ได�ม่โอกาสันำเสันอในเวิท่ต�างปร์ะเทศ	ในร์ะดับสัากลั	ผลัจัากการ์ท่�อาจัาร์ย์แอร์์	ได�แนะนำแลัะ

ช่�แนะ	ทำให�เกิดควิามมั�นใจั	แลัะอาจัาร์ย์ทุกท�าน	ม่อาจัาร์ย์บัวิ	อาจัาร์ย์หลัุก	แลัะอาจัาร์ย์เม็ง	

โดยเฉัพาะอาจัาร์ย์บัวิ	 เป็นท่�ปร์้กษาวิิทยานิพนธิ์	 ร์ะดับมหาบัณฑิิต	ร์ะหวิ�างท่�อาจัาร์ย์ตั�งคร์ร์ภ์

แลัะคลัอด	 ต�องมานั�งอ�านแลัะแก�ไขึ้วิิทยานิพนธ์ิให�	 สังสัาร์อาจัาร์ย์แลัะสังสัาร์ตัวิเองด�วิยไป						

พร์�อม	ๆ	กัน	ท่�ร์�วิมกันฝ�าฟิันปัญหาอุปสัร์ร์คมากมาย	จัากการ์เร์่ยนคณะเภสััชศาสัตร์์	ในร์ะดับ

ปร์ิญญาโทแลัะเอก	สั�งผลัให�ผม	สัามาร์ถ่ทำงานวิิจััยแลัะเขึ้่ยนงานวิิจััยในปร์ะเทศไทยต่พิมพ์ไป

แลั�วิ	10	กวิ�าเร์ื�อง	แลัะต่พิมพ์ร์ะดับต�างปร์ะเทศ	ไปแลั�วิ	2	เร์ื�อง	

 อำลึาอาลึัยเภสืัชสืระแก้วิ    ที่่�ผู่องแผู้วิสืดิ์ใสืในัใจฉันั

สืถัานัศึกษาที่รงเก่ยรติแห่งสืถัาบันั   ที่ำให้ฉันัเดิ์่นัดิ์่ม่วิิชา

ภูมิใจเปี็นัยิ�งนััก    เภสืัชที่่�นั่ารักศิลึปีากร

จบมาสืร้างเก่ยรติกำจร      เภสืัชศิลึปีากรให้ลึือนัาม

	 การ์เร์่ยนขึ้องผมในร์ั�วิคณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาศิลัปากร์	อันทร์งเก่ยร์ติแห�งน่�ได�

ปร์ะสัิทธิิ�ปร์ะสัาทวิิชาตลัอดร์ะยะขึ้องการ์ศ้กษา	ใช�ร์ะยะเวิลัา	16	ปี	นับวิ�ายาวินานมาก!!!!	ภ้มิใจั

แลัะร์ักในควิามเป็นศิลัปากร์

 ภูมิใจในัถัิ�นัศิลึปีากร   ลึือกระฉ่อนัเภสืัชเดิ์็กที่ับแก้วิ 

ในัวิาระครบรอบ 36 ปีีที่่�ก้าวิผู่านั สืร้างตำนัานัสืร้างคนัดิ์่สืู่สืังคม

สืรรค์สืร้างวิิชาช่พิชาวิเภสืัชฯ  ให้ยืนัหยัดิ์เค่ยงคู่ปีระชาชนั

ผูลึิตบัณฑิิตที่่�ลึืมนัาม  สืมญานัามเภสืัชศิลึปีากร
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ร่มเงาเขีียวิมะกอก ร่มเงาเขีียวิ

เวิอริเดีียน...เรียนรู้ สร้างสรรค์ 

ประสบัการณ์
ดิ์ร. เภสืัชกร ธั่รที่ัศนั์ กันัโสืม

เภสััชกร์ฝ�ายวิิจััยแลัะพัฒนา,	R.X.	Manufacturing	Co.,	Ltd.

ศิษย์เก�าร์ุ�นท่�		24

	 ในวิาร์ะโอกาสัท่�คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์เติบโตเขึ้�ามาจันคร์บ	36	ปี	

ถ่�าเท่ยบเปน็เภสัชักร์คนหน้�งกอ็ายคุร์บ	3	ร์อบปนีกัษตัร์พอด	่เปน็โอกาสัดท่่�ผม	ในฐานะศษิยเ์ก�า

คนหน้�งได�ลัองทบทวินควิามทร์งจัำเก�าท่�ม่ต�อบ�านหลัังน่�ท่�อย้�มาตั�งแต�สัมัยเร์่ยนปร์ิญญาตร่์จัน

กร์ะทั�งจับปร์ิญญาเอกเมื�อปีท่�แลั�วิ	ร์วิม	ๆ	ก็	11	ปี	ขึ้อเลั�าลัะนะคร์ับ	ผมเองเป็นคนนคร์ปฐมอย้�

แลั�วิ	พอเร์ย่นจับโร์งเร่์ยนมัธิยมปร์ะจัำจังัหวัิดก็เลืัอกสัอบตร์งเขึ้�ามาเร่์ยนคณะเภสัชัศาสัตร์์แห�งน่�	

เพร์าะใกลั�บ�าน	เดนิทางสัะดวิก	พอเริ์�มเขึ้�ามาในรั์�วิทับแก�วิ	ท่�มร่์�มเงาขึ้องเข่ึ้ยวิมะกอก	กส็ัมัผสััรั์บ

ร์้�ได�ถ่้งบร์ร์ยากาศอันอบอุ�น	สันุกสันานเป็นกันเองจัากทั�งพ่�	ๆ	น�อง	ๆ	ในสัมัยนั�นป้ายขึ้องคณะฯ	

เดิมยังอย้�บร์ิเวิณหน�าต้กเก�า	เร์่ยนไปเร์ื�อย	ๆ	ภายใต�การ์กำกับด้แลัเอาใจัใสั�จัากคณาจัาร์ย์หลัาย

ท�าน	ท่�มกัจัะแทนตัวิเองวิ�า	“พ่�”	ณ	ตอนนั�นให�ควิามร้์�สัก้ถ้่งควิามใกลั�ชิดร์ะหวิ�างศิษย์กบัอาจัาร์ย์

ท่�มากขึ้้�น	จันตอนน่�เองก็ได�มาเป็นพ่�-น�องร์�วิมวิิชาช่พเด่ยวิกันแต�เร์าก็ยังคงเคาร์พร์ักเช�นเดิม	

	 จัำได�วิ�าภายใต�การ์เร์่ยนท่�เขึ้�มขึ้�น	 แลัปท่�เขึ้�มงวิด	 เวิลัากินขึ้�าวิกลัางวิันท่�ย้เน่�ยนแลัะ	

เพชร์ช�อปแทบไม�ม่	ม่เพ่ยงป้าเจัดเท�านั�นท่�เย่ยวิยาท�องเร์าได�	ยิ�งทุกวิันพุธิท่�ม่ตลัาดนัด	น�อยคร์ั�ง

มากท่�ได�เดนิ	อ�านบร์ฟ่ิแลัปเพื�อเขึ้�าไปทำ	quiz	แลัะไม�ปลั�อยเบลัอใสั�อาจัาร์ย์		แลัะขึ้้�นชื�อวิ�าเภสัชัฯ	

ศลิัปากร์	จัะไม�มเ่ร์ย่นศลิัปะในหลักัสัต้ร์	เปน็ไปไม�ได�	นศภ.ทกุคนจัะได�เร์ย่นวิชิา	Pharm	design	

วิ�าวิซึ่�า!	กับการ์วิาดร์้ป	ออกแบบผลัิตภัณฑิ์	ซึ่ื�อต�นไม�นำมาจััดสัวินถ่าด	ในช�วิงเย็นหลัังเลัิกเร์่ยน	

ทำแลัป	 เขึ้่ยน	 report	 เสัร็์จัเร์ามักจัะหาร์�านอาหาร์ร์อบ	 ๆ	 ร์ั�วิ	 ม.ทาน	 บางท่ก็ไปเดินเลั�นใน
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พร์ะร์าชวัิงสันามจันัทร์	์กร์าบไหวิ�พร์ะพิฆเนศวิร์	์ให�อาหาร์ปลัาท่�สัะพานสัร์ะแก�วิ	มองดน้�องตุ�ดต้�	

แหวิกวิ�ายท�ามกลัางฝง้ปลัา	ฟิงัเสัย่งนก	เสัย่งลัมแบบชวิิชวิิ	ตอนท่�เร่์ยนแลัะใช�ชว่ิติอย้�ท่�น่�ร้์�สัก้เวิลัา

เดินไปเร์ื�อย	ๆ 	เนิบ	ๆ 	ผ�านกิจักร์ร์มต�าง	ๆ 	มากมายร์ายลั�อม	ทั�งกิจักร์ร์มร์ับน�องท่�ม่พ่�สัันทนาการ์	

สัวิัสัดิการ์	สัตาฟิ	เช่ยร์์	พ่�กลัุ�ม	พ่�เน่ยน	เยอะแยะไปหมด	สััปดาห์เภสััชวิิชาการ์	ค�ายหมอยา	ค�าย

อาสัาพฒันาชนบท	ก่ฬาน�องพ่�		ก่ฬาเภสััชสััมพนัธ์ิ	งานวิิ�งฯ	งานกนิยาหม�อ	มอบจั่�ติ�ง	ร์บัเสัื�อกาวิน์	

ยาวิสัำหรั์บการ์เร์่ยนภาคปฏิิบัติในคณะวิิชา	 ผ�านการ์รั์บเสัื�อกาวิน์สัั�นสัำหรั์บการ์ฝึกปฏิิบัติงาน

นอกร์ั�วิมหาวิิทยาลััย	ผ�านการ์สัอบใบปร์ะกอบทั�ง	OSPE&MCQ	ผ�านการ์ร์ับปร์ิญญาในชุดคร์ุย

ยาวิสัด่ำ	ขึ้ลิับผ�าไหมสัเ่ขึ้ย่วิมะกอก	พอใกลั�จับก็ร์้�สัก้วิ�าเวิลัาผ�านไปเร์ว็ิ	พอมาตอนน่�	เวิลัาช�างเดิน

เร์ว็ิจัร์งิ	ๆ 	วิ�าไปแลั�วิการ์จัะจับออกมาเป็น	ผ้�ปร์ะกอบวิชิาชพ่เภสัชักร์ร์มสักัคนหน้�ง	ต�องได�รั์บการ์

ผลักัดนัจัากทั�งตนเอง	คร์อบคร์วัิ	เพื�อน	อาจัาร์ย	์เจั�าหน�าท่�ในคณะทกุภาคสั�วินจันทำให�เร์าปร์ะสับ

ควิามสัำเร์็จัอ่กก�าวิไปได�	สั�วินตัวิเองร์้�สั้กภาคภ้มิใจั	ด่ใจัท่�มาเร์่ยนท่�บ�านหลัังน่�	ได�ร์ับการ์บ�มเพาะ

เมล็ัดพันธิุใ์ห�เป็นเภสััชกร์	ท่�ม่ทักษะทั�งเชงิวิชิาการ์	แลัะการ์ทำงานร์�วิมกันในภาคสังัคม	สัหสัาขึ้า

วิิชาช่พ	ตลัอดจันม่ควิามเอื�ออาทร์ต�อสัังคม

	 แม�วิ�ายคุสัมยัจัะเปลั่�ยนแปลัง	เทคโนโลัยต่�างๆ	เจัริ์ญก�าวิหน�าไปมากเพ่ยงใด	บวิกกบั

ร์้ปแบบการ์ใช�ช่วิิตวิ่ถ่่ใหม�	(New	normal)	เร์าทุกคนต�าง	ต�องปร์ับตัวิให�ทัน	หมุนตามโลักให�ทัน	

ร์วิมถ้่งชว่ิติขึ้องเภสััขึ้กร์	อาจัาร์ย	์แลัะนกัศก้ษาเภสััชศาสัตร์์ด�วิย	ปัจัจับุนัคณะฯ	ขึ้องเร์ามช่ื�อเสัย่ง	

เปน็ท่�ร์้�จักัต�อคนทั�วิไปมากขึ้้�น	(สัมยัก�อนเปน็งงมาก	เมื�อบอกคนร์อบขึ้�างวิ�าท่�น่�มเ่ร่์ยนเภสัชัฯ	นก้

วิ�าม่แต�เร์ย่นศลิัปะ	วิาดร์ป้	ร์ะบายส่ั	ปั�นดนิ)	แลัะเป็นท่�น�าชื�นชม	ยินด	่ภาคภม้ใิจัท่�คณะเภสัชัศาสัตร์	์

ม.ศิลัปากร์	ได�ร์ับการ์การ์ันต่ด�านการ์เร์่ยนการ์สัอน	ด�านการ์ทำวิิจััยทั�งร์ะดับชาติแลัะนานาชาติ	

ด�วิยร์างวิัลัต�างๆ	มากมายมาโดยตลัอด	หลัักสั้ตร์การ์เร์่ยนการ์สัอน	(ปร์ับเป็นหลัักสั้ตร์	6	ปีอย�าง

สัมบ้ร์ณ์มาตั�งแต�ปี	พ.ศ.	2552)	ได�ร์ับการ์ปร์ับปร์ุง	แก�ไขึ้ให�เขึ้�ากับสัถ่านการ์ณ์ขึ้องปร์ะเทศแลัะ

โลักปจััจับุนัเพื�อผลัติเภสััชกร์ท่�มคุ่ณภาพ	สันบัสันนุงานด�านการ์บร์กิาร์สัาธิาร์ณสัขุึ้ท่�เก่�ยวิขึ้�องกบั

ยาได�อย�างม่ปร์ะสัิทธิิภาพ	แลัะย้ดมั�นในคุณธิร์ร์ม	เภสััชกร์ร์มเพื�อปวิงชน

	 สัดุท�ายหากพ่�	ๆ 	น�องๆ	เภสัชัฯ	ศลิัปากร์ได�มโ่อกาสัแวิะเวิย่นผ�านมาแถ่วิเมอืงนคร์ปฐม	

ก็ลัองเลั่�ยวิเขึ้�ามาเย่�ยมบ�านหลัังน่�	 เขึ้�ามาทักทาย	 ชมสัถ่านท่�เดิมท่�คุ�นเคย	 หร์ือสัักการ์ะท�าน	

อาจัาร์ย์	ปร์ะโชติ	เปลั�งวิิทยา	คณบด่คนแร์กแลัะอาจัาร์ย์อันเป็นท่�เคาร์พร์ัก	ผ้�ก�อตั�งวิางร์ากฐาน

บ�านหลังัน่�จันมอ่ายคุร์บ	36	ปใีนปีน่�คร์บั	แลัะผมเชื�อมั�นวิ�าคณะฯ	ขึ้องเร์าจัะยงัคงพฒันาก�าวิหน�า

อย�างต�อเนื�อง	 ในทุกมิติ	 ทุกบทบาทเพื�อสัร์�างคุณปร์ะโยชน์คืนสั้�สัังคม	 ภายใต�การ์ทำงาน	 การ์

บร์ิหาร์จััดการ์ขึ้องผ้�บร์ิหาร์	เหลั�าคณาจัาร์ย์	บุคลัากร์สัายสันับสันุน	ตลัอดจันศิษย์เก�าทุกท�าน

“เภสืัชหนัึ�งเดิ์่ยวิ กลึมเกลึ่ยวิรักกันั พิ่�นั้องผููกพิันั สืร้างสืรรค์สืามัคค่” 
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เพราะศิิลัปากรคือบั้าน 

เภสัชศิาสตร์คือครอบัครัวิ
 

เภสืัชกรหญิง นัิลึาวิัณย์ ธันัะสืาร

เภสััชกร์ร์�านยา

ศิษย์เก�าร์ุ�นท่�	30

 

	 หากจัะกลั�าวิถ่ง้คณะเภสัชัศาสัตร์	์มหาวิทิยาลัยัศิลัปากร์แลั�วินั�น	คำสัั�น	ๆ 	ท่�แทนควิาม

หมายขึ้องเภสััช	ฯ	ศิลัปากร์ได�นั�นคือ	Study	Hard,	Play	Harder	โดยคำพ้ดน่�ได�สัะท�อนให�เห็น

วิ�าในการ์เร์ย่นท่�คณะเภสััชศาสัตร์	์มหาวิทิยาลัยัศิลัปากร์นั�นไม�ได�ม่เพย่งแค�การ์โฟิกัสัทางด�านการ์

เร์่ยนการ์สัอนท่�เขึ้�มขึ้�นเพ่ยงอย�างเด่ยวิ	 แต�ยังให�ควิามสัำคัญในด�านขึ้องการ์ทำกิจักร์ร์ม	 ก�อเกิด

ควิามคดิสัร์�างสัร์ร์คใ์นร้์ปแบบต�าง	ๆ 	แลัะนำมาซึ่้�งการ์สัร์�างสัร์ร์คน์วิตักร์ร์มด�านสัขุึ้ภาพเพื�อสังัคม

 “เพราะศิลปากรคือบ1าน เภสัชศาสตร8คือครอบครัว” 

 
เภสัชกรหญิง นิลาวัณย3 ธนะสาร 

ศิษย3เก8ารุ8นท่ี 30 

  

 หากจะกล8าวถึงคณะเภสัชศาสตร3 มหาวิทยาลัยศิลปากรแลGวนั้น คำสั้น ๆ ที่แทนความหมายของเภสัช

ฯศิลปากรไดGนั่นคือ Study Hard, Play Harder โดยคำพูดนี้ไดGสะทGอนใหGเห็นว8าในการเรียนที่คณะเภสัช

ศาสตร3 มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นไม8ไดGมีเพียงแค8การโฟกัสทางดGานการเรียนการสอนที่เขGมขGนเพียงอย8างเดียว 

แต8ยังใหGความสำคัญในดGานของการทำกิจกรรม ก8อเกิดความคิดสรGางสรรค3ในรูปแบบต8างๆ และนำมาซึ่งการ

สรGางสรรค3นวัตกรรมดGานสุขภาพเพ่ือสังคม 

กGาวแรกที่ไดGเขGามาเหยียบ ณ สถานที่แห8งนี้เต็มไปดGวยความประทับใจที่เด็กคนหนึ่งไดGรับการเอาใจใส8

ดูแลจากทั้งรุ8นพี่และคณาจารย3ในคณะ จวบจนก8อเกิดความรูGสึกที่อยากจะสรGางความประทับใจดังกล8าวใหGเกิด

ขึ้นกับรุ8นนGองที่ไดGกGาวเขGามาศึกษาในคณะเภสัชฯแห8งนี้ต8อไปเช8นเดียวกัน เภสัชฯ ศิลปากร สถานที่แห8งนี้ไดG

สรGาง มิตรภาพ ความทรงจำ ความประทับใจ และแรงบันดาลใจมากมายใหGกับตัวดิฉัน เคยมีคนกล8าวไวGว8าการ

ใชGชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นแตกต8างจากชีวิตในช8วงวัยมัธยมอย8างสิ้นเชิง ทั้งในเรื่องเพื่อน อาจารย3 และสภาพ

สังคมที่เปfนแบบต8างคนต8างอยู8 แต8เภสัชฯศิลปากรที่ดิฉันไดGสัมผัสนั้นไดGลบคำพูดเหล8านั้นออกไปจากหัวของ

ดิฉัน เพราะที่นี่ทำใหGดิฉันไดGเรียนรูGว8าเราจะสามารถแปรเปลี่ยนคนแปลกหนGาไปเปfนคนในครอบครัวเราไดG

อย8างไร 

 การกGาวเขGามาในคณะเภสัชศาสตร3 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดGก8อใหGเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของ

ดิฉันไปในทางที่ดีขึ้น กล8าวคือ นอกเหนือจากการเรียนในหGองเรียนแลGวนั้น ทางคณะยังใหGความสำคัญกับการ

ทำกิจกรรม ใหGเราไดGเรียนรูGประสบการณ3จากการทำกิจกรรม และนำมาต8อยอดดสรGางสรรค3สิ่งต8างๆใหGเกิดข้ึน

ท้ังกับตัวเราและผูGอ่ืน โดยดิฉันไดGรับโอกาสและแรงบันดาลใจท้ังจากเพ่ือน รุ8นพ่ี และอาจารย3 ในการผลักดันใหG

ดิฉันมีความกลGาแสดงออก กลGากGาวออกจาก safe zone ของตัวเอง ในการทำกิจกรรมใหม8ๆที่ไม8เคยกลGาลอง

ทำ นำไปสู8การพัฒนาตนเองผ8านการเรียนรูGจากการทำกิจกรรมและเปnดใจเรียนรูGซึมซับจากผูGอื่น สิ่งหนึ่งที่ดิฉัน

เชื่อว8านักศึกษาคณะเภสัชศาสตร3 มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนไดGเรียนรูGและมีติดตัวไปนอกเหนือจากความรูG
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ก�าวิแร์กท่�ได�เขึ้�ามาเหย่ยบ	ณ	 สัถ่านท่�แห�งน่�เต็มไปด�วิยควิามปร์ะทับใจัท่�เด็กคนหน้�งได�ร์ับการ์

เอาใจัใสั�ด้แลัจัากทั�งร์ุ�นพ่�แลัะคณาจัาร์ย์ในคณะ	 จัวิบจันก�อเกิดควิามร์้�สั้กท่�อยากจัะสัร์�างควิาม

ปร์ะทับใจัดงักลั�าวิให�เกิดขึ้้�นกับร์ุ�นน�องท่�ได�ก�าวิเขึ้�ามาศก้ษาในคณะเภสัชัฯแห�งน่�ต�อไปเช�นเดย่วิกัน	

เภสััชฯ	ศิลัปากร์	สัถ่านท่�แห�งน่�ได�สัร์�าง	มิตร์ภาพ	ควิามทร์งจัำ	ควิามปร์ะทับใจั	แลัะแร์งบันดาลั

ใจัมากมายให�กบัตวัิดฉิันั	เคยมค่นกลั�าวิไวิ�วิ�าการ์ใช�ชว่ิติในร์ั�วิมหาวิทิยาลัยันั�นแตกต�างจัากชว่ิติใน

ช�วิงวิยัมธัิยมอย�างสิั�นเชงิ	ทั�งในเร์ื�องเพื�อน	อาจัาร์ย์	แลัะสัภาพสังัคมท่�เปน็แบบต�างคนต�างอย้�	แต�

เภสััชฯ	ศิลัปากร์ท่�ดิฉัันได�สััมผัสันั�นได�ลับคำพ้ดเหลั�านั�นออกไปจัากหัวิขึ้องดิฉััน	เพร์าะท่�น่�ทำให�

ดิฉัันได�เร์่ยนร์้�วิ�าเร์าจัะสัามาร์ถ่แปร์เปลั่�ยนคนแปลักหน�าไปเป็นคนในคร์อบคร์ัวิเร์าได�อย�างไร์

	 การ์ก�าวิเขึ้�ามาในคณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์ได�ก�อให�เกิดควิาม

เปลั่�ยนแปลังในชวิ่ิตขึ้องดิฉันัไปในทางท่�ดข่ึ้้�น	กลั�าวิคอื	นอกเหนอืจัากการ์เร่์ยนในห�องเร่์ยนแลั�วินั�น	

ทางคณะยังให�ควิามสัำคัญกับการ์ทำกิจักร์ร์ม	 ให�เร์าได�เร์่ยนร้์�ปร์ะสับการ์ณ์จัากการ์ทำกิจักร์ร์ม	

แลัะนำมาต�อยอดสัร์�างสัร์ร์ค์สัิ�งต�าง	ๆ	ให�เกิดขึ้้�นทั�งกับตัวิเร์าแลัะผ้�อื�น	โดยดิฉัันได�ร์ับโอกาสัแลัะ

แร์งบันดาลัใจัทั�งจัากเพื�อน	 ร์ุ�นพ่�	 แลัะอาจัาร์ย์	 ในการ์ผลัักดันให�ดิฉัันม่ควิามกลั�าแสัดงออก								
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กลั�าก�าวิออกจัาก	safe	zone	ขึ้องตัวิเอง	ในการ์ทำกิจักร์ร์มใหม�	ๆ	ท่�ไม�เคยกลั�าลัองทำ	นำไปสั้�

การ์พัฒนาตนเองผ�านการ์เร์่ยนร์้�จัากการ์ทำกิจักร์ร์มแลัะเปิดใจัเร์่ยนร์้�ซึ่้มซึ่ับจัากผ้�อื�น	 สัิ�งหน้�งท่�

ดฉัิันเชื�อวิ�านกัศก้ษาคณะเภสัชัศาสัตร์์	มหาวิทิยาลัยัศลิัปากร์ทกุคนได�เร่์ยนร์้�แลัะมต่ดิตวัิไปนอก

เหนือจัากควิามร์้�ทางด�านวิิชาการ์ในห�องเร์่ยนแลั�วิ	นั�นคือทักษะทางด�าน	soft	skills	เพร์าะมัน

คือหัวิใจัหลัักท่�ทำให�เร์าชาวิเภสััชฯศิลัปากร์ม่ควิามแตกต�าง

	 เนื�องในโอกาสัคร์บร์อบ	36	ป	ีแห�งการ์ก�อตั�งคณะเภสัชัศาสัตร์์	มหาวิทิยาลัยัศลิัปากร์	

ดฉัิันขึ้อแสัดงควิามยนิดเ่ปน็อย�างยิ�ง	ในฐานะขึ้องศษิยค์ณะเภสัชัศาสัตร์์	แห�งน่�	ดฉิันัมค่วิามภาค

ภมิ้ใจัเปน็อย�างยิ�งท่�ได�ก�าวิเขึ้�ามาอย้�ร์�วิมเปน็คร์อบคร์วัิเภสัชัฯศลิัปากร์	โดยตลัอดร์ะยะเวิลัาท่�ผ�าน

มาคณะเภสััชศาสัตร์์	 มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์ขึ้องเร์าได�พัฒนาอย�างต�อเนื�อง	 โดยได�ม่การ์ผลัิต

เภสััชกร์ท่�เก�งแลัะมค่วิามคิดสัร์�างสัร์ร์ค์ในการ์พัฒนานวัิตกร์ร์มทางด�านสุัขึ้ภาพ	ซึ่้�งเปร์ย่บเสัมือน

เอกลัักษณ์ขึ้องพวิกเร์าชาวิเภสััชฯศิลัปากร์	 แลัะดิฉัันเชื�อวิ�าคณะเภสัชศาสัตร์์แห�งน่�จัะไม�หยุด

พัฒนา	แลัะจัะยังคงบ�มเพาะต�นกลั�ามะกอกให�เติบโตอย�างม่คุณภาพต�อไป
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Once upon a time …เภสัช

ศิิลัปากร เธิอคือห้วิงแห่งกาลั
 

สืุรชัย เที่่ยนัสื่ง

นักวิิชาการ์ศ้กษาชำนาญการ์	คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์

เร์ิ�มทำงาน	21	เมษายน	2540

	 ทกุสัิ�งบนโลักใบน่�ถ่ก้ขัึ้บเคลัื�อนภายใต�สัิ�งเดย่วิกันสัิ�งนั�นคอื...เวิลัา	แลัะหากเร์ามโ่อกาสั

ท่�จัะให�สัมองขึ้องเร์าได�พักแลัะวิ�างเพ่ยงชั�วิขึ้ณะจัิตเร์าจัะร์ะลั้กได�วิ�าม่เรื์�องร์าวิมากมายท่�ทร์ง

คณุค�าผ�านเขึ้�ามาในการ์ดำเนินชวิ่ิตในแต�ลัะวัินขึ้องเร์าปะปนไปกับเร์ื�องร์าวิท่�เร์ามอิยากจัดจัำแลัะ

อยากลัืมมันไปเสั่ย	สัองควิามร์้�สั้กท่�เป็นเสัมือนสัิ�งอธิิบายกันแลัะกันปร์ะหน้�งควิามสัุขึ้ม่ทุกขึ้์เป็น

ตัวิอธิิบายเปร์่ยบเท่ยบ	แต�นั�นเป็นเพ่ยงควิามปร์าร์ถ่นาท่�เร์ามิอาจักำหนดเพร์าะสัิ�งใดใดก็ตามท่�

ถ้่กข่ึ้ดเข่ึ้ยนลังในควิามทร์งจัำเสั่ยแลั�วิแม�วิันเวิลัาผ�านไปนานเนิ�นเพ่ยงใดเร์ายังคงสัามาร์ถ่ร์ะลั้ก

น้กถ่้งเร์ื�องร์าวิต�าง	ๆ	นั�นได�หากม่สัิ�งเร์�ากร์ะตุ�นให�ควิามทร์งจัำนั�นได�ทำหน�าท่�ขึ้องมันอ่กคร์า	

	 คร์ั�งน่�ขึ้องผมก็เช�นกันทันท่ท่�ได�ร์ับเก่ยร์ติจัาก	ร์ศ.ดร์.ภก.ธิ่ร์ศักดิ�	โร์จันร์าธิา	ให�เขึ้่ยน

บอกเลั�าควิามร์้�สั้กในวิาร์ะท่�คณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์แห�งน่�คร์บร์อบ	๓๖	ปีแห�ง

การ์ก�อตั�งแลัะสัร์�างบัณฑิิตคุณภาพ	 ผมก็ตอบตกลังอย�างไม�ได�คิดทั�งท่�ยังมิร้์�เลัยวิ�าจัะเข่ึ้ยนเรื์�อง

ร์าวิอะไร์ท่�ควิร์ค�าเหมาะสัม	แต�เมื�อได�ร์ับเก่ยร์ตินั�นก็ร์้�สั้กขึ้อบคุณ	ควิามร์้�สั้กด�วิยใจัปิติน่�เองเป็น

เสัมือนเคร์ื�องกร์ะตุ�นให�ควิามทร์งจัำขึ้องผมได�ทำหน�าท่�ขึ้องบุคลัากร์คนหน้�งท่�ผ�านห�วิงเวิลัา	ณ	

สัถ่านท่�อันทร์งเก่ยร์ติแห�งน่�ยาวินานพอท่�จัะม่เร์ื�องร์าวิเลั�าขึ้านได�บ�าง

	 กาลัคร์ั�งหน้�ง	เมื�อ	๒๔	ปีท่�แลั�วิ	คณะเภสัชัศาสัตร์์แห�งน่�ในวัินนั�นคร์บร์อบ	๑๒	ปี	ผ้�ชาย

คนหน้�งได�หนัหลังัให�กบัสังัคมขึ้องคนขึ้ายแร์งงานในโร์งงานอตุสัาหกร์ร์มแลัะก�าวิเขึ้�าสั้�สังัคมอดุม

ปญัญาแห�งน่�	จัากพนักงานโร์งงานท่�คุ�นเคยมากวิ�าสิับห�าปีสั้�หน�าท่�การ์งานได�เป็นขึ้�าร์าชการ์ท่�ฝนั

ไฝ�	ควิามร์้�สั้กในวิันแร์กท่�ได�เขึ้�ามาทำงาน	ณ	ท่�แห�งน่�นั�นเป็นควิามทร์งจัำท่�มิร์้�ลัืม	ตื�นเต�นด่ใจัแลัะ

ภมิ้ใจัจันทำให�ร์้�สัก้ตัวิเองเลัก็เหมอืนมดตวัิหน้�ง	หลัายท�านอาจับอกวิ�าผมพ้ดเกนิจัริ์ง	แต�การ์ดำเนิน

ช่วิิตท่�เปลั่�ยนไปแลัะแตกต�างจันสัิ�นเชิงนั�นทำให�ผมร์้�สั้กเช�นนั�นจัร์ิง	ๆ 	แต�เมื�อตัดสัินใจัเปลั่�ยนเสั�น

ทางเดินขึ้องช่วิิตการ์ปร์ับตัวิคือสัิ�งสัำคัญ	ผมโชคดท่่�สัามาร์ถ่ปร์บัตวัิได�อย�างดเ่นื�องด�วิยมพ่่�	ๆ 	น�อง	ๆ 	

once upon a time …เภสัชศิลปากร เธอคือห>วงแหBงกาล 

 
สุรชัย เทียนส,ง 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

เร่ิมทำงาน 21 เมษายน 2540 

บุคลากรดีเด,นมหาวิทยาลัยศิลปากร ปD 2561 

ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ถูกขับเคลื่อนภายใตPสิ่งเดียวกันสิ่งนั้นคือ...เวลา และหากเรามีโอกาสที่จะใหPสมองของ

เราไดPพักและว,างเพียงชั่วขณะจิตเราจะระลึกไดPว,ามีเรื่องราวมากมายที่ทรงคุณค,าผ,านเขPามาในการดำเนินชีวิต

ในแต,ละวันของเราปะปนไปกับเรื่องราวที่เรามิอยากจดจำและอยากลืมมันไปเสีย สองความรูPสึกที่เปYนเสมือน

สิ่งอธิบายกันและกันประหนึ่งความสุขมีทุกข[เปYนตัวอธิบายเปรียบเทียบ แต,นั่นเปYนเพียงความปรารถนาที่เรามิ

อาจกำหนดเพราะสิ่งใดใดก็ตามที่ถูกขีดเขียนลงในความทรงจำเสียแลPวแมPวันเวลาผ,านไปนานเนิ่นเพียงใดเรา

ยังคงสามารถระลึกนึกถึงเร่ืองราวต,าง ๆน้ันไดPหากมีส่ิงเรPากระตุPนใหPความทรงจำน้ันไดPทำหนPาท่ีของมันอีกครา  

คร้ังน้ีของผมก็เช,นกันทันทีท่ีไดPรับเกียรติจาก ภก.รศ.ดร.ธีรศักด์ิ โรจนราธา ใหPเขียนบอกเล,าความรูPสึกใน

วาระที่คณะเภสัชศาสตร[ มหาวิทยาลัยศิลปากรแห,งนี้ครบรอบ ๓๖ ปDแห,งการก,อตั้งและสรPางบัณฑิตคุณภาพ 

ผมก็ตอบตกลงอย,างไม,ไดPคิดทั้งที่ยังมิรูPเลยว,าจะเขียนเรื่องราวอะไรที่ควรค,าเหมาะสม แต,เมื่อไดPรับเกียรตินั้นก็

รูPสึกขอบคุณ ความรูPสึกดPวยใจปbตินี้เองเปYนเสมือนเครื่องกระตุPนใหPความทรงจำของผมไดPทำหนPาที่ของบุคลากร

คนหน่ึงท่ีผ,านหPวงเวลา ณ สถานท่ีอันทรงเกียรติแห,งน้ียาวนานพอท่ีจะมีเร่ืองราวเล,าขานไดPบPาง 

กาลครั้งหนึ่ง เมื่อ ๒๔ ปDที่แลPว คณะเภสัชศาสตร[แห,งนี้ในวันนั้นครบรอบ ๑๒ ปD ผูPชายคนหนึ่งไดPหันหลัง

ใหPกับสังคมของคนขายแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและกPาวเขPาสู,สังคมอุดมปfญญาแห,งนี้ จากพนักงาน

โรงงานที่คุPนเคยมากว,าสิบหPาปDสู,หนPาที่การงานไดPเปYนขPาราชการที่ฝfนไฝh ความรูPสึกในวันแรกที่ไดPเขPามาทำงาน 

ณ ที่แห,งนี้นั้นเปYนความทรงจำที่มิรูPลืม ตื่นเตPนดีใจและภูมิใจจนทำใหPรูPสึกตัวเองเล็กเหมือนมดตัวหนึ่ง หลาย

ท,านอาจบอกว,าผมพูดเกินจริง แต,การดำเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปและแตกต,างจนส้ินเชิงน้ันทำใหPผมรูPสึกเช,นน้ันจริง 

ๆ แต,เม่ือตัดสินใจเปล่ียนเสPนทางเดินของชีวิตการปรับตัวคือส่ิงสำคัญ ผมโชคดีท่ีสามารถปรับตัวไดPอย,างดีเน่ือง

ดPวยมีพี่ ๆ นPอง ๆบุคลากรสายสนับสนุนทุกท,านใหPการตPอนรับและดูแลเปYนอย,างดีเยี่ยม อีกทั้งอาจารย[หลาย
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บคุลัากร์สัายสันับสันุนทกุท�านให�การ์ต�อนรั์บแลัะดแ้ลัเปน็อย�างดเ่ย่�ยม	อ่กทั�งอาจัาร์ย์หลัายท�าน

ท่�ร์ายลั�อมกำกบัดแ้ลัคอยสัั�งสัอนช่�แนะแลัะมอบควิามร์้�ในการ์ทำงานต�าง	ๆ 	ซึ่้�งในแร์กเร์ิ�มนั�นเขึ้�า

มาปฏิบิตังิานในตำแหน�งพนกังานวิทิยาศาสัตร์์	ต�องทำงานท่�เก่�ยวิขึ้�องกบัการ์เตร่์ยมการ์สัอนด�าน

ปฏิิบัติการ์	ด�วิยพื�นฐานควิามร์้�ด�านเคร์ื�องมือวิิทยาศาสัตร์์แลัะสัาร์เคม่ต�าง	ๆ	ขึ้องผมไม�ม่แม�แต�

น�อย	กไ็ด�พ่�	ๆ 	น�อง	ๆ 	เหลั�าบร์ร์ดานกัวิทิยาศาสัตร์ค์อยสัอนแลัะดแ้ลัช่�แนะทำให�เกดิทกัษะในการ์

ปฏิิบัติงานก�อเกิดปร์ะสับการ์ณ์ช่วิิตการ์ทำงานขึ้องผมในอ่กร์้ปแบบหน้�ง	อ่กทั�งยังต�องจััดเตร์่ยม

สัื�อแลัะเคร์ื�องคอมพิวิเตอร์์สัำหรั์บการ์สัอน	 CAI	 สัำหรั์บนักศ้กษาในการ์เร์่ยนการ์สัอนด�าน

กายวิิภาคศาสัตร์์	 ท่�ต�องจััดเตร์่ยมห้ฟิังแลัะแผ�นซึ่่ด่ให�นักศ้กษาเร์่ยนทั�งห�องคอมพิวิเตอร์์	๑๑๒,	

๑๑๓	แลัะห�องคอมพิวิเตอร์์ชั�นสัองเภสััชศาลัา	ซึ่้�งต�องใช�ทักษะควิามร์้�ด�านคอมพิวิเตอร์์	ในขึ้ณะ

นั�นผมผ้�ท่�ไม�มค่วิามร้์�ด�านคอมพิวิเตอร์เ์ลัยแม�แต�น�อยนิดแม�แต�การ์จับัเมาส์ัใช�งานยงัไม�เปน็	แต�ได�

ร์ับโอกาสัแลัะได�ร์ับควิามร์้�อันทร์งคุณค�าสัามาร์ถ่ปฏิิบัติงานจันนำไปสั้�การ์พัฒนาตนพัฒนางาน

ในการ์ด้แลัร์ะบบคอมพิวิเตอร์์ขึ้องคณะ	 ฯ	 ในเวิลัาต�อมาแลัะก�าวิขึ้้�นสั้�ตำแหน�งหัวิหน�างานด�าน

ไอท่ในท่�สัุด	คร์้ด�านคอมพิวิเตอร์์ท�านแร์กขึ้องผมเกิดขึ้้�น	ณ	สัถ่านท่�แห�งน่�	

	 สัายแลัน	 (LAN)	 เสั�นแลั�วิเสั�นเลั�าถ่้กบร์ร์จังเดินเร์่ยงร์�อยโดยตัวิผมเอง	 ไม�วิ�าจัะเป็น

ห�องคอมพิวิเตอร์์สัำหร์ับการ์เร์่ยนการ์สัอน	ห�องต�าง	ๆ	ห�องพักอาจัาร์ย์	สัำนักงาน	ซึ่้�งในขึ้ณะน่�

อาจัหลังเหลืัอให�เห็นน�อยเต็มทเ่พร์าะปัจัจับุนัได�พัฒนาร์ป้แบบเป็นไร์�สัายไปเกือบทั�งสัิ�น	ผมชอบ

คิดถ่้งตัวิผมเองเมื�อวิันวิานท่�ต�องมาแต�เช�าตร์้�ทุกเช�าเพื�อมาเปิดคอมพิวิเตอร์์ท่�ถ่้กติดตั�งเป็นฐาน

ขึ้�อม้ลั	CCIS	ท่�ทำงานผ�านแผ�นซึ่ด่	่แลัะปิดเครื์�องทุกวัินหลังัเลิักงาน	ซึ่้�งตอนน่�เป็นแบบฐานขึ้�อมล้ั

ออนไลัน์ไปแลั�วิ	ผมม่ควิามสัุขึ้ทุกคร์ั�งท่�ได�ร์ะลั้กถ่้งวิันวิาน	วิันท่�ทำงานโดยมิร์้�สั้กเหน็ดเหนื�อยแม�

ทำเพย่งลัำพัง	ในวิันท่�ไม�มต่ัวิช่�วิัดการ์ทำงานใดใด	ไม�ม่	KPI	ไม�ม่	competency	ไม�ม่การ์ทำเพ่ยง

เพื�อต�องการ์ผลังานปร์ะกวิดปร์ะชันขึ้ันแขึ้�งใดใด	 แต�กลัับเต็มไปด�วิยควิามปร์าร์ถ่นาท่�อยากทำ	

ในวิันท่�ไม�ม่การ์ฝึกอบร์มให�ควิามร์้�ในเร์ื�องต�าง	 ๆ	 มากมายนัก	 ควิามร์้�ในอินเทอร์์เน็ตก็น�อยกวิ�า

ปัจัจัุบันมาก	ควิามร์้�เร์ื�องคอมพิวิเตอร์์ใดท่�ต�องม่ต�องร์้�นอกจัากจัะได�ร์ับการ์สัั�งสัอนจัาก	ผศ.ภก.

ฉััตร์ชัย	 เผ�าทองจั่น	แลัะ	ร์ศ.ดร์.ภก.วิ่ร์ยุทธิ์	 เลัิศนท่	 (ขึ้ออนุญาตเอ�ยนามทั�งสัองท�านซึ่้�งเปร์่ยบ

เสัมือนคร์้)	 แลั�วิ	 คงเป็นการ์ค�นควิ�าจัากตำร์า	 เก็บเงินซึ่ื�อหนังสัือมาอ�านแลัะฝึกฝนไปตามตำร์า

หนังสัือนั�น	ๆ	ควิามร์้�ท่�ผมได�ร์ับจั้งเป็นควิามร์้�แห�งควิามปร์าร์ถ่นา	ควิามร์้�แบบน่�เป็นควิามร์้�แบบ

ฝังล้ัก	(Tacit	Knowledge)	สั�วินตัวิผมคดิเช�นนั�นแลัะมส่ั�วินสัำคญัต�อการ์พฒันาควิามร้์�ขึ้องตนเอง

ในเวิลัาต�อมา	 ท่�กลั�าวิมาเป็นเพ่ยงสั�วินน�อยเพ่ยงหยิบยกมาบางเรื์�องท่�ตนม่ควิามสุัขึ้ทุกครั์�งท่�ได�

ร์ะลั้กถ่้งวิันวิานท่�เชื�อมโยงควิามเป็นมาเป็นไปขึ้องคณะ	ฯ	ในบางด�านแลัะอยากเลั�าสั้�กันฟิัง	ซึ่้�ง

หลัายท�านท่�ได�อ�านอาจัหลังลืัมภาพจัำไป	หลัายท�านมาใหม�ไม�เคยร้์�จัง้อยากหยิบยกเรื์�องเลั�าขึ้อง

ตนท่�มิได�ปร์ะสังค์ให�เกิดควิามสัำคัญแก�ตน	หากแต�อยากให�แง�คิดบางปร์ะการ์ท่�เกิดจัากการ์อ�าน

ด�วิยตัวิท�านเองโดยมิต�องชักจั้งช่�นำ

	 หลัายครั์�งท่�ร้์�สั้กเหนื�อยแลัะท�อแท�ในการ์ทำงานซ้ึ่�งเป็นเรื์�องปกติทั�วิไปท่�ต�องพบเจัอ

ไม�วิ�าจัะทำการ์งานใดก็ตาม	ผมมักคิดย�อนไปเมื�อวิันท่�เร์ิ�มมาทำงานใหม�ท่�น่�เสัมอ	 ในวิันท่�ตัวิเอง

เปน็ศน้ยท์ั�งในด�านควิามร์้�ควิามสัามาร์ถ่ในการ์ทำงานท่�ต�องเร์ิ�มเร์ย่นร้์�ใหม�แลัะแตกต�างจัากท่�เคย

ทำมาดั�งท่�กลั�าวิไวิ�	สัิ�งท่�ยากลัำบากท่�สัดุในวินันั�นในวินัท่�ไม�มค่วิามร์้�ควิามสัามาร์ถ่ใดใดยังสัามาร์ถ่

ผ�านพ�นมาได�	ปัญหาแลัะอุปสัร์ร์คท่�ทำให�เร์าเหนื�อยแลัะท�อแท�ในวิันน่�ทำไมเร์าจัะผ�านมันไปเสั่ย

มิได�	 เมื�อคิดเช�นน่�จั้งมองเห็นปัญหาแลัะอุปสัร์ร์คท่�เผชิญคือโอกาสั	 โอกาสัท่�นำพาเร์าค�นพบ

ศักยภาพท่�ซึ่�อนเร์�นในตัวิขึ้องเร์าเอง	พัฒนาตัวิเอง	พัฒนาองค์กร์	
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	 การ์เปลั่�ยนแปลังเกิดขึ้้�นทุกวิินาท่	 หลัายสัิ�งอย�างในวิันน่�แปร์เปลั่�ยนไปแทบไม�เหลัือ

โคร์งร์�างเดมิท่�เร์าเคยร์้�จัักแลัะเขึ้�าใจัในวินัวิาน	ควิามพร์�อมท่�จัะเขึ้�าใจัในสัร์ร์พสัิ�งคอืสัิ�งสัำคญัท่�เร์า

ควิร์ม่	 โดยเฉัพาะเร์ื�องการ์เปล่ั�ยนแปลังเพร์าะจัะทำให�ควิามคิดแห�งการ์ย้ดมั�นถื่อมั�นลัดทอนลัง	

ร์ะบบการ์ศ้กษาเปลั่�ยน	กร์ะบวินการ์จััดการ์เร์่ยนการ์สัอนเปลั่�ยน	ควิามร์้�สั้กน้กคิดขึ้องนักศ้กษา

เปลั่�ยน	หร์ือแม�กร์ะทั�งควิามร์้�สั้กน้กคิดขึ้องตัวิเร์าเองในบางเร์ื�องยังมิเป็นเช�นเดิมท่�เคยร์้�สั้ก	เมื�อ

เร์าเขึ้�าใจัการ์เปลั่�ยนแปลัง	ควิามเขึ้�าใจัน่�เองจัะนำพาเร์าค�นพบหนทางแห�งการ์ปร์บัตวัิเพื�อเอาชนะ

ปญัหาแลัะอปุสัร์ร์คไม�วิ�าจัะอย้�ตร์งเบื�องหน�าหร์อืยงัมาไม�ถ้่ง	ในทางกลับักนัหากเร์ายด้มั�นถ่อืมั�น

ในควิามคิด	เร์าจัะพบกับกำแพง	กำแพงท่�มิได�ปิดกั�นเพ่ยงตัวิเร์าหากแต�ยังสั�งผลักร์ะทบไปยังคน

ร์อบขึ้�างแลัะการ์ก�าวิไปขึ้�างหน�าขึ้ององค์กร์ในท่�สัุด	กำแพงท่�เร์าสัร์�างขึ้้�นมาเพื�อเดินอ�อมไปสั้�จัุด

หมายท่�อย้�แค�ปลัายจัม้ก

	 ๓๖	ปี	แห�งการ์ก�อกำเนิดคณะเภสััชศาสัตร์์	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร์	๓๖	ปี	แห�งควิาม

สัำเร์็จัในการ์มุ�งมั�นผลิัตเภสััชกร์คุณภาพส้ั�สัังคม	 ในนามขึ้องบุคลัากร์สัายสันุบสันุนคนหน้�งร้์�สั้ก

เป็นเก่ยร์ติ	ยินด่แลัะภ้มิใจัท่�ได�เป็นสั�วินหน้�งแห�งควิามสัำเร์็จั	แม�มิใช�การ์สัร์�างควิามร์้�โดยตร์งให�

กับนักศ้กษา	 แต�มั�นใจัวิ�าตลัอดร์ะยะเวิลัาท่�ผ�านมาได�ทำหน�าท่�สันับสันุนการ์เร์่ยนการ์สัอนอย�าง

เต็มกำลัังควิามสัามาร์ถ่ท่�ม่	ขึ้อบคุณคณะเภสััชศาสัตร์์	ฯ	ท่�ให�หน�าท่�การ์งานเพื�อเลั่�ยงด้ช่วิิตแลัะ

คร์อบคร์ัวิ	 ขึ้อบคุณท่�มอบโอกาสัผ้�ชายขึ้ายแร์งงานคนหน้�งในวิันวิานให�เขึ้าได�ร้์�จัักคำวิ�า	 “การ์

ศ้กษา”	ทำให�ตวัิเองได�มค่วิามร์้�ควิามสัามาร์ถ่มากมายแลัะหลัากหลัายนำพาตวัิเองจัากคณุวิฒุไิม�

ถ่ง้ร์ะดบัปร์ญิญาตร์จ่ันได�ร์บัการ์ศ้กษาในร์ะดบัมหาบณัฑิติ	ซึ่้�งไม�เคยคดิฝนัมาก�อนวิ�าตนเองจัะม่

วิันน่�	 	 แลัะในอก่ไม�ก่�ปีขึ้�างหน�าผมแลัะใคร์หลัายท�านในยุคเดย่วิกันคงเกษย่ณแลัะเดินจัากคณะฯ			

ไปเฉักเช�นหลัายท�านก�อนหน�า	ผมอาจัไม�ถ่ก้กลั�าวิขึ้านในกาลัครั์�งหน้�งขึ้องคนรุ์�นต�อไปแลัะถ้่กลัมื

เลัือนในท่�สัุด	แต�	“เภสััชศิลัปากร์”	จัะตร์าตร์้งในห�วิงแห�งกาลัขึ้องผม...นิร์ันดร์์	
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รายชื�อคณะกรรมการจัดิ์งานัวิันัสืถัาปีนัาคณะเภสืัชศาสืตร์ 

มหาวิิที่ยาลึัยศิลึปีากร ครบรอบ 36 ปีี

คณะกรรมการดิ์ำเนัินัการจัดิ์งานั

	 1.	 คณบด่คณะเภสััชศาสัตร์์	 	 	 	 ปร์ะธิานกร์ร์มการ์																		        

	 2.	 ปร์ะธิานคณะอนุกร์ร์มการ์ฝ�ายจััดหาร์ายได�แลัะจััดทําขึ้องท่�ร์ะลั้ก					กร์ร์มการ์

	 3.	 ปร์ะธิานคณะอนุกร์ร์มการ์ฝ�ายจััดงานทําบุญ		 	 กร์ร์มการ์

	 4.	 ปร์ะธิานคณะอนุกร์ร์มการ์ฝ�ายปร์ะชาสััมพันธิ์		 	 กร์ร์มการ์

	 5.	 ปร์ะธิานคณะอนุกร์ร์มการ์ฝ�ายจััดปร์ะชุมวิิชาการ์		 	 กร์ร์มการ์

	 6.	 ปร์ะธิานคณะอนุกร์ร์มการ์ฝ�ายจััดงานคืนสั้�หหเย�าแลัะงานวิิ�ง		 กร์ร์มการ์

	 7.	 ปร์ะธิานคณะอนุกร์ร์มการ์ฝ�ายจััดทําหนังสัือท่�ร์ะลั้ก	 	 กร์ร์มการ์

	 8.	 เลัขึ้านุการ์คณะเภสััชศาสัตร์์		 	 	 	 เลัขึ้านุการ์

                      

คณะอนัุกรรมการฝั่ายจัดิ์หารายไดิ์้แลึะจัดิ์ที่�าของที่่�ระลึึก 

	 1.	 ภก.ผศ.ดร์.สัุร์สัิทธิิ�	ลั�อจัิตร์อํานวิย		 	 	 ปร์ะธิาน

	 2.	 ภก.ผศ.ดร์.ภาณุพัฒน์	พุ�มพฤกษ์

	 3.	 ภก.อ.คนอง	ร์ัตนคร์	

	 4.	 ภญ.ผศ.ดร์.ณัฏิฐิญา	ค�าผลั

	 5.	 ภก.ผศ.ดร์.ศร์ัณย์	ตันตะร์าวิงศา

	 6.	 ภญ.ผศ.ดร์.จังจัันท์	มหาดเลั็ก

	 7.	 นางสัาวิธินภร์ณ์	นะวิาร์ะหะคุณ

	 8.	 นางสัาวิภ่ร์์กมลั	พาหุร์ัตน์

	 9.	 นางสัาวิยุพิน	สัิงห์ลัอ

	 10.	นางสัาวิดวิงกมลั	ทองศิร์ิ

	 11	นางสัุน่ย์	ธิงอาญาสัิทธิิ�

	 12.	นางสัาวินาตยา	ทับทิมทอง

	 13.	ผ้�แทนสัโมสัร์นักศ้กษาเภสััชศาสัตร์์

	 14.	นางสัาวิเสัาวิน่ย์	พ้ลัเขึ้ตร์วิิทย์
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	 2.	 นางสัาวิเสัาวิน่ย์	พ้ลัเขึ้ตร์วิิทย์

	 3.	 นางอาร์ยา	ธินะวิัฒนานนท์

	 4.	 นางยุคลัพร์	วิาร์ินธิุ์

	 5.	 นายกวิิน	วิ่ร์ชาติ

	 6.	 นางสัาวิวิาร์ุณ่	ดอกไม�งาม

	 7.	 นางวิร์วิ่ร์์	ศักดิ�ศร์่วิัน
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คณะอนัุกรรมการฝั่ายปีระชาสืัมพิันัธั์ 

	 1.	 ภญ.ผศ.ดร์.สัิน่นาฏิ	กร์ิชชาญชัย			 	 	 ปร์ะธิาน	
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	 3.	 ภญ.อ.ดร์.	ธิ่ร์ดา	แต�โสัตถ่ิกุลั	

	 4.	 ภญ.อ.ปิยะนุช	เอื�อปัญจัะสัินธิุ์	

	 5.	 นาย	ภาณุพันธิุ์	อิทธิิธิานันท์

คณะอนัุกรรมการฝั่ายจัดิ์ปีระชุมวิิชาการ 
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