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ชื่อโครงการ โครงการความรว่มมอืทางวชิาการในระดบัประเทศ เพือ่แลกเปลีย่นความรูท้างเภสชัศาสตรก์บั
หน่วยงานและสถานวจิยัทางเภสชัศาสตร ์ด าเนินตามหนงัสอืบนัทกึขอ้ตกลงระหวา่งองคก์ร (MOU) 
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ความสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร ์
 การเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต    วิจยั / นวตักรรม 
 ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม     การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
 ภาพลกัษณ์ / ช่ือเสียงขององคก์ร     ความเป็นนานาชาติ 
 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/ผูร้ายงาน รศ.ดร.จริะพรชยั สุขเสร ี  รหสับุคลากร 5590293 
วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั/หน่วยงาน วทิยาลยัเภสชัศาสตร ์
 

1. หลกัการและเหตุผล/ ความส าคญั/ ประเดน็ปัญหา  
 ตามพระราชบญัญตั ิวชิาชพีเภสชักรรม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ “วชิาชพีเภสชักรรม” หมายความวา่ 
วชิาชพีทีเ่กีย่วกบัการกระท าในการเตรยีมยา การผลติยา การประดษิฐย์า การเลอืกสรรยา การวเิคราะห์
ยา การควบคุมและการประกนัคุณภาพยา การปรุง และการจ่ายยาตามใบสัง่ยาของผูป้ระกอบวชิาชพี
เวชกรรม ผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรม ผูป้ระกอบวชิาชพี การสตัวแพทย ์การปรุงยา การจ่ายยา การ
ขายยา และการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ื องกบัยา การให้
ค าแนะน าปรกึษาและการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นยา รวมทัง้การด าเนินการหรอืร่วมกบัผูป้ระกอบวชิาชพี
ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุในการคน้หา ป้องกนัและแกไ้ข ปัญหาทีเ่กีย่วเนื่องกบัการใชย้า”  
 วทิยาลยัเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ ตระหนักถงึความส าคญัของการพัฒนาความเขม้แขง็ใน
วชิาชพีเภสชักรรม จงึเหน็ควรด าเนินจดัโครงการการประชุมวชิาการนานาชาติและนิทรรศการด้าน
วทิยาการทางเภสชัภณัฑ์ ตามขอ้ตกลงในหนังสอืบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างองค์กร (MOU) โดยความ
รว่มมอืระหว่างวทิยาลยัเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ กบัคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม คณะ
เภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ คณะเภสชัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ รวมทัง้หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สมาคมเภสชักรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ISPE 
Thailand วตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ นักวิจยั 



บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขและนักธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนให้อาจารย์ ในวทิยาลยัเภสชั
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติเขา้ร่วมน าเสนอผลงานทางวจิยัในงานประชุมวชิาการน้ี อนัจะน ามาซึ่งการ
พฒันาการผลิตเภสชัภณัฑ์และการบรกิารด้านสุขภาพ เพื่อสร้างเครอืข่ายการพฒันานวตักรรมและ
งานวจิยัทางเภสชัศาสตร ์ดา้นการศกึษา การสาธารณสุขและการบรกิารดา้นสุขภาพ 

1.1 วตัถุประสงค ์ 
1. เพือ่เพิม่พนูความรูใ้นวชิาชพีเภสชักรรมทีเ่กีย่วกบัวทิยาการทางเภสชัภณัฑ ์ 
2. เพือ่เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทางเภสชัศาสตร ์ 
3. เพือ่สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัสถาบนัเภสชัศาสตรแ์ละองคก์รวชิาชพีเภสชักรรม 
4. เพือ่สรา้งผลงานวชิาการทีม่คีุณภาพทางเภสชัศาสตร ์
 
1.2 เป้าหมายความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
เชงิปรมิาณ 
1.จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการเผยแพร ่ประเภท oral presentation จ านวน 21 ผลงาน และ ประเภท 
poster presentation จ านวน 105 ผลงาน รวมทัง้หมด 126 ผลงาน 
2.จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 270 คน (ตามจ านวนผูล้งทะเบยีน) 
เชงิคุณภาพ 
1. จ านวน 20 ผลงาน  
2. รอ้ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

2. วธิดี าเนินการ 
1. แต่งตัง้คณะท างานเพือ่เตรยีมและวางแผนการจดัประชุม ซึง่จะมกีารประชุมทุกเดอืน 
2. ประชาสมัพนัธไ์ปยงัองคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ  
3. รบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มประชุมและเสนอผลงานผา่นเวบไซต ์ งานประชุมวชิาการ International 
Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 คอื 
http://www.pst-conference.org/index.php 



 

 

 



4. สรุปรายชื่อผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนา พรอ้มจดัส่ง Link เพื่อเขา้ร่วมประชุมแบบ Online โดย Zoom 
Meeting ผา่นทางอเีมลล ์
5. ด าเนินการจดัประชุมแบบ Online โดย Zoom Meeting ใน รปูแบบ virtual display ผา่นเวบ็ไซต์
และ interactive ผ่าน breakout room ของ Zoom application เพื่ อ ให้ผู้น า เสนอผลงานได้มี
ปฏสิมัพนัธ์กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมของงานประชุมฯ โดย interactive poster presentation session ม ี
moderator ในแต่ละหอ้ง breakout room ช่วยควบคุมเวลาใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมและคณะกรรมการผู ้
ประเมนิผลงานไดม้โีอกาสถามค าถามผูน้ าเสนอผลงาน โดยมกี าหนดการ ดงัน้ี 
PROGRAM - DAY 1: June 23, 2022  

08.30 – 
09.00 

Registration 

09.00 – 
09.20 

Welcome remarks & Opening ceremony 

09.20 – 
10.20 

Panel discussion: Research for Innovations under the Sustainable Development 
Goals 
Prof. Dr. Narong Sarisuta, Faculty of Pharmacy, Thammasat University, THAILAND 
Prof. Dr. Mohd Cairul Iqbal Mohd Amin, Faculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan 
Malaysia, MALAYSIA 

10.20 – 
10.40 

Coffee break & Symposium 

10.40 – 
11.20 

Academic Entrepreneurship: To Sell Science, What People Want to Buy 
Prof. Dr. Suchada Sukrong, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn 
University, THAILAND 

11.20 – 
12.00 

Understanding Host Defense System and its Application to Drug Discovery 
Prof. Dr. Hayakawa Yoshihiro, Institute of Natural Medicine, University of Toyama, 
JAPAN 

12.00 – 
13.00 

Lunch break & Poster session (Interactive) 

13.00 – 
13.40 

Lipid-based Nanocarriers for Oral Delivery of Therapeutic Peptides: Hype or Hope  
Prof. Dr. Andreas Bernkop-Schnürch, Institute of Pharmacy, University of Innsbruck, 
AUSTRIA 

13.40 – 
14.20 

Nanomilling of Poorly Soluble Drugs for Encapsulation in Sebum-like Microparticles - A 
New Approach for Follicle Targeting 

http://www.pst-conference.org/uploads/1643593525_abstract_%20sarisuta.pdf
http://www.pst-conference.org/uploads/1643593525_abstract_%20sarisuta.pdf
http://www.pst-conference.org/uploads/1651559387_suchada_abstract.pdf
http://www.pst-conference.org/uploads/1647250161_Abstract%20_Hayakawa.pdf
http://www.pst-conference.org/uploads/1643262472_Abstract.pdf


Prof. Dr. Christel Müller-Goymann, Center of Pharmaceutical Engineering, Technische 
Universität Braunschweig, GERMANY 

14.20 – 
14.40 

Coffee break & Symposium 

14.40 – 
16.30 

Oral session (Breakout rooms: Room 1 and Room 2) 

16.30 – 
17.10 

Advances in Quaternary Polymethacrylate Films for Pharmaceutical Tablet Coating 
Prof. Dr. Thaned Pongjanyakul, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen 
University, THAILAND 

PROGRAM - DAY 2: June 24, 2022  
08.30 – 
09.00 

Registration 

09.00 – 
09.40 

Safety of Nanomaterials for Bioengineering/Pharmaceutical Applications 
Prof. Dr. Yon Rojanasakul, Douglas Glover Endowed chair, School of Pharmacy, West 
Virginia University, USA 

09.40 – 
10.10 

Control Strategy for Vaccine  
Dr. Rochapon Wacharotayankun, Director, Establishment of Mahidol University Bio-
industrial Development Center, THAILAND 

10.10 – 
10.30 

Coffee break & Symposium 

10.30 – 
11.10 

Bioluminescence for the Assay of Anti-cancer Activity 
Prof. Dr. Masaki Kuse, Graduate School of Agricultural Science, Kobe University, 
JAPAN 

11.10 – 
11.50 

Value Addition of Thai Herbs, Herbal Extracts and Herbal Products 
Assoc. Prof. Dr. Kornkanok Ingkaninan, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan 
University, THAILAND 

11.50 – 
13.00 

Lunch break & Poster session (Interactive) 

13.00 – 
14.50 

Oral session (Room 1) 

http://www.pst-conference.org/uploads/1651559528_abstract_thaned.pdf
http://www.pst-conference.org/uploads/1651559215_abstract_rojanasakul.pdf
http://www.pst-conference.org/uploads/1652151178_abstract_rochapon.pdf
http://www.pst-conference.org/uploads/1648696344_abstract%20kusem.pdf
http://www.pst-conference.org/uploads/1646801832_Abstract-PST2022_Kornkanok.pdf


14.50 – 
15.10 

Coffee break & Symposium 

15.10 – 
15.50 

Multi-component Reactions as a Multi-purpose Tool in Drug Discovery 
Prof. Dr. Tracey Pirali, Department of Pharmaceutical Sciences, Università del Piemonte 
Orientale, ITALY 

15.50 – 
16.30 

Recent Advances in Amorphous Drug Formulation 
Prof. Dr. Thomas Rades, Department of Pharmacy, University of Copenhagen, 
DENMARK 

16.30 – 
17.00 

Awards announcement & Closing ceremony 

 
6. สรปุผลการด าเนินการจดัประชุม 
ผลงานน าเสนอประเภท oral presentation จ านวน 21 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่  

Pharmaceutical chemistry (PC)  จ านวน 1 ผลงาน  
Pharmacognosy (PG)  จ านวน 7 ผลงาน  
Pharmaceutical manufacturing and processing (PM)  จ านวน 2 ผลงาน  
Pharmaceutical technology (PT)  จ านวน 8 ผลงาน  
Pharmacology and toxicology (PX)  จ านวน 3 ผลงาน  

ผลงานน าเสนอประเภท poster presentation จ านวน 105 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ไดแ้ก่  
Pharmaceutical chemistry (PC)  จ านวน 11 ผลงาน  
Pharmacognosy (PG)  จ านวน 33 ผลงาน  
Pharmaceutical manufacturing and processing (PM)  จ านวน 2 ผลงาน  
Pharmaceutical technology (PT)  จ านวน 45 ผลงาน  
Pharmacology and toxicology (PX)  จ านวน 14 ผลงาน 

จ านวนผลงานที่ส่งเขา้ร่วมการน าเสนอทีถู่กน าเสนอบทความฉบบัเตม็ในวารสาร Science Tech 
Asia (STA) จ านวน 13 ผลงาน ในวารสาร Key Engineering Materials จ านวน 16 ผลงาน และที่
เหลอืน าเสนอในรปูแบบ proceeding ของงานประชุม 

 
 
 
 

http://www.pst-conference.org/uploads/1651664309_abstract_pirali.pdf
http://www.pst-conference.org/uploads/1652059418_abstract_rades.pdf


3. ผลการด าเนินการ/ การน าไปใช ้
 เชงิปรมิาณ (สามารถวดัไดจ้รงิ) 

จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการตามทีต่ัง้ในระบบ 80 คน โดยมผีูล้งทะเบยีนเขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 270 
คน คดิเป็น รอ้ยละ 337.50 
 เชงิคุณภาพ (สามารถวดัไดจ้รงิ) 
ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามทีต่ัง้ในระบบ มากกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 (เน่ืองจาก
งานประชุมวชิาการ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and 
Technology 2022 จดัในวนัที ่23-24 มถุินายน 2565 ดงันัน้ผลการประเมนิจงึยงัไมเ่สรจ็สิน้ 
 ตวัชีว้ดัความส าเรจ็โครงการและคา่เป้าหมาย 
จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการตามทีต่ัง้ในระบบ 80 คน โดยมผีูล้งทะเบยีนเขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 270 
คน คดิเป็น รอ้ยละ 337.50  
จ านวนผลงานทีน่ าเสนอตามทีต่ัง้ในระบบ 20 ผลงาน โดยมบีทความทีส่ง่เขา้รว่มโครงการประเภท 
oral presentation และ poster presentation ทัง้สิน้126 ผลงาน คดิเป็น รอ้ยละ 630 
 

4. การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภปิรายความส าเรจ็หรอืไมส่ าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
จากการทีใ่หท้างวทิยาลยัเภสชัศาสตร ์ไดด้ าเนินการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาฯ 5 ปี พบว่า
ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ชดัเจน มกีารระบุแผนกิจกรรม และโครงการที่ จะ
ขบัเคลื่อน เพื่อให้บรรลุตวัชี้วดัความส าเรจ็ในแต่ละ Key Result ที่รบัผดิชอบ ซี่งวิทยาลยัเภสชั
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติไดด้ าเนินจดัโครงการการประชุมวชิาการนานาชาตแิละนิทรรศการดา้น
วทิยาการทางเภสชัภณัฑ ์ตามขอ้ตกลงในหนังสอืบนัทกึขอ้ตกลงระหว่างองคก์ร (MOU) โดยความ
ร่วมมอืระหว่างวทิยาลยัเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ กบัคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ คณะ
เภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์และ คณะ
เภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ รวมทัง้หน่วยงานอื่น ๆ เช่น สมาคมเภสชักรอุตสาหการ 
(ประเทศไทย) ISPE Thailand ซึง่ท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ระหวา่งอาจารย ์
นักวิจยั บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขและนักธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนให้อาจารย์ใน
วทิยาลยัเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติเขา้ร่วมน าเสนอผลงานทางวจิยัในงานประชุมวชิาการน้ี 
อนัจะน ามาซึ่งการพฒันาการผลติเภสชัภณัฑแ์ละการบรกิารด้านสุขภาพ เพื่อสรา้งเครอืข่ายการ
พฒันานวตักรรมและงานวจิยัทางเภสชัศาสตร ์ดา้นการศกึษา การสาธารณสุขและการบรกิารดา้น



สุขภาพ ซึ่งจากจ านวนชี้วดัพบว่าบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไวใ้นระบบ คอืจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการคดิ
เป็นรอ้ยละ 337.50 และ จ านวนผลงานทีน่ าเสนอคดิเป็นรอ้ยละ 630 
 

5. สรปุผลการด าเนินการ/ ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุในอนาคต 
จากการทีใ่หท้างวทิยาลยัเภสชัศาสตร ์ ไดด้ าเนินการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาฯ 5 ปี พบวา่
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน มกีารระบุแผนกจิกรรม และโครงการทีจ่ะขบัเคลื่อน 
เพือ่ใหบ้รรลุตวัชีว้ดัความส าเรจ็ในแต่ละ Key Result ทีร่บัผดิชอบ สามารถพฒันาการผลติเภสชั
ภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นสุขภาพ เพือ่สรา้งเครอืขา่ยการพฒันานวตักรรมและงานวจิยัทางเภสชั
ศาสตร ์
ขอ้เสนอแนะ 
เน่ืองจากปี 2565 ยงัคงมกีารแพรร่ะบาดของโควดิ ดงันัน้จงึมกีารจดัในรปูแบบ Online ผา่น Zoom 
application แต่อยา่งไรกต็าม ในปีถดัไปเมือ่สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิดขีึน้ ควรมกีารจดั
งานปประชุมในรปูแบบ Onsite ตามปกต ิ เพือ่ใหอ้าจารย ์ นกัวจิยั บุคลากรทางการแพทย ์
สาธารณสุขและนกัธุรกจิสามารถพบปะ พดูคุยและแลกเปลีย่นความคดิไดส้ะดวกขึน้ 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
ตวัอย่างแบบประเมิน 

 
 
 

  



 



 


