การมีส่วนร่ วมของภาควิชาเภสัชวิทยาตามแผนยุทธศาสตร์ SMART year 2559-2562
S Service & Health promotion to Excellence แผนยุทธศาสตร์ สร้ างงานบริการด้ านสุขภาพสู่ความ
เป็ นเลิศ
การให้ บริ การวิชาการ โดยการให้ ความรู้เรื่ องยาแก่นิสิต บุคลากรและบุคคลทัว่ ไป ในรูปแบบสื่อ
ความรู้ผา่ นทางทีวีท่ีชนั ้ 1 ตึกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (KPI S1.4.2)
เช่น เรื่ อง ยานอนหลับ การใช้ ยาต้ านวัณโรค เห็ดพิษ พิษจากแมงป่ อง ยาขับปั สสาวะ การรับประทานยาให้
ถูกเวลา การใช้ ยารักษาการติดเชื ้อแบคทีเรี ยในทางเดินปั สสาวะ ยา dimenhydrinate
dextromethorphan และ paracetamol และมีแผนจะปรับรปรุงรูปแบบสื่อบริการวิชาการให้ มีความ
หลากหลายยิง่ ขึ ้น
M Management to Excellence แผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการสู่ความเป็ นเลิศ
การบริ หารงานตามยุทธศาสตร์ ของคณะฯ สนับสนุนให้ บคุ ลากรใรภาควิชาได้ เข้ าประชุม อบรม
วิชาการและวิชาชีพ (KPI M 1.1.1) และการเข้ าสูต่ ําแหน่งที่ดีขึ ้น (อาจารย์และธุรการ) (KPI M 1.1.2)
ปรับปรุงงานด้ านเอกสารโดยนํา e-document มาใช้ ในภาควิชา และกรอกข้ อมูลในระบบ e-Faculty (KPI
M 1.4.1) ดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างพัสดุและครุภณ
ั ฑ์ เพื่อให้ การเบิกจ่ายเป็ นไปตามแผนของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ทังนี
้ ้เพื่อให้ ระบบหมุนเวียนการเงินสําเร็จลุลว่ งเป็ นไปตามแผน ( KPI M1.4.2, KPI M1.4.3)
A Academic to Excellence แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
สอนนิสิตแพทย์รายวิชา พื ้นฐานสําหรับแพทย์ (พพ XXX) ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์ และเกณฑ์
มาตรฐานแพทยสภา และหลักการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มความสามารถ และสอดแทรกคุณธรรม
เกี่ยวกับการใช้ ยา และการสอนเสริ มเพื่อให้ นิสิตสามารถสอบผ่าน National license examination ครัง้ ที่ 1
(KPI A 1.1.1) เป็ นที่ปรึกษานิสิตแ พย์โครงการร่วม Nottingham ในการเสนอผลงานเ ป็ นแบบ oral
presentation ในหัวข้ อเรื่ องที่นา่ สนใจ และสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนิสิแพทย์ (KPI A 1.3.1) สอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเป็ นกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตศึกษา ได้ แก่ หลักสูตร ชีวภาพ
การแพทย์ และ หลักสูตรอณูชีววิทยา (KPI A 1.2.1)
ทํา งานวิจยั ทางแพทยศาสตร์ ศกึ ษา เช่น เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความยากและคะแนน
เฉลี่ยของข้ อสอบ MCQ และนําเสนอในงานการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่
17 ณ อาคารนวัตกรรม ศ .ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 1921 ตุลาคม 2559 (KPI A 2.1.1)
R Research to Excellence แผนยุทธศาสตร์ สร้ างงานวิจัยสู่ความเป็ นเลิศ

มีผลงานดังนี ้
1) ผลงานวิจยั และได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2558 ในวารสาร
เรื่ อง Trace elements and electrolytes และ วันที่ 3 ส.ค.2559 ในวารสาร The Thai Journal of
Veterinary Medicine Vol.46, 2016 (KPI R1.1.1)
2) ผลงานวิจยั เรื่ อง Protective effects of ethyl acetate extract of Eclipta prostrata against 6hydroxydopamine-induced neurotoxicity in SH-SY5Y cells ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559 และได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน จากทุนรายได้
คณะแพทย์ ฯ และมีบทความทางวิชาการเรื่ อง Ka-meng ได้ รับการตอบรับการตีพมิ พ์ในวารสาร
ระดับชาติ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 (KPI R1.1.1)
3) ผลงานวิจยั เรื่ อง Antiangiogenic effects of VHO2, a novel urea derivative: In vitro and in
vivo studies Molecules 2016, 21, 1258; doi:10.3390/molecules21091258 ได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณจากทุนภายนอก สกว (Royal Golden Jubilee Ph.D. Program from Thailand Research
Fund) และ แหล่งทุนภายใน จากทุนรายได้ คณะแพทย์ ฯ (2556-2559) (KPI R1.1.1)
T Toward International Level แผนยุทธศาสตร์ การเข้ าสู่นานาชาติ
1) นําเสนอผลงานวิจยั ที่ประชุม The power of Programming – Development ในช่วงเดือน ตุลาคม
2559 (KPI T 1.1.1)
2) เป็ นกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้ แก่ หลักสูตรชีวภาพการแพทย์ หลักสูตรอณู
ชีววิทยา ที่มีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศในการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั (KPI T 1.3.1)
3) เป็ น Reviewer ให้ กบั วารสารต่างประเทศ

