รายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2557

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
โทรศัพท 0-5394-4342-3 โทรสาร 0-5322-2741

การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2557 วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
รหัสหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
มคอ 2 (เดิม)
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท
2. รศ.ภก.โชคชัย วงศสินทรัพย
3. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ
4. รศ.ภญ.วรรณดี แตโสตถิกุล
5. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศริ ิ

ปจจุบนั (ระหวางดําเนินการแตงตั้ง)
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท
2. ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปญญาวุธโธ
3. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ
4. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศริ ิ
5. รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สยุ ะ

อาจารยผูสอน

คุณวุฒิ
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท
รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
รศ.ดร.ภก.วิรตั น นิวัฒนนันท
รศ.ภญ.วรรณดี แตโสตถิกุล
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
รศ.ภก.โชคชัย วงศสินทรัพย
ผศ.ภญ.ดุจฤดี ชินวงศ
ผศ.ภญ.ปาจรีย ศรีอุทธา
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ
ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปญญาวุธโธ
อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกลู
อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศริ ิ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง

ตรี

โท

หมายเหตุ

ตําแหนงทางวิชาการ
เอก

อ.

ผศ.

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

รศ.

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ศ.

ประสบการณ
ดานการสอน
และการวิจัย
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

-2คุณวุฒิ
รายชื่อ
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

อ.ดร.ภก.สกนธ สุภากุล
อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
อ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห
อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ ศิริจันทรชื่น
อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุน
อ.ดร.ภก.วสันต กาติ๊บ
อ.ภญ.เดือนกาญจน สุทธิเวทย
อ.ภก.ธวัชชัย เหลืองโสภาพรรณ
อ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล
รวม

ตรี

โท

ตําแหนงทางวิชาการ
เอก

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14

8

7

0

/
/
0

8

/
21

ประสบการณ
ดานการสอน
และการวิจัย
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
29

สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย
50200

-3หมวดที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
• มีอาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จํานวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได
อีก 1 หลักสูตร ซึ่งเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ขอ 9.1 และตามบันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549 และไดรับการแตงตั้งเปน
อาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยประจํา)
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
• อาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีจํานวน 5 คน ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญา
เอก จํานวน 4 คน และปริญญาโท 1 คน และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน ผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 2 คน
คุณวุฒิ
ตําแหนงทางวิชาการ
รายชื่อ
ตรี
โท
เอก
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท
1
1
2. ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปญญาวุธโธ
1
1
3. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ
1
1
4. รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
1
1
5. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศริ ิ
1
1
รวม
0
1
4
1
2
2
0
คุณวุฒิ คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
เกณฑ
0.00 20.00 80.00 20.00 40.00 40.00 0.00
ตําแหนงวิชาการ คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
• อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยประจํา) เปนอาจารยประจํา
หลักสูตร มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวน 3 คน และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป 1
คน ไดแก
 รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท
 ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปญญาวุธโธ
 ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ

-44. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
ผลการดําเนินการ
• อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร ประกอบดวยคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 21 คน และ
ปริญญาโท จํานวน 8 คน และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 7 คน ผูชวยศาสตราจารย 8 คน และไมไดดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 14 คน โดยมีประสบการณดานการสอน และการทําวิจัย โดยมีรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร

นิวัฒนนันท

2. รศ.ภก.โชคชัย
3. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง

วงศสินทรัพย
ชินวงศ

4. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน
5. รศ.ภญ.วรรณดี
6. อ.ดร.ภญ.กรรณิกา
7. รศ.ภญ.ชบาไพร
8. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
9. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร
10. ผศ.ภญ.ดุจฤดี

ลักษณศริ ิ
แตโสตถิกุล
เฑียรฆนิธิกูล
โพธิ์สุยะ
เรือนกอน
สอนสุวิทย
ชินวงศ

11. อ.ภญ.เดือนกาญจน
12. อ.ภก.ธวัชชัย
13. อ.ดร.ภญ.นราวดี
14. ผศ.ดร.ภญ.บราลี

สุทธิเวทย
เหลืองโสภาพรรณ
เนียมหุน
ปญญาวุธโธ

15. อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ ศิริจันทรชื่น
16. ผศ.ภญ.ปาจรีย
ศรีอุทธา
17. อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
18. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
19. อ.ภญ.ภูขวัญ

อรุณมานะกุล

20. อ.ดร.ภญ.ภูริดา
21. ผศ.ภก.ยงยุทธ

เวียนทอง
เรือนทา

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Pharmacology), University of Maryland School of
Pharmacy, USA, 2000
วท.ม. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences), University of Strathclyde, UK,
2004
Ph.D. (Clinical Pharmacy), Purdue University, USA, 2005
วท.ม. (เภสัชวิทยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2524
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551
ภ.ม.(เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538
วท.ด. (ระบาดวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555
ปร.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
M.P.H. (International Public Health), University of Sydney ,
Australia, 2004
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
ภ.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555
Ph.D. (Pharmacometrics), The University of Minnesota, USA,
2008
วท.ด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555
วท.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2533
Ph.D. (Pharmaceutical Health Services Research), University of
Maryland, USA, 2008
Ph.D. (Pharmacy Health Care Administration), University of
Florida, USA, 2005
อภ. (เภสัชบําบัด), 2558, BCPS 2014
รอการเทียบวุฒิจากมหาวิทยาลัย ซึ่งทางการเจาหนาที่ของคณะได
ดําเนินการไปแลว
ภ.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554
ภ.ม. (บริหารเภสัชกิจ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542

-5ชื่อ-นามสกุล
22. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
23. อ.ดร.ภญ.วรรณกมล
24. อ.ดร.ภก.วสันต
25. รศ.ดร.ภก.วิรตั น

สอนสิงห
กาติ๊บ
นิวัฒนนันท

26. อ.ดร.ภก.สกนธ
สุภากุล
27. รศ.ดร.ภญ.สิริพร
บูรพาเดชะ
28. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
29. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี
เพิ่มสุวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Pharmacy Health Care Administration), University of
Florida, USA, 2000
ภ.ด.(การบริบาลทางเภสัชกรรม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554
ว.ภ. (เภสัชบําบัด), สภาเภสัชกรรม, 2557
Ph.D. (Pharmacology), University of Maryland School of
Pharmacy, USA, 2000
ปร.ด. (บริหารเภสัชกิจ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
Ph.D.(Pharmacy), University of South Carolina , USA, 2001

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ผลการดําเนินการ
• อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองไดรับแตงตั้งเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยประจํา) และคุณสมบัติ
ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ขอ 6
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก จะตองมีคุณสมบัติ คือ เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย
ผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า รอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
ในปการศึกษา 2557 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก จํานวน 4 คน
วันที่อนุมัติ
ชื่อหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หัวขอ
1. นางสาววรางคณา วัลลา
อ.ที่ปรึกษาหลัก
8 ส.ค. 57 1. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
(551031003) เรื่อง ผลของการพัฒนา
2. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศริ ิ
อ.ทีป่ รึกษารวม
รูปแบบการดูแลผูปวยเอชไอวีชาวเขาเผา
กะเหรี่ยงตอความรวมมือในการใชยาตาน
ไวรัส โรงพยาบาลแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน
2. นางสาวปวรัชญ สังขเมือง
อ.ทีป่ รึกษาหลัก
22 ต.ค. 57 1. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศริ ิ
(561031001) เรื่อง ผลลัพธของการหยุด
ยาปฏิชีวนะตามแนวทางในผูปวยโรคปอด
อักเสบในโรงพยาบาล

-6ชื่อหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
3. นางสาวเยาวเรศ เมฆขยาย
(561031002) เรื่อง ประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยาไอบูไพรเฟนรูปแบบ
รับประทานเปรียบเทียบระหวางขนาดสูง
กับขนาดมาตรฐานสําหรับการรักษาทารก
คลอดกอนกําหนดทีม่ ีภาวะดัคตัสอารเตรี
โอซัสไมปด
4. นางสาวจิณัฐนภัส เลิศภานิธิศ
(561031013) เรื่อง ผลของกรดโฟลิกตอ
ระดับน้ําตาลสะสมเฉลี่ยในเลือดในผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2

วันที่อนุมัติ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หัวขอ
สอนสุวิทย
อ.ที่ปรึกษาหลัก
14 ม.ค. 58 1. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร
2. พญ.กาญจนา
ปรีดิพิพัฒน อ.ทีป่ รึกษารวม
3. นพ.สรวิทช
พงศพิทยุตม อ.ทีป่ รึกษารวม

15 ก.ค. 58 1. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง

ชินวงศ

อ.ที่ปรึกษาหลัก

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
ผลการดําเนินการ
• มีการแตงตั้ งอาจารย ที่ปรึ กษาวิท ยานิพ นธร วม ที่มี คุณ สมบั ติเ ปนไปตามข อบั งคั บมหาวิ ทยาลัย เชีย งใหม วา ดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งจะตองเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยพิเศษ
หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ในกรณีที่เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิ ทยาลัยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรื อ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือมีความรูความชํานาญในวิชาการหรือ
วิชาชีพ ซึ่งในปการศึกษา 2557 ไดแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม จํานวน 3 คน เปนอาจารยประจํา
จํานวน 1 คน และอาจารยพิเศษทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษารวม จํานวน 2 คน ตามขอมูลขอ 5
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ผลการดําเนินการ
• มีการแตงตั้งอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ซึ่งประกอบดวยอาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒภ
ิ ายนอกสถาบัน อาจารย
ประจําและผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 9.1
• มีการแตงตั้งอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่ ง จะต อ งเป น อาจารย ใ นบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัย หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา และมีความรูใน
เนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ
ในปการศึกษา 2557 ไดมีการดําเนินการสอบวิทยานิพนธ และไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ดังนี้
ชื่อนักศึกษา-หัวขอ
วันทีส่ อบ
คณะกรรมการสอบ

-71.

2.

3.

4.

ชื่อนักศึกษา-หัวขอ
นายพงศธร ชิงชัย (551031001) เรื่อง
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําดีคงั่ จากการ
ไดรับสารอาหารทางหลอดเลือดในทารก
แรกเกิด ณ โรงพยาบาลนครพิงค
นางสาวพิศอาภา ธงภักดิ์ (531031003)
เรื่อง การวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน
ของยาเคมีบําบัดสูตรแรกระหวาง
cisplatin รวมกับ pemetrexed และ
carboplatin รวมกับ paclitaxel ในการ
รักษาผูปวยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลลไม
เล็กระยะลุกลามชนิด non-squamous
นางวรวรรณ ปลิโพธ (541031005) :
เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมควบคุม
การใชยาปฏิชีวนะในผูปวยหนักศัลยกรรม
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
นางสาววรางคณา วัลลา (551031005)
เรื่อง ผลของรูปแบบการพัฒนาการดูแล
ผูปวยเอชไอวีชาวเขาเผากระเหรี่ยงตอ
ความรวมมือในการใชยาตานไวรัส
โรงพยาบาลแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน

วันทีส่ อบ
20 พ.ย. 57

คณะกรรมการสอบ
1. พญ.ปฐมลักษณ
อินถา
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร
สอนสุวิทย กรรมการ
3. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
เรือนกอน กรรมการ

7 พ.ค. 58

1.
2.
3.
4.

ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี
ศ.พญ.สุมิตรา
อ.ดร.ภก.สกนธ

8 พ.ค. 58

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

พญ.นิษฐา
อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน
นพ.กวีศักดิ์
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
พญ.นวพร
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ
อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน

15 มิ.ย. 58

5. นางสาวภาวินี ติวงค (531031004) เรื่อง 22 มิ.ย. 58
ผลลัพธของการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผูปวยโรคไตเรื้อรัง ณ คลินิกโรคไต
โรงพยาบาลแพร
6. นางสาวเยาวเรศ เมฆขยาย
3 ก.ค. 58
(561031002) : เรื่อง ประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยาไอบูโพรเฟนรูปแบบ
รับประทานเปรียบเทียบระหวางขนาดสูง
กับขนาดมาตรฐานสําหรับการรักษาทารก
คลอดกอนกําหนดทีม่ ีภาวะดัคตัสอารเตรี
โอซัสไมปด

เสาแกว
เพิ่มสุวรรณ
ทองประเสริฐ
สุภากุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เขียนประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
ลักษณศริ ิ กรรมการ
จิตตวัฒนรัตน กรรมการ
เรือนกอน กรรมการ
คําแจม
ประธานกรรมการ
อาวิพันธ
กรรมการ
ลักษณศริ ิ กรรมการ

1. นพ.วุฒิกร
ศิริพลับพลา
2. อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกลู
3. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. พญ.จินตนา
อินตะชุมภู
2. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย
3. อ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ผลการดําเนินการ
• มีการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวน

-8ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
ลําดับ
ขอมูลพืน้ ฐาน
1
2
3

4
5

6

7
8

- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุม ที่ 2
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ มอยู
ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและ จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุม ที่ 1
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตพี ิมพ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
(ปการศึกษา)

หนวยวัด ผลการดําเนินงาน
ปปฏิทิน 2557
เรื่อง
เรื่อง
-

คาน้ําหนัก
0.10
0.20

เรื่อง

-

0.40

เรื่อง

2

0.60

1

0.80

-

1.00

คน

2.00
2

-9ลําดับ
9

ขอมูลพืน้ ฐาน
รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ผลงานตีพิมพ/นําเสนอ ในป 2557 (มกราคม – ธันวาคม 2557)
ชื่อนักศึกษา-งานวิจัย
วารสารคาถวงน้ําหนัก/
1. น.ส.ชนัฎตา วิเศษสิงห
วารสารไทยเภสัชศาสตร
เรื่อง ความชุกของการเกิดเหงือก และวิทยาการสุขภาพ (TCI
โตและความสัมพันธกับยาแอมโล กลุมที่ 1 = 0.80)
ดิพิน
2. นายนิวัติ อวนใหญ
เรื่อง ผลลัพธทางคลินิกของผูปวย
ไทยกลุมอาการหลอดเลือดหัวใจ
ตีบเฉียบพลันทีไ่ ดรับยาโคลพิโด
เกรลรวมกับยาโอเมพราโซล
3. นายพงศธร ชิงชัย
เรื่อง ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
น้ําดีคั่งจากการไดรับสารอาหาร
ทางหลอดเลือดในทารกแรกเกิด
ณ โรงพยาบาลนครพิงค

หนวยวัด ผลการดําเนินงาน
ปปฏิทิน 2557
รอยละ
100

คาน้ําหนัก

ฉบับที่หนาที่/เลมที/่
ปที่ 9 ฉบับที่ 1 หนา

ปที่
มกราคม – มีนาคม

17-25

2557

วารสารนเรศวรพะเยา
(TCI กลุมที่ 2 = 0.60)

ปที่ 7 ฉบับที่ 3 หนา
212-225

กันยายน – ธันวาคม
2557

วารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร : วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (TCI กลุมที่ 2 =
0.60)

ปที่ 22 ฉบับที่ 3 หนา
69-83

กันยายน – ธันวาคม
2557

รายชื่อนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558)
1. นายนิวัติ
อวนใหญ
รหัสประจําตัว 521031011 สําเร็จการศึกษา 17 ตุลาคม 2557
2. นายพงศธร ชิงชัย
รหัสประจําตัว 551031001 สําเร็จการศึกษา 30 มกราคม 2558

9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินการ
• มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 10
รายชื่อคณาจารย
อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม
รวม
(ภาระงาน = 1)
(ภาระงาน = 0.5)
1. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศริ ิ
4
0.5
4.5
2. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
1
0.5
1.5
3. รศ.ดร.ภก.วิรตั น นิวัฒนนันท
1
0.5
1.5
4. รศ.ดร.กนกพร นิวัฒนนันท
2
0
2

- 10 รายชื่อคณาจารย
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุน
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย
อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกลู
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิส์ ุยะ
ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ

อาจารยที่ปรึกษาหลัก
(ภาระงาน = 1)
1
1
2
0
1
1

อาจารยที่ปรึกษารวม
(ภาระงาน = 0.5)
0.5
0
0
0.5
0.5
0

รวม
1.5
1
2
0.5
1.5
2

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ผลการดําเนินการ
• อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
รายชื่อคณาจารย
รอบ 5 ป (พ.ศ. 2553–2557) (ค.ศ. 2010 – 2014)
2553
2554
2555
2556
2557
(2010)
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
1. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศริ ิ
1
2. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
1
1
1
3. รศ.ดร.ภก.วิรตั น นิวัฒนนันท
2
1
7
1
4. รศ.ดร.กนกพร นิวัฒนนันท
3
1
2
5. อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุน
2
6. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
3
2
10
2
2
7. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย
1
2
8. อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกลู
1
1
1
9. รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิส์ ุยะ
2
10. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ
1
1
1
อาจารย ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศิริ
Quinney S. K., Zhang X., Lucksiri A., Gorski J. C., Li L., and Hall S. D. Physiologically Based Pharmacokinetic
Model of Mechanism-based Inhibition of CYP3A by Clarithromycin. Drug Metabalism and
Disposition. 2010; 38(2): 241-248.
วรวรรณ ปลิโพธ, กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน, ชิดชนก เรือนกอน และอรุณรัตน ลักษณศิริ. ผลของโปรแกรมควบคุมการใชยา
ปฏิชีวนะในผูปวยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม. วารสารไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ.
2558; 10(2): 59-66.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
Ratchanok Sittichotiwong, Puckwipa Suwannaprom, Hathaikan Chaowanapoonpohn and Rattanaporn
Awiphan. Prevalence and Factors Associated with Viral Suppression of Perinatally Infected Thai

- 11 Adolescents Living with HIV/AIDS in Lower North-Eastern Region. Thai Pharm Health J. 2015; 10(2):
67-74.
Ratchanok Sittichotiwong, Puckwipa Suwanaprom, Hathaikan Chowwanapoonpohn, Ratanaporn Awiphan.
Knowledge, attitudes and beliefs about disease and medicine of adolescents living with HIV/AIDS
at Surin Hospital. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. 2014; 9(2): 45-54.
Pavasudthipaisit A., Awiphan R., Niwatananun K., Taesothikul W., Achananuparp S., Suwannaprom P., et al.
A randomized trial of a pharmacist practitioner model to improve glycemic control in type 2
diabetic patients. Thai J Hosp Pharm. 2011;21(1):9-23.
ดรุวรรณ คลังศรี, รัตนาภรณ อาวิพันธ และพักตรวิภา สุวรรณพรหม. การมีสวนรวมของเจาหนาที่หนวยบริการปฐมภูมิใน
กระบวนการพัฒนาระบบงานบริการสงมอบยาและใหคําแนะนําการใชยา. วารสารเภสัชกรรมไทย. 2556; 5(2): 91107.
รองศาสตราจารย ดร. ภก.วิรัตน นิวัฒนนันท
Unchalee Permsuwan, Wirat Niwatananun and Ampai Pimkrai. Cost-utility of donepezil for the treatment
of Alzheimer’s disease. Journal of Mental Health of Thailand. 2013; 21(3): 138-149.
Permsuwan U, Niwatananun W, Pimkrai A. Cost-Utility Analysis of Donepezil for the Treatment of
Alzheimer'S Disease in Thailand. Value in Health. 2012; 15 (7): A648-A648.
Ruengorn C, Sanichwankul K, Niwatananun W, Mahatnirunkul S, Pumpaisalchai W, Patumanond J. Factors
related to suicide attempts among individuals with major depressive disorder. Int J Gen
Med. 2012; 5: 323–330.
Ruengorn C, Sanichwankul K, Niwatananun W, Mahatnirunkul S, Pumpaisalchai W, Patumanond J. A riskscoring scheme for suicide attempts among patients with bipolar disorder in a Thai patient
cohort. Psychol Res Behav Manag. 2012; 5: 37-45.
Permsuwan U, Niwatananun W, Pimkrai A. Cost-Utility Analysis of Donepezil for the Treatment of
Alzheimer'S Disease in Thailand. Value in Health. 2012; 15 (7): A648-A648.
Sanseera D, Niwatananun W, Liawruangrath S, Baramee A, Khantawa B, Pyne S.G., Liawruangrath B.
Comparison of Chemical constituents and antibacterial activities and antioxidant activities of
the essential oil from leaves and fruits of Bridelia retusa (L.) A. Juss. Journal of Scientific and
Industrial Research. 2012; 71(11): 733-739.
Sanseera D, Niwatananun W, Liawruangrath B, Liawruangrath S, Baramee A, Pyne, S.G. Chemical
composition and biological activities of the essential oil from leaves of Cleidion javanicum Bl.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants. 2012; 15(2), 186-194.
Sanseera D, Niwatananun W, Liawruangrath B, Liawruangrath S, Baramee A, Trisuwan K and Pyne S.G.
Antioxidant and Anticancer Activities from Aerial Parts of Acalypha indica Linn. Chiang Mai
University Journal. 2012; 6(2): 157-168.
Ruengorn C, Sanichwanku, K, Niwatananun W, Mahatnirunkul S, Pumpaisalchai W, Patumanond J.
Incidence and risk factors of suicide reattempts within 1 year after psychiatric hospital discharge
in mood disorder patients. Clinical Epidemiology. 2011; 3(1): 305-313.

- 12 Neimkhum W, Niwatananun W, Yotsawimonwat S, Okonogi S. Factors influencing physicochemical
Characteristics of T. divaricata extract Loaded SLNs. Presented at the 2nd CMU Graduate
Research Conference; 2010 Nov 26; Chaing Mai, Thailand: 777-782.
Sudtiyanwimon S, Niwatananun W, Yotsawimonwat S, Okonogi S. Preparation and characterization of
chitosan-alginate nanoparticles of Tacca chantrieri. Presented at the 2nd CMU Graduate Research
Conference; 2010 Nov 26; Chaing Mai, Thailand: 832-836.
รองศาสตราจารย ดร. ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท

Chumkamlue R, Niwatananun K and Suwannaprom P. Standard time and workload of pharmacists
in medication reconciliation service for in-patients, Chiangkham hospital, Phayao province.
Presented at the 1st Asean Plus Three Graduate Research Congress; 2012. Chiang Mai,
Thailand. 1-2 March 2012: 357-360.
Pavasudthipaisit A, Awiphan R, Niwatananun K, Taesothikul W, Achananuparp S, Suwannaprom P,
Chansrisuriyawong A, Asawasangrat P and Ratchatapongtorn W. A Randomized Trial of a
Pharmacist Practitioner Model to improve Glycemic Control in Type 2 Diabetic Patients. Thai
Journal of Hospital Pharmacy, 2011; 21(1): 9-23.
Jaikang C, Niwatananun K, Narongchai P, Narongchai S, Chaiyasut C. Inhibitory effect of caffeic acid and its
derivatives on human liver cytochrome P450 3A4 activity. J Med Plant Res. 2011; 5(15): 35303536.
Jaikang C, Chaiyasut C, Narongchai P, Niwatananun K, Narongchai S, Kusirisin W. Inhibitory effects of caffeic
acid ester analogues on free radicals and human liver microsome CYP1A2 activities. Med Chem.
2011; 7(2): 99-105.
ชนัฎตา วิเศษสิงห, กนกพร นิวัฒนนันท และ ชิดชนก เรือนกอน. ความชุกของการเกิดเหงือกโตและความสัมพันธกับยาแอม
โลดิพิน. วารสารไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ. 2557; 9(1): 17-25.
นิวัติ อวนใหญ, อรินทยา พรหมินธิกุล, สุระรอง ชินวงศ, กนกพร นิวัฒนนันท. ผลลัพธทางคลินิกของผูปวยไทยกลุมอาการ
หลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันที่ไดรับยาโคลพิโดเกรลรวมกับยาโอเมพราโซล. วารสารนเรศวรพะเยา. 2557; 7(3):
212-225.
อาจารย ดร. ภญ.นราวดี เนียมหุน
Niamhun N, Panomvana D, Pongpech P and Deesomchok A. Pharmacodynamic target associated with
clinical outcome of hospital-acquired pneumonia treatment with cefoperazone/sulbactam. Int J
of Pharm Pharm Sci. 2012; 4 Supple 1: 584-589.
พักตรวิภา สุวรรณพรหม, นราวดี เนียมหุน, ปรารถนา ชามภูนช, ชบาไพร โพธิ์สุยะ, หทัยกาญจน เชาวนพูนผล, สกนธ สุภา
กุล, รสสุคนธ ชัยชนะ และบุษบา เหลาพาณิชยกุล. ปริมาณและมูลคายาเหลือใชโรคเรื้อรังในครัวเรือน ตําบลสัน
ทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม. ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ. 2555; 7(1): 22-28.
รองศาสตราจารย ดร. ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
Permsuwan, U., Chaiyakunapruk, N., Nathisuwan, S., Sukonthasarn, A. Cost-Effectiveness Analysis of

- 13 Fondaparinux vs Enoxaparin in Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome in Thailand. Heart
Lung and Circulation. 2015; online [doi:10.1016/j.hlc.2015.02.018].
Suwankesawong, W., Saokaew, S., Permsuwan, U., Chaiyakunapruk, N. Characterization of
hypersensitivity reactions reported among Andrographis paniculata users in Thailand using Health
Product Vigilance Center (HPVC) database. BMC Complement Altern Med. 2014; 14: [doi:
10.1186/1472-6882-14-515].
Sumitra Thongprasert, Unchalee Permsuwan. Resource Constraints as a Barrier to Lung Cancer
Management: Developing Nations. Health. 2014; 6: 845-851.
Unchalee Permsuwan, Wirat Niwatananun and Ampai Pimkrai. Cost-utility of donepezil for the treatment
of Alzheimer’s disease. Journal of Mental Health of Thailand. 2013; 21(3): 138-149.
Jamdee O, Permsuwan U. Cost-Effectivessness Analysis Of Treatments in Adult Cancer Patients with Low
Risk Febrile Neutropenia in Thailand. Value In Health. 2012; 15(7): A603-A603.
Permsuwan U, Niwatananun W, Pimkrai A. Cost-Utility Analysis of Donepezil for the Treatment of
Alzheimer'S Disease in Thailand. Value in Health. 2012; 15 (7): A648-A648.
Permsuwan U, Yamwong S, Tinmanee S, Sritara P. Long-Term Cost-Effectiveness Of Ticagrelor In Patients
With Acute Coronary Syndrome In Thailand. Value in Health. 2012; 15 (7): A633-A633.
Tongpak P, Thongprasert S, Permsuwan U. Utility Of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Patients In
Thailand: Preliminary Study. Value in Health. 2012; 15 (7): A657-A657.
Romyen C, Chaiyakunapruk N, Permsuwan U. Comparative Effectiveness Research of Fondaparinux and
Enoxaparin in St-Elevated Acute Coronary Syndrome Patients Receiving Fibrinolytic Therapy: A
Network Meta-Analysis. Value in Health. 2012; 15 (7): A629-A629.
Saokaew S, Sapoo U, Nathisuwan S, Chaiyakunapruk N, Permsuwan U. Anticoagulation control of
pharmacist-managed collaborative care versus usual care in Thailand. Int J Clin Pharm. 2012;
34(1): 105-112.
Thongprasert S, Permsuwan U, Tinmanee S. Cost-utility and budget impact analyses of gefitinib in secondline treatment for advanced non-small cell lung cancer from Thai payer perspective. Asia Pac J
Clin Oncol. 2012; 8: 53-61.
Saokaew S, Sapoo U, Nathisuwan S, Chaiyakunapruk N, Permsuwan U. Anticoagulation control of
pharmacist-managed collaborative care versus usual care in Thailand. Int J Clin Pharm. 2012;
34(1): 105-112.
Suriyakanont N, Supakul S and Permsuwan U. Demand Forecasting for Pharmacy Technicians in Public
Health Care Settings in 17 Northern Provinces in the Year 2010 -2029 by System Dynamics
Modeling. Presented at the 1st Asean Plus Three Graduate Research Congress; 2012. Chiang Mai,
Thailand. 1-2 March 2012 : 457-461.
Thongprasert S, Permsuwan U, Ruengorn C, Charoentum C, Chewaskulyong B. Cost-effectiveness analysis
of cisplatin plus etoposide and carboplatin plus paclitaxel in a phase III randomized trial for nonsmall cell lung cancer. Asia Pac J Clin Oncol. 2011; 7(4): 369-375.

- 14 Saokaew S, Suwankesawong W, Permsuwan U, Chaiyakunapruk N. Safety on herbal products in Thailand:
an analysis of reports in the Thai health product vigilance center database from 2000-2008. Drug
Saf. 2011; 34(4): 339-350.
Saokaew S, Permsuwan U, Chaiyakunapruk N, Nthisuwan S, Sukonthasarn A. Effectiveness of pharmacistparticipated warfarin therapy management: a systemic review and meta-analysis. J Thromb
Haemost. 2010; 8(11): 2418-2427.
Choochuay K, Plaikhok S, Nutadee N, Permsuwan U. Stress and quality of life of grade 12 high school
students in Muang district, Chiang Mai Province. Bulletin of Suan Prung. 2010; 16(1): 26-34.
Thongpresert S, Permsuwan U. Cost-effectiveness and budget impact analyses of gefitinib in 2nd-line
treatment for advanced NSCLC from Thai payer perspective. Ann Oncol. 2010; 21(suppl.8): 345.
อรนุช แจมดี, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ, สกนธ สุภากุล. การประเมินตนทุนประสิทธิผลของการรักษาผูปวยมะเร็งผูใหญที่มีภาวะเม็ด
เลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไขกลุมความเสี่ยงนอยในบริบทของประเทศไทย. วารสารเภสัชกรรมไทย. 2556;
5(1): 63-75.
กัลชนิกา ยศยิ่ง, จุฑามาศ สุธรรม, นงพรรณ มโนยศ และ อัญชลี เพิ่มสุวรรณ. คาใชจายในการใหบริการทางการแพทยของ
ผูปวยเด็กโรคหืดที่เขารับการรักษาแบบผูปวยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม. วารสารเภสัชศาสตรภาคอีสาน.
2555; 8(2): 50-56.
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย
Sornsuvit C, Saowapichart P, Meechai S and Longlaloeng A. Dietary calcium intake assessment by short
food frequency questionnaire in Thais adults living in Chiang Mai, Thailand. Journal of Pharmacy
and Nutrition Sciences. 2011; 1: 166-170.
ชุลีกร สอนสุวิทย, ชบาไพร โพธิ์สุยะ, ดวงกมล จรูญวนิชกุล และนรัถภร พิริยะชนานุสรณ. การใชสมุนไพรและผลิตภัณฑ
เสริมอาหารทีม่ ีโอกาสเกิดอันตรกิริยากับยาที่ใชในผูปวยโรคเรื้อรัง. ไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ. 2555;
7(4): 149-154.
พิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย, โชคชัย วงศสินทรัพย, ชุลกี ร สอนสุวิทย, สกนธ สุภากุล และเยาวภา ชัยเจริญวรรณ.
ปจจัยที่มีผลตอผลการรักษาภาวะเนื้อเยื่อปลูกถายเอกพันธุของไตทําหนาที่ผิดปกติเรื้อรังโดยใชแผนการรักษาดวยยา
เอเวอโรลิมัสเปนหลัก. วารสารอาหารและยา. 2555; 19(2/2555): 22-30.
อาจารย ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล
Borriharn S, Kanjanarat P, Thiankhanithikun K, Pannavalee W and Kaewvichit S. A Systematic Review: Drug
Use Quality Indicators for Assessing Rational Use of Drugs in Thailand. Presented at the 1st Asean
Plus Three Graduate Research Congress; 2012. Chiang Mai, Thailand. 1-2 March 2012 : 37-42.
Suriyong P, Kanjanarat P, Awiphan R and Thiankhanithikun K. Effect of a model of repeated drug allergy
surveillance system in primary health care service networks on prevention of repeated drug
allergy at Saraphi district Chiang Mai. Presented at the 2nd CMU Graduate Research Conference;
2010 Nov 26; Chiang Mai, Thailand : 683-693.

- 15 ศิริขวัญ บริหาร, สยาม แกววิชิต, วราภรณ ปณณวลี, กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล, เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน. การทบทวนอยาง
เปนระบบของตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อประเมินการจัดการระบบยา. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2557; 23(5): 934942.
รองศาสตราจารย ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
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นครินทรเวชสาร. 2555; 27(4): 1-7.
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินการ
• มีการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่ง
หลักสูตรเดิมเปนหลักสูตรของ ป พ.ศ. 2552
• มีการพัฒนาหลักสูตรมาเปนกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) รอบระยะเวลาทีผ
่ านมาเมื่อ ป พ.ศ. 2556 และจะมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไปใน ป พ.ศ. 2559
12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
ผลการดําเนินการ
• มีการดําเนินงานครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ขอ 1-5 (ตามเอกสารหมายเลข )
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน • มีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ภายหลังจากการประชุมพิจารณาหัวขอและโครง
ดําเนินงานหลักสูตร
รางฯ ของนักศึกษา จํานวน 6 ครั้ง
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(Key Performance Indicators)

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)

ผลการดําเนินงาน

•

1. ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2557
2. ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557
3. ประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
2557
4. ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ
2558
5. ประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2558
6. ประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2558
มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ (ขอมูลในระบบ CMU-MIS ยังไมสามารถกรอก
รายละเอียดได)

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา

•

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

•

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา

•

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

•

•

•

มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ
มคอ.3 กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชาบนระบบ CMU-MIS ในป
การศึกษา 2557 ครบทุกวิชา ดังนี้
1. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 จํานวน 6 วิชา
2. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 จํานวน 3 วิชา
3. ภาคการศึกษาที่ 3/2557 จํานวน 2 วิชา
มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนครบทุกกระบวนวิชาของภาคการศึกษา
1/2557 และ 2/2557
อาจารยประจําหลักสูตรมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ. 3 โดยตรวจสอบขอสอบขอเขียน และ
ขอสอบปากเปลา (ถามี) รายงาน และวิธีการให
คะแนนสอบ
ปการศึกษา 2556 ไมไดจดั ทํา มคอ.7
ปการศึกษา 2557 มีการประชุมกลุมผูส อน ผลการ
ประเมินปรากฏตาม มคอ.5 และมีการสัมมนา
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(Key Performance Indicators)

ผลการดําเนินงาน

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

•

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

•

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ
50 ตอป

•

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

•

•

ภาควิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน และประเมินผลการเรียนรู เมื่อ
วันที่ 27 พ.ค. 2558 และวันที่ 18 มิ.ย. 2558
มีการสงบุคลากรใหมสายวิชาการเขารวมการ
อบรมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใน
แตละปการศึกษา เพื่อใหความรูกบั บุคลากรใหมใน
เรื่องเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานสําคัญภายในองคกร
กฎระเบียบ จรรยาบรรณอาจารย สถานภาพ
บทบาท หนาที่ และสิทธิประโยชนตางๆ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรบั การพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(ขอมูลตามหมวดที่ 2 ขอ 2.1.3)
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป ดังนี้
• อบรมการพัฒนาระบบความคิดเพือ่
ความสําเร็จ วันที่ 23 เมษายน 2558
• อบรมการบริหารจัดการความรวมมือเพื่อ
ความสําเร็จ วันที่ 23 เมษายน 2558
• สัมมนาบุคลากร วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
• อบรมการกรอก มคอ. 2–6 ในระบบออนไลน
• อบรมการใชโปรแกรม Turn It In เพื่อ
ตรวจสอบความซ้ําซอนบทความวิจัยของ
วิทยานิพนธ
• อบรมโปรแกรม MyC@t ระบบตรวจสอบ
ลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธของ
NECTEC
• ดูงานดานการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา
ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีการสอบถามความพึงพอใจ แตไมมีการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา/บัณฑิตใหมเปนระดับ
คะแนน
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน เทากับ 4.64 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5
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รวมตัวบงชี้ในปนี้
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1-5
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน
รอยละของตัวบงชีท้ ั้งหมดในปนี้

ผลการดําเนินงาน
12
5
100
11
91.67

- 19 หมวดที่ 2 อาจารย
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี้
2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
2.1.1 การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
• มีระบบและกลไกการรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรชุดใหมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอาจารยประจํา
หลักสูตร คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 ของ สกอ. ใหมีคุณวุฒิตรงตาม
ขอกําหนด ไมมีความซ้ําซอนกับหลักสูตรอื่น และเปนอาจารยที่มีบทบาทในการกําหนดทิศทางของหลักสูตร โดยมี
หนวยบัณฑิตศึกษาเปนผูรับผิดชอบ
• มี ก ารนํ า ระบบกลไกไปสู ก ารปฏิ บั ติ / ดํ า เนิ น งาน โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงเรื่ อ งเกณฑ ป ระกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 ใหแกอาจารยประจําหลักสูตร เมื่อมกราคม 2558 ซึ่งจัดโดยหนวยประกัน
คุณภาพการศึกษา
• มีการประเมินหลักเกณฑเดิมในการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรเทียบกับเกณฑมาตรฐานอาจารยประจํา
หลักสูตรในคูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 ของ สกอ. ทําใหตองมีการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรจากเดิม ซึ่งอยูในระหวางการเสนอเพื่อให สกอ. รับทราบ โดยให มี
อาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จํานวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรไมเกิน 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวน 4 คน และปริญญาโท 1 คน และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน
2 คน ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 1 คน และทุกคนมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัย
2.1.2 การบริหารอาจารย
ผลการดําเนินงาน
• มีการขอรับการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากมหาวิทยาลัย และไดรับจัดสรรอัตรากําลัง
สอดคลองกับแผนที่กําหนด
• มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพในการทํางาน
• มีการจัดสรรทุนสนับสนุนอาจารยศึกษาตอตางประเทศตามความตองการของคณะฯ จากงบประมาณเงินรายได
• มีการสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของอาจารยโดยมีการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนแกคณาจารยในการ
ประชุมวิชาการ ดูงาน นําเสนอผลงานในประเทศ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ สนับสนุนและ
สงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย สนับสนุนและสงเสริมการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญา เพื่อสงเสริมให
อาจารยไดมีโอกาสแสวงหาความรูความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น ตลอดจน
เพื่ อ รั บ ใช สั ง คมด ว ยการผลิ ต ผลงานวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น นอกจากนั้ น แล ว คณะฯ มี ค วามร ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัย สถาบันตางๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหอาจารย ไดมีโอกาสไปทํางานวิจัยรวมกับ
นักวิจัยนอกสถาบัน
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ผลการดําเนินงาน
• ดานการบริหารงานวิจัย ไดจัดโครงการสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนและโรงพยาบาล โครงการสนับสนุน
การตีพิมพบทความทางวิชาการ โครงการ Hall of Fame โครงการการสนับสนุนทุนวิจัยตามทิศทางที่คณะฯ
กําหนด และโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาสูระดับสากล
• ดานการจัดการเรียนการสอน ไดจัดโครงการการสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และมีงานวิจัยของคณาจารยเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
• มีการติดตามการนําความรู ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิ บัติงานที่เกี่ย วของ โดยกํ าหนดใหรายงานในรูปแบบการประเมินผลการปฏิ บัติงาน
ประจําปของแตละคน โดยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละสวน
• ขอมูลการพัฒนาของอาจารยประจําหลักสูตร สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ในสวนที่เกี่ยวของ
อาจารยประจําหลักสูตร
สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท • ประชุมวิชาการ การใชยาอยางสมเหตุสมผล วันที่ 23 ก.ย. 2557
โรงพยาบาลลําปาง
• ประชุมคณะกรรมการประสานงานการพัฒนางานเภสัชกรรมฯ วันที่
26 พ.ค. 2558 โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ
2. ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปญญาวุธโธ • ประชุมคณะทํางานผูเ ชี่ยวชาญแหงชาติดานการคัดเลือกยาสาขา
ประสาทวิทยาครั้งที่ 5 วันที่ 15-19 ธ.ค.2557 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ประชุม JSPS-NRCT 2015 and IRCPS 31 และเสนอผลงาน
Population Based Pharmacokinetics=What is it? And Why
do we need it? วันที่ 22-23 ม.ค. 2558 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
• เปนวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการ Novartis Diabetes Stand3. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ
alone Symposium (Gliptin Forum) วันที่ 1 พ.ย. 2557 บริษัท
โนวาตีส
• ประชุมยุทธศาสตรเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ วันที่ 25 ต.ค. 2557
โรงแรมอมารี กรุงเทพ
• ประชุมคณะทํางานผูเ ชี่ยวชาญแหงชาติดานการคัดเลือกยารักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 7/2557
วันที่ 3 พ.ย. 2557 โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ
• ประชุมการจัดทําเครื่องมือสําหรับการใชยาอยางสมเหตุสมผล ครั้งที่ 2
วันที่ 21 พ.ย. 2557 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี
• ประชุมการบูรณาการระบบการสือ
่ สารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงขอมูล
การการบริการทางเภสัชกรรมแกผูปวยอยางตอเนื่อง วันที่ 25 พ.ย.
2557 โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ
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•

•

•

•
•

4. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศริ ิ

•
•

•

5. รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สยุ ะ

•

•

สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน
เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ 2014 Clinical Pharmacology of
P2Y12 inhibitors in ACS management วันที่ 28 พ.ย. 2557
โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ
ประชุมคณะทํางานผูเ ชี่ยวชาญแหงชาติดานการคัดเลือกยารักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 5/2557 และครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18
ธ.ค. 2557 และ 4 ก.พ. 2558 โรงแรมจุฬาฯ กรุงเทพฯ
เปนวิทยากรและประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
ระบบการจัดการดานยา ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 7 ม.ค. 2558 โรงแรมนารายณ กทม.
นําเสนอผลงานและเขารวมประชุม ACCP2015 วันที่ 23-26 มิ.ย.
2558 โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพ
ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางผูเชี่ยวชาญ เรื่อง Role of
antiseptics in wound healing upper respiratory tract and
vaginal infection วันที่ 21-22 มิ.ย.58 โรงแรมแอมบาสเดอร
กรุงเทพ
ประชุม เรื่อง Essential Tools for Pharmaceutical Care วันที่ 1
พ.ย. 2557 โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ
ประชุมทีมวิจัย เรื่อง Vancomycin Dosing in Patients
Undergoing Hemochalysia วันที่ 24-30 เม.ย. 2558 โรงพยาบาล
บํารุงราษฎร กรุงเทพฯ
ประชุม The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy
(2015 ACCP) วันที่ 23-26 มิ.ย. 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง เภสัชภัณฑที่ใชใน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก วันที่ 20-24 กรกฎาคม
2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced
Pharmacoepidemiology and Statistics: Self-directed
Learning วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
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2.2 คุณภาพอาจารย
2.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป)
ผลการดําเนินงาน
• อาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 4
คน คิดเปนรอยละ 80.00 ของอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขอมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาตรี (รวมที่ลาศึกษาตอ)
จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาโท (รวมที่ลาศึกษาตอ)
จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอก (รวมที่ลาศึกษาตอ)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
รอยละอาจารยวุฒิปริญญาตรี
รอยละอาจารยวุฒิปริญญาโท
รอยละอาจารยวุฒิปริญญาเอก
แปลงคารอยละที่คํานวณเทียบกับคะแนนเต็ม 5
รายชื่อ

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท
2. ผศ.ดร.บราลี ปญญาวุธโธ
3. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ
4. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศริ ิ
5. รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
รวม

ขอ
1.
2.
3.
4.
5.

ตรี

คุณวุฒิ
โท

เอก
1
1
1
1

0

1
1

4

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน 2557

คน
คน
คน
คน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
คะแนน

0
1
4
5
0
20.00
80.00
5

อ.

ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.

ศ.

1
1
1
1
1

2

1
2

0

2.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป)
ผลการดําเนินงาน
• อาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 2 คน
ผูชวยศาสตราจารย 2 คน และไมมีตําแหนงทางวิชาการ 1 คน คิดเปนรอยละ 80 ของอาจารยประจําหลักสูตร
ทั้งหมด
ขอมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน 2557
จํานวนอาจารยประจําทีไ่ มมตี ําแหนงทางวิชาการ (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
1
จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีตําแหนง ผศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
2
จํานวนอาจารยประจําปทมี่ ีตําแหนง รศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
2
จํานวนอาจารยประจําปทมี่ ีตําแหนง ศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
0
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
คน
5
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ขอมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
6. รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.
7. แปลงคารอยละอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หนวยวัด
รอยละ
คะแนน

ผลการดําเนินงาน 2557
80.00
5

2.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป)
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ขอ
ขอมูลพืน้ ฐาน
หนวยวัด
คาน้ําหนัก
ปปฏิทิน 2557
1. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
เรื่อง
0.20
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
2. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
เรื่อง
2
0.40
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
(0.80)
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศ ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
3. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่
2
0.60
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
(1.20)
4. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
3
0.80
ระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
(2.40)
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการ ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
5. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
1.00
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ
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ขอมูลพืน้ ฐาน

6.

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพของอาจารย
ประจําหลักสูตร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร

7.
8.

รองศาสตราจารย ดร. ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท
งานวิจัย
วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
1. ความชุกของการเกิดเหงือกโตและ วารสารไทยเภสัชศาสตร
ความสัมพันธกับยาแอมโลดิพิน
และวิทยาการสุขภาพ (TCI
กลุมที่ 1 = 0.80)
2. ผลลัพธทางคลินิกของผูปวยไทย
วารสารนเรศวรพะเยา (TCI
กลุมอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ
กลุมที่ 2 = 0.60)
เฉียบพลันที่ไดรับยาโคลพิโดเกรล
รวมกับยาโอเมพราโซล

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน
คาน้ําหนัก
ปปฏิทิน 2557
4.4
5
88.0

ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
ปที่ 9 ฉบับที่ 1 หนา
17-25

ปที่
มกราคม – มีนาคม
2557

ปที่ 7 ฉบับที่ 3 หนา
212-225

กันยายน – ธันวาคม
2557

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภญ.บราลี ปญญาวุธโธ
งานวิจัย
วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
ปที่
1. Population pharmacokinetics Antivir Ther (TCI กลุมที่ 1 Doi:10.3851/IMP2741 6 Feb 2014
of nevirepine in Thai HIV= 0.80)
infected patiets
2. ภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน ABCC2, จุฬาลงกรณเวชสาร (TCI
ปที่ 58 ฉบับที่ 6 เลข 2557
ABCC4, ABCC10 และ SLC22A6 กลุมที่ 1 = 0.80)
หนา 599-611
ในผูปวยชาวไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภก.สุระรอง ชินวงศ
งานวิจัย
วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
1. ผลลัพธทางคลินิกของผูปวยไทย
วารสารนเรศวรพะเยา (TCI
กลุมอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ
กลุมที่ 2 = 0.60)
เฉียบพลันที่ไดรับยาโคลพิโดเกรล
รวมกับยาโอเมพราโซล
2. Evaluation of Adherence to ISPOR 19th Annual
Treatment Guidelines and
International Meeting
Re-Hospitalization in Patients Chinwong S., Heamloha
with Chronic Heart Failure:
R., Triprasertwong W.,
Thailand
Chinwong D. and
Phromminitkul (0.40)

ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 หนา
212-225

ปที่
กันยายน – ธันวาคม
2557

Palais des Congres
de Montreal, QC,
Canada

May 31-June 4,
2014

- 25 งานวิจัย
3. The Effect of Low-Density
Lipoprotein Cholesterol Goal
Attainment on
Cardiovascular Outcomes in
Patients with Acute Coronary
Syndrome: A Real World
Practice in Thailand

วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
ISPOR 19th Annual
Palais des Congres
International Meeting
de Montreal, QC,
Chinwong D.,
Canada
Patumanond J.,
Chinwong S., Gunaparn
S. and Phromminitkul A.
(0.40)

2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
2.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารย
ผลการดําเนินงาน
• ไมมีอาจารยลาออกจากหลักสูตร
2.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย
ผลการดําเนินงาน
• ในปการศึกษา 2557 ไมมก
ี ารประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร

ปที่
May 31-June 4,
2014

- 26 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ขอมูลนักศึกษา
ปการศึกษาที่รับเขา
จํานวนนักศึกษาคงอยูส ะสม* (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา
(ตั้งแตปการศึกษาที่เริม่ ใช
2553
2554
2555
2556
2557
หลักสูตร)
2553
6
6
5
4
4
2554
6+6=12
5+6=11
4+6=10
4+6=10
2555
11+3=14
10+2=12
10+2=12
2556
12+5=17
12+3=15
2557
15+4=19
หมายเหตุ : *จํานวนนักศึกษาคงอยูสะสม คือ จํานวนนักศึกษาเดิม + จํานวนนักศึกษาใหม
ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา
• จํานวนนักศึกษามาสมัครนอยลง เนื่องจาก มีการเปลีย
่ นแปลงขอกําหนดของความกาวหนาทางวิชาชีพใหเภสัชกรไม
จําเปนตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สามารถเปนหัวหนางานได ดังนั้น หลักสูตรจึงไมจูงใจสําหรับเภสัชกร
• เนื่องจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเนนวิชาการและการทําวิจัย แตปจจุบันความตองการจะเนนทักษะทางบริบาลเภสัช
กรรมมากกวาเชิงวิชาการและวิจัย
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 การรับนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• มี ร ะบบและกลไกในการกํ า หนดการรั บ สมั ค ร และขั้ น ตอนการสมั ค ร ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/TH/register-news.php
• คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยจะตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตรจากสถาบันทั้งใน/ตางประเทศ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
แลวมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร และมี
ประสบการณในการทํางานดานบริบาลเภสัชกรรมมาแลวอยางนอย 2 ป และมีเอกสารหลักฐานรับรอง และมี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก สําหรับผูเขาศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 และเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
แตละปการศึกษา และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
• ในปการศึกษา 2557 มีผูมาสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมคลินิก จํานวน 5 คน มีผูสอบผานการคัดเลือก จํานวน 4 คน และสละสิทธิ์ จํานวน 1 คน
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ผลการดําเนินงาน
• คณะฯ มี แผนการจั ดกิจ กรรมการปฐมนิเทศนั กศึก ษาใหม ระดับบั ณฑิ ตศึก ษาทุ กป การศึก ษา เพื่ อชี้แ จงขอบั งคั บ
ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพึงรู แนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาและ
วิทยานิพนธ ตลอดจนแนะนําวิธีเรียนระดับบัณฑิตอยางไรใหประสบผลสําเร็จ และแนะนําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่
น า สนใจนอกจากนี้ หน ว ยบั ณ ฑิ ต ยั ง ได มี ก ารแจกคู มื อ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการเรียนขั้นบัณฑิตศึกษา และชวยลด
ขอผิดพลาดที่มักเกิดกับนักศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• มีแผนการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและกลไกการบริหารจัดการควบคุม
มาตรฐานวิ ท ยานิ พ นธ เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายตามแผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ มีการทบทวนและนําผลการกํากับ ติดตาม ผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมามาปรับปรุงพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดทํา
แผนการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการควบคุมมาตรฐานวิทยานิพนธ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
• มีหนวยบัณฑิตศึกษา เปนผูอํานวยความสะดวก แนะนําและสนับสนุนการจัดการดานเอกสารเกี่ยวกับวิทยานิพนธแก
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและมีแนว
ปฏิบัติและขั้นตอนเปนไปในแนวเดียวกัน ดังนี้
1. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อเปนผูใหคําแนะนําและดูแลการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษา
ใหสอดคลองกับหลักสูตรและขอบังคับ ตลอดจนเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเปนและ
ความเหมาะสม
2. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูใหคําแนะนํา
ดูแล ในระหวางการทําวิจัยของนักศึกษาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
3. มีการเผยแพรคูมือการศึกษา คูมือวิทยานิพนธ ขั้นบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ
ขาวสารการประชุม ฝกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตอยาง
ตอเนื่อง ผานทางเว็บไซตคณะฯ และผาน e-mail
4. นักศึกษาจะตอ งเขาร วมสัมมนาเภสั ชกรรมคลินิก และติด ตามความกาวหนาตามตารางที่กําหนดโดย
อาจารยประจําหลักสูตร ทั้งนี้แนวปฏิบัติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
5. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพรนั้นตองเปนบทความฉบับเต็ม (full paper) จํานวนอยาง
นอย 1 เรื่อง ทั้งนี้ การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธเพื่อการสําเร็จการศึกษาจะตองมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อ
แรกอยางนอย 1 เรื่อง
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เพื่อควบคุมการทําวิทยานิพนธ และรวบรวมรายชื่อวารสาร/แหลงเผยแพรผลงานที่ไดรับการรับรองจาก
สมศ. เผยแพรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ผลการดําเนินงาน
• มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ ง ผู ช ว ยคณบดี ฝ า ย
บัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะเภสัชศาสตร ร วมเป น กรรมการ เพื่อ กํ า หนดนโยบาย และแนวทางการบริ หาร รวมทั้ ง ให
คําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
• มีระบบและกลไกการดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เปนประจําทุกปการศึกษา เชน การจัดการสัมมนา
ทางวิชาการ ทุกภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพของตนเอง และเปนการเสริมทักษะใน
การนําเสนอทางวิชาการในที่ประชุม การจัดอบรม “จริยธรรมงานวิจัย” เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและสามารถนําไป
เปนหลักใชในงานวิจัย รวมถึงการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพแกนักศึกษา
• มีการจัดกิจกรรมคณบดีและทีมบริหาร พบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับฟงขอคิดเห็นในการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 ทั้งนี้ สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ไดแก
1. มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมจากเดิม
2. มีการจัดอบรมการเขียนบทความงานวิจัยดวยภาษาอังกฤษ และเขียนบทความอยางไรถึงไมใชการคัดลอก
บทความของผูอื่น
3. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมการสัมมนา เรื่อง การตรวจและ
ปองกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (plagiarism) เพื่อใหตระหนักในเรื่องการคัดลอกผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ และมีความรูในการใชโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัยและและวิทยานิพนธ
4. มีการจัดจัดอบรม “ระเบียบวิธีวิจัย” เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและสามารถนําไปเปนหลักใชในงานวิจัย วันที่
2 สิงหาคม 2557
5. มีการจัดจัดอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 3 สิงหาคม 2557
6. มีการจัดจัดอบรมใหความรูและเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 5–6 สิงหาคม 2557
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 การคงอยู
ผลการดําเนินงาน
• ปการศึกษา 2557 ไดมีนักศึกษาลาออก 1 คน เนื่องจากเหตุผลสวนตัว
3.3.2 การสําเร็จการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• ปการศึกษา 2557 มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 คน โดยเปนนักศึกษารหัส 52 และ 55
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ผลการดําเนินงาน
• ยังไมมก
ี ารประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร
• ไมมีขอรองเรียนที่สําคัญ แตขอคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่ไดจากการพบปะกะบ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดรับการแกไข/ปรับปรุง ดังขอมูลในขอ 3.2.2
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษาที่รับเขา

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร)

2552
2553
2554
2555
2556

ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

2553

2554

2555

2556

2557

จํานวน
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน
จํานวน
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน
จํานวน
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน
จํานวน
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน
จํานวน
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
33.33
0
0
0
0
0
0
0
0

1
33.33
0
0
0
0
1
33.33
0
0

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาสวนใหญที่เรียนในหลักสูตรนี้ เปนเภสัชกรที่ทํางานในโรงพยาบาลตางๆ ทําใหมีภาระการทํางานมาก อาจ
สงผลตอการทําวิจัยและการสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดของหลักสูตร
การเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ชื่อผลงาน

แหลงเผยแพร

นายนิวัติ อวนใหญ
สําเร็จการศึกษา :
17 ตุลาคม 2557

ผลลัพธทางคลินิกของผูปวยไทย
กลุมอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ
เฉียบพลันที่ไดรับยาโคลพิโดเกรล
รวมกับยาโอเมพราโซล

วารสารนเรศวรพะเยา, ปที่ 3, ฉบับที่ 7,
หนา 212 – 225, กันยายน – ธันวาคม
2557

นายพงศธร ชิงชัย
สําเร็จการศึกษา :
30 มกราคม 2558

ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําดีคงั่
จากการไดรับสารอาหารทางหลอด
เลือดในทารกแรกเกิด ณ
โรงพยาบาลนครพิงค

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร :
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ปที่ 3,
ฉบับที่ 22, หนา 69-83, กันยายน –
ธันวาคม 2557

คา
น้ําหนัก
0.60

0.60

- 30 หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาการของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาในภาค/ปการศึกษา
สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2557
452711 DSGN & EVAL PHARM RES
452724 ADV PCOTHERAPEUTICS
452731 ADR MONITORING
452733 NEW DRUGS
SELECTED TOPICS IN PHARM
452779
(sec.1)
SELECTED TOPICS IN PHARM
452779
(sec.2)
452799 THESIS
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
SELECTED TOPICS IN PHARM
452779
(sec.2)
SELECTED TOPICS IN PHARM
452779
(sec.3)
452791 SEM IN CLIN PHARM
452799 THESIS

จํานวน
นักศึกษา
ลง สอบ
D F S U T I
ทะเบียน ผาน

การกระจายของเกรด
A

B
C
D
B
C
+
+
+

50

25

25

4

4

25

100

4
1

4
1

100

2

2

100

4

4

100

1

1

6

1

4

2

1

1

4
3

4
0

75

16.67

83.33

100

100

100
100
100

4. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน
4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
4.1.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
• จากสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน จะไดมีการพัฒนาใหมีกระบวนวิชาอื่นๆ ที่จะเสริมทักษะทาง
วิชาชีพแกเภสัชกร และพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะแกการทํางานของเภสัชกรยิ่งขึ้นโดยเนนการใหบริบาลเภสัช
กรรมเปนสําคัญ
• จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบตอคาครองชีพและราคายาทําใหเภสัชกรจําเปนตองมีความรูใน
การเลือกใชยาที่มีประสิทธิผลและมีความคุมคาคุมทุนโดยหลักสูตรจะเนนในเรื่องของเภสัชบําบัดขั้นสูงรวมถึง
สนับสนุนใหผูเรียนมีความรูในเรื่องของเภสัชเศรษฐศาสตรดวย
• การปรับปรุงใน พ.ศ. 2556 (ปจจุบัน) จึงปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑตางๆ ไดแก
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
4. เพิ่มกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อกระตุนใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามแผนการศึกษา
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•

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร คือ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางเภสัชศาสตร สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ใฝรู และมีความรูและทักษะในการบริบาลเภสัชกรรมและการวิจัย เพื่อแกปญหาดานยา
และการรักษา ทําใหการใชยาในการรักษามีประสิทธิผล ปลอดภัย และมีความคุมคาคุมทุน
โดยวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ สามารถ
คิด วิ เ คราะห แ ละนํ า ความรู แ ละทั ก ษะที่ ไ ดจ ากการศึก ษาและการฝ ก ปฏิ บัติ ก ารในหลั ก สู ต ร มาใช ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง าน และพั ฒ นางานด า นเภสัช กรรมคลิ นิ ก โดยสามารถเป น ผู นํา และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถริเริ่มและดําเนินการในการคนควาวิจัยโดยใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อใหไดความรู และวิทยาการใหมๆ สําหรับการพัฒนางานในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกให
สอดคลองกับความตองการของประเทศ

4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานัน้ ๆ
ผลการดําเนินงาน
• จากผลการสํารวจความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับหลั กสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกของ
มหาบัณฑิต ผูใชมหาบัณฑิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนไดสวนเสีย มีขอเสนอแนะใหเพิ่มวิชาเลือกที่
เปดโอกาสใหนักศึกษามีการฝกปฏิบัติงานใหมากขึ้น เพื่อเปนทางเลือกใหผูที่ตองการเนนการฝกปฏิบัติเฉพาะ
ทาง ซึ่งจะเปนประโยชนในการที่จะนําความรูที่ไดรับไปวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาดานเภสัชกรรมคลินิก
• หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีกระบวนวิชาหัวขอเลือกสรรทางเภสัชศาสตร
(452779) ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูในหัวขอที่ทันสมัย ในปการศึกษา 2557 มีการเปดสอนหัวขอ เชน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และแนวโนมสมัยใหมในการรักษาโรคติดเชื้อ เปนตน
4.1.3 การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• หัวขอวิทยานิพนธจะเกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรม การพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม การแสวงหาองค
ความรูใหมเพื่อประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวย โดยใหมีการทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยที่เกี่ยวของ การ
เสนอเค า โครงการวิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ เ คราะห ข อ มู ล การเรี ย บเรี ย งผลการวิ จั ย การสอบ
วิทยานิพ นธและการเสนอผลการวิ จัยในรูป บทความตีพิมพในวารสารหรือเผยแพรในการประชุ มวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยในปการศึกษา 2557 ไดมีการพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ ทั้งหมด 4
เรื่อง
• มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมคลินิก ดําเนินการโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา เปนผูกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณา คือ เปนหัวขอที่ตอบคําถามเพื่อนําไปใชประโยชนในงานเภสัชกรรมคลินิก มีน้ําหนักเหมาะสมใน
ระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต และมี ค วามเป น ไปได ใ นการทํ า วิ จั ย ให เ สร็ จ สิ้ น ตามเวลาที่ กํ า หนดของหลั ก สู ต ร และมี
ความสามารถที่จะตีพิมพในวารสารตั้งแตในระดับประเทศได
4.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4.2.1 การกําหนดผูสอน
ผลการดําเนินงาน
• หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีอาจารยผูสอน จํานวน 29 คน โดยมีคุณสมบัติ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งเหมาะ
สําหรับการสอนรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร นอกจากนี้ อาจารยผูสอนยังมีความรู ความสามารถ และความ
ชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ตลอดจนยังมีประสบการณทํางาน และผลงานวิชาการ
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นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษเพื่อสอนในหัวขอที่จัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรที่นาสนใจ และสอดคลองกับภาวการณในปจจุบัน ซึ่งอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนนั้น คณะฯมี
กระบวนการเลือกสรรคณาจารยพิเศษพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
สาขาเภสัชกรรมคลินิก เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมอง นอกเหนือไปจากความรูทางทฤษฎี
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการทํางานวิชาชีพจริง

4.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3 และ มคอ.4 การจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
• มีอาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชาและผูรวมสอนเปนผูจัดทํา มคอ.3 เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต
ละรายวิชา เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด ของหลักสูตร
ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา
แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน
การวั ด และประเมิ น ผลในรายวิ ชา ตลอดจนหนั ง สื อ หรื อ สื่ อ ทางวิ ช าการอื่ น ๆที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การเรี ย นรู
นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
• มีหนวยบัณฑิตศึกษา และภาควิชาทําหนาที่ประสานงานกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู
มคอ.3 การจัดการเรียนการสอน และนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะฯ โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารประสานงานหลักสูตรแตละสาขาวิชา เพื่อแจงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.2.3 การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชา และ
ความกาวหนาของศาสตร
ผลการดําเนินงาน
• มีค ณะกรรมการบริ หารหลั ก สูต รประจํ า สาขาวิ ช า ทํ าหนา ที่ ในการควบคุม หั วข อ วิท ยานิ พนธ ของหลั กสู ต ร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ใหสอดคลองกับสาขาวิชา และความกาวหนาของศาสตร
ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
4.2.4 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธ
กับหัวขอวิทยานิพนธ
ผลการดําเนินงาน
• มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยมีคณ
ุ สมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน
3. มีประสบการณในการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
4. อาจารยที่ปรึกษาตองมีความเชี่ยวชาญในหัวขอวิทยานิพนธ สามารถใหคําแนะนําและชวยเหลือนักศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
• ประธานคณะกรรมการบริห ารหลัก สูต รฯ จะเป นผู ดํา เนิ น การใหเ ปน ไปตามขอ บัง คั บฯ และเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเภสัชศาสตรเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาคุณสมบัติวาเปนไปตามเกณฑ และดําเนินการแตงตั้งตอไป พรอมทั้งแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
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ผลการดําเนินงาน
• มีระบบและกลไก โดยหนวยบัณฑิตศึกษา เปนผูชวยเหลือ ติดตามใหนักศึกษาดําเนินการใหเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
• คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดจัดใหมีการสัมมนาติดตามความกาวหนาของนักศึกษาอยางตอเนื่อง
• มีคูมือการเขียนวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ และมีการกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อขอ
ตรวจสอบรูปเลมวิทยานิพนธ โดยมีหนวยบัณฑิตศึกษาและภาควิชาทําหนาที่ประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ
• ตรวจสอบรูปเลมวิทยานิพนธในเบื้องตน ดังนี้
1. ตรวจสอบชื่อหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระใหตรงกับหัวขอโครงรางฯ
2. ตรวจสอบรายชื่ออาจารยหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระใหตรงกับหัวขอโครง
รางฯ /คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
3. ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระใหตรงกับ
• แจงนักศึกษา ใหสงรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระที่สมบูรณแลวโดยอาจารยหรือคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระไดลงนาม
ในหนาอนุมัติเรียบรอยแลว (บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระตามลําดับ
กอน-หลัง โดยยึดตามลําดับรายชื่อที่นักศึกษาไดลงไวในตารางการขอตรวจสอบรูปเลม)
4.3 การประเมินผูเรียน
4.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการดําเนินงาน
• มีระบบการประเมิน ผลการเรี ยนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดั บอุด มศึก ษาแห งชาติ โดยสํ านัก พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการสงแบบประเมินไปยังผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในดานตางๆ อยางนอย 5 ดาน คือ ดาน
คุณ ธรรมจริย ธรรม ด านความรู ด า นทั กษะทางป ญ ญา ด า นทั กษะความสั มพั นธ ร ะหวา งบุค คลและความ
รับผิดชอบ และดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข มีผลคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.64
4.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• อาจารยประจําหลักสูตรทําการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ. 3 โดยตรวจสอบขอสอบขอเขียน และขอสอบปากเปลา (ถามี) รายงาน และวิธีการใหคะแนน
สอบใหตรงตามผลการเรียนรูที่ตองการ
4.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ผลการดําเนินงาน
• มีการจัดทํา มคอ. 5 ภายใน 30 วันนับจากวันสุดทายของการสงผลการศึกษา โดยอาจารยผส
ู อนในแตละ
กระบวนวิชา
• มีการจัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 วันนับจากวันสุดทายของการสงผลการศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา โดยอาจารย
ประจําหลักสูตร
4.3.4 การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• มีระบบและกลไกการแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธทถ
ี่ ูกตองตามระเบียบของ สกอ. และไดมีการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกที่มีความถนัดตรงตามสาขามารวมเปนกรรมการสอบ

- 34 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการดําเนินงาน
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ในปนี้
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1-5
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้

เปนไป
ตามเกณฑ
/

ไมเปนไปตาม
เกณฑ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12
5
100
11
91.67

0
0
1
8.33

- 35 การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
รหัส-ชื่อวิชา
ความผิดปกติ
การตรวจสอบ
ภาคการศึกษาที่ 2
452779
มีนักศึกษาติด I เปนความ
จํานวน 2 คน
ผิดพลาดของการ
จัดการระบบ
ประเมินผล

เหตุที่ทําใหผิดปกติ
เปนปจจัยภายนอกที่
ควบคุมไมได และไม
เกี่ยวของกับนักศึกษา
และคณาจารย

มาตรการแกไข
ใหติดตามและปรับปรุง
ระบบการประเมินผลของ
กระบวนวิชาในหลักสูตร
อยางเขมงวด

รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา
เหตุที่ที่ไมเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
452715 กระบวนการแปรสภาพยาในรางกายขั้นสูง
452721 การจายเภสัชภัณฑโดยวิธีปราศจากเชื้อแบบพิเศษ
452732 การใหคําปรึกษาทางเภสัชกรรม
452741 การประเมินคาการใชยาทางคลินกิ
452751 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนพลศาสตรขั้นสูง
452752 การตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบําบัด
452761 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก
452771 ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล
452772 การประเมินคุณคาทางวรรณกรรมวิทยาศาสตรการแพทย
452781 ปฏิบัติงานการตรวจตราติดตามระดับยาเพื่อการบําบัด
สําหรับบัณฑิตศึกษา
เปนกระบวนวิชา
452782 ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา
เลือก ซึ่งนักศึกษา
452783 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอกสําหรับ
ไมเลือกลงทะเบียน
บัณฑิตศึกษา
452784 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยในสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
452785 ปฏิบัติงานทางคลินิกดานเภสัชกรรมชุมชนสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
452786 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใชยาเคมีบําบัดสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
452787 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใชสารอาหารทางหลอด
เลือด ดําสําหรับบัณฑิตศึกษา
452788 ปฏิบัติงานการใหบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป วยโรคติดเชื้อ
สําหรับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา –ไมม-ี รหัส-ชื่อวิชา
หัวขอที่ขาด
ภาคการศึกษาที่ 1

สาเหตุที่ไมไดสอน

มาตรการที่ดําเนินการ

วิธีแกไข

- 36 คุณภาพการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการ
ประเมิน
รหัส-ชื่อวิชา
แผนการปรับปรุง
โดยนักศึกษา
มี ไมมี
ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ตามขอเสนอแนะของนักศึกษา และคณาจารยที่
1. 452711 DSGN & EVAL PHARM RES
/
สอนในกระบวนวิชา
ตามขอเสนอแนะของนักศึกษา และคณาจารยที่
2. 452724 ADV PCOTHERAPEUTICS
/
สอนในกระบวนวิชา
ตามขอเสนอแนะของนักศึกษา และคณาจารยที่
3. 452731 ADR MONITORING
/
สอนในกระบวนวิชา
ตามขอเสนอแนะของนักศึกษา และคณาจารยที่
4. 452733 NEW DRUGS
/
สอนในกระบวนวิชา
5. 452779 SELECTED TOPICS IN PHARM
ตามขอเสนอแนะของนักศึกษา และคณาจารยที่
/
(sec.1)
สอนในกระบวนวิชา
6. 452779 SELECTED TOPICS IN PHARM
ตามขอเสนอแนะของนักศึกษา และคณาจารยที่
/
(sec.2)
สอนในกระบวนวิชา
7. 452799 THESIS
/
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
1. 452779 SELECTED TOPICS IN PHARM
ตามขอเสนอแนะของนักศึกษา และคณาจารยที่
/
(sec.2)
สอนในกระบวนวิชา
2. 452779 SELECTED TOPICS IN PHARM
ตามขอเสนอแนะของนักศึกษา และคณาจารยที่
/
(sec.3)
สอนในกระบวนวิชา
ตามขอเสนอแนะของนักศึกษา และคณาจารยที่
3. 452791 SEM IN CLIN PHARM
/
สอนในกระบวนวิชา
4. 452799 THESIS
/
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
อยูในระดับ ดี – ดีมาก

- 37 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
มี
จํานวนอาจารยใหม 3 จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ

1

ไมมี

แนวทางแกไขปรับปรุง

- 38 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท
• ประชุมวิชาการ การใชยาอยางสมเหตุสมผล
วันที่ 23 ก.ย. 2557 โรงพยาบาลลําปาง
• ประชุมคณะกรรมการประสานงานการพัฒนา
งานเภสัชกรรมฯ วันที่ 26 พ.ค. 2558 โรงแรม
นารายณ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปญญาวุธโธ
• ประชุมคณะทํางานผูเ ชี่ยวชาญแหงชาติดาน
การคัดเลือกยาสาขาประสาทวิทยาครั้งที่ 5
วันที่ 15-19 ธ.ค.2557 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ประชุม JSPS-NRCT 2015 and IRCPS 31
และเสนอผลงาน Population Based
Pharmacokinetics=What is it? And Why
do we need it? วันที่ 22-23 ม.ค. 2558
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ
• ประชุมยุทธศาสตรเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ วันที่
25 ต.ค. 2557 โรงแรมอมารี กรุงเทพ
• ประชุมคณะทํางานผูเ ชี่ยวชาญแหงชาติดาน
การคัดเลือกยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 3 พ.ย. 2557 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ
• ประชุมการจัดทําเครื่องมือสําหรับการใชยา
อยางสมเหตุสมผล ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พ.ย.
2557 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จ.นนทบุรี
• ประชุมการบูรณาการระบบการสือ
่ สารสนเทศ
เพื่อการเชื่อมโยงขอมูลการการบริการทางเภสัช
กรรมแกผูปวยอยางตอเนื่อง วันที่ 25 พ.ย.
2557 โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ
• ประชุมคณะทํางานผูเ ชี่ยวชาญแหงชาติดาน
การคัดเลือกยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ครั้งที่ 5/2557 และครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18
ธ.ค. 2557 และ 4 ก.พ. 2558 โรงแรมจุฬาฯ
กรุงเทพฯ
• นําเสนอผลงานและเขารวมประชุม ACCP2015
วันที่ 23-26 มิ.ย. 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร
กรุงเทพ

อาจารย บุคลากร
สาย
สนับสนุน

/

/

/

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม
กิจกรรมไดรับ

- 39 จํานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวาง
ผูเชี่ยวชาญ เรื่อง Role of antiseptris in
wound healing upper respiratory tract
and vaginal infection วันที่ 21-22 มิ.ย.58
โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพ
อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศิริ
• ประชุม เรื่อง Essential Tools for
Pharmaceutial Care วันที่ 1 พ.ย. 2557
โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ
• ประชุมทีมวิจัย เรื่อง Vancomycin Posing in
Patients Undergioing Hemochalysia วันที่
24-30 เม.ย. 2558 โรงพยาบาลบํารุงราษฎ
กรุงเทพฯ
• ประชุม The 15th Asian Conference on
Clinical Pharmacy (2015 ACCP) วันที่ 2326 มิ.ย. 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพ
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง
เภสัชภัณฑที่ใชในการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก วันที่ 20-24 กรกฎาคม
2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง
Advanced Pharmacoepidemiology and
Statistics: Self-directed Learning วันที่ 812 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดวงตะวัน
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรบั การ
พัฒนาวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป เชน
1. อบรมการกรอก มคอ. 2–6 ในระบบออนไลน
2. อบรมการใชโปรแกรม Turn It In เพื่อตรวจสอบ
ความซ้ําซอนบทความวิจยั ของวิทยานิพนธ
3. อบรมโปรแกรม MyC@t ระบบตรวจสอบ
ลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธของ
NECTEC
4. ดูงานดานการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา ณ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย บุคลากร
สาย
สนับสนุน

•

/

/

4
2
1
4

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม
กิจกรรมไดรับ

- 40 หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร
1. นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตาม
เวลาที่กําหนด

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
- ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาไมสามารถใชวุฒิตาม
วัตถุประสงคในเวลาที่เหมาะสม

แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
ในอนาคต
เพิ่มระบบการติดตามความกาวหนา
และใหการชวยเหลือนักศึกษาเฉพาะ
ราย

5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
5.1.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน
• ระบบและกลไกในการสอบถามสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลินิก ดําเนินการโดยอาจารยประจําหลักสูตรและคณาจารยผูสอนประชุมหารือในการประชุมของ
ภาควิชา หรือทายชั่วโมงของการสัมมนาวิชาการรวมกับ นักศึกษา เพื่อสอบถามถึงสิ่งสนับสนุนและความ
ตอ งการของทั้ ง คณาจารยแ ละนั กศึ ก ษา ทั้ง นี้ หลั ก สูต รเภสัช กรรมคลิ นิ กไม ได ใช ห องปฏิบั ติ การ ดั ง นั้น สิ่ ง
สนับสนุนที่เอื้อตอการเรียนการสอนและวิจัยที่สําคัญคือการเขาถึงฐานขอมูลที่เปนปจจุบันที่ทั้งอาจารยและ
นักศึกษาสามารถเขาถึงได และการมีอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเพื่อการสืบคนขอมูล
• จากการจัดกิจกรรมคณบดีและทีมบริหาร พบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับฟงขอคิดเห็นในการจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 พบวานักศึกษาตองการพื้นที่จอดรถยนต
ภายในคณะเพิ่มเติม หรือจัดโซนการจอดรถใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
5.1.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
• มีการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน มีบริการเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณอํานวย
ความสะดวกที่ทันสมัยเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงการเรียนการสอนผานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการ
หองสมุด และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสาขาเภสัชศาสตรที่สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน
และการวิจัยของคณะเภสัชศาสตรไวใหบริการ โดยดําเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ/ มีการบริการ
และจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ทรั พ ยากรสารสนเทศเพื่ อ เผยแพร ผ า นระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ใ นรู ป แบบสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส
• มีศูนยเภสัชสนเทศและศูนยปฏิบัติการเภสัชชุมชน เพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม
• มีจํานวนหองเรียนที่เพียงพอ และอุปกรณที่เหมาะสมกับหลักสูตร
• มีการติดตั้งระบบเครือขายไรสายของคณะฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถใชงานไดครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งหมดบริเวณ
คณะฯ
• มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ เชน ดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา เปนตน
• มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา
ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ
เรียนรู

5.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
ผลการดําเนินงาน
• คณะฯ มีการพิจารณาจัดสรรโซนพื้นที่จอดรถยนตสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น

- 41 หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

การประเมินจากผูมสี วนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต)
กระบวนการประเมิน

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

- 42 หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
แผนดําเนินการ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง วิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
แลกเปลีย่ นเรียนรูคณาจารยเกีย่ วกับการจัดการการเรียนการสอนในศตวรรษ 21 และวิจยั

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2558
ระบุแผนการปฏิบตั ิการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรบั ผิดชอบ

- 43 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
5. คุณสมบัติของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัย
อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ 2.2 ผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาและผูสาํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ผลการประเมิน
ผาน
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- 44 องคประกอบ

ผลการประเมิน
2
4.50

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

3

สรุปผลการประเมิน
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
คาเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 - 6

ผลการประเมิน
ผาน

ไมผาน


3.16

