รายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
โทรศัพท 0-5394-4342-3 โทรสาร 0-5322-2741

-1การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2557 วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
รหัสหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
มคอ 2 (เดิม)
1. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
2. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
3. อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
4. รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ
5. อ.ดร.ภก.สกนธ สุภากุล

1.
2.
3.
4.
5.

ปจจุบนั
ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

อาจารยผูสอน

คุณวุฒิ
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รศ.ดร.ภญ.สิริพร
บูรพาเดชะ
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี
เพิ่มสุวรรณ
ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี
สุทธจิตต
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ
ผศ.ภญ.ดุจฤดี
ชินวงศ
ผศ.ภก.ยงยุทธ
เรือนทา
อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
อ.ดร.ภก.สกนธ
สุภากุล
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
เรือนกอน
รวม

ตรี

โท

ตําแหนงทางวิชาการ
เอก

อ.

/
/
/
/
/
/

2

/
/
/
/
10

ผศ.

รศ.
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/

0

หมายเหตุ

/
/
/
/
4

6

2

ศ.

ประสบการณ
ดานการสอน
และการวิจัย
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12

สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย
50200

-2หมวดที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
• มีอาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม จํานวน 5 คน ตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร ซึ่งเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 9.1 และตามบันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549 และ
ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยประจํา)
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
• อาจารย ป ระจํา หลัก สูต รเภสัช ศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ชาการจัด การเภสัช กรรม มีจํ า นวน 5 คน ซึ่ งมี คุณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 5 คน ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 คน และไม
มีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 1 คน
คุณวุฒิ
ตําแหนงทางวิชาการ
รายชื่อ
ตรี โท
เอก
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
1. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
1
1
2. อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
1
1
3. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
1
1
4. ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี
สุทธจิตต
1
1
5. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี
เพิ่มสุวรรณ
1
1
รวม
0
0
5
1
3
1
0
คุณวุฒิ คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
เกณฑ
0.00 0.00 100.00 20.00 60.00 20.00 0.00
ตําแหนงวิชาการ คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
• อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยประจํา) เปนอาจารยประจํา
หลักสูตร มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวน 5 คน โดยมีรองศาสตราจารย 1 คนและ ผูชวย
ศาสตราจารย 3 คน ไดแก
 ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
 อ.ดร.ภญ.พักตรวิภา สุวรรณพรหม
 ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
 ผศ.ดร.ภญ.ศิริตรี สุทธจิตต
 รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

-34. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
ผลการดําเนินการ
• อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร ประกอบดวยคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 10 คน และ
ปริญญาโท จํานวน 2 คน และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 2 คน ผูชวยศาสตราจารย 6 คน และไมไดดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 4 คน โดยมีประสบการณดานการสอน และการทําวิจัย โดยมีรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปที่สําเร็จการศึกษา

1. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน

Ph.D. (Pharmacy Health Care Administration), University of Florida,
USA, 2005
2. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
3. อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม Ph.D. (Pharmaceutical Health Services Research), University of
Maryland, USA, 2008
4. รศ.ดร.ภญ.สิริพร
บูรพาเดชะ
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547
5. อ.ดร.ภก.สกนธ
สุภากุล
ปร.ด. (บริหารเภสัชกิจ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
6. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
เรือนกอน
วท.ด. (ระบาดวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555
7. ผศ.ภญ.ดุจฤดี
ชินวงศ
M.P.H. (International Public Health), University of Sydney ,
Australia, 2004
8. ผศ.ภก.ยงยุทธ
เรือนทา
ภ.ม. (บริหารเภสัชกิจ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
9. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
Ph.D. (Pharmacy Health Care Administration), University of Florida,
USA, 2000
10. ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี
สุทธจิตต
ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
11. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี
เพิ่มสุวรรณ
Ph.D.(Pharmacy), University of South Carolina , USA, 2001
12. ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก
ผลการดําเนินการ
• อาจารย ที่ป รึ กษาวิ ทยานิพ นธ หลั ก และอาจารย ที่ป รึก ษาการคน คว า แบบอิ สระ ต องได รับ แตง ตั้ง เป น อาจารย ใ น
บัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยประจํา) และคุณสมบัติตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
ระดับบัณ ฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ขอ 6 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาแบบอิสระหลัก
จะตองมีคุณสมบัติ คือ เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
• ในปการศึกษา 2557 เนื่องจากนักศึกษาไดดําเนินการเสนอหัวขอและโครงรางการทําวิทยานิพนธไปหมดเรียบรอย
แลว และในปการศึกษา 2557 นักศึกษารหัส 56 จะตองดําเนินการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ แตหลักสูตรนี้ไมมี
นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2556 จึงไมมีการดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

-46. 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
• ในปการศึกษา 2557 เนื่องจากนักศึกษาไดดําเนินการเสนอหัวขอและโครงรางการทําวิทยานิพนธไปหมดเรียบรอย
แลว และในปการศึกษา 2557 นักศึกษารหัส 56 จะตองดําเนินการเสนอโครงรางฯ แตหลักสูตรนี้ไมมีนักศึกษาที่
รับเขาในปการศึกษา 2556 จึงไมมีการดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ผลการดําเนินการ
• มีการแตงตั้งอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ซึ่งประกอบดวยอาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย
ประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 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
วันที่สอบ
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
1. นางสาวรุจิรา ปญญา (531031019) 12 ก.ย. 57 1. ภญ.มัทนา
สมบัติวัฒนาเวศ ประธานกรรมการ
เรื่อง การเปรียบเทียบรูปแบบการ
2. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
กรรมการ
นําเสนอขอมูลโภชนาการตอความรู
3. ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต
กรรมการ
และพฤติกรรมการใชขอมูล
4. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล กรรมการ
โภชนาการในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดพะเยา
2. นางสาวทิพยสุดา เปรมภูติ
24 ธ.ค. 57 1. ภญ.บุษบา
เหลาพาณิชยกุล ประธานกรรมการ
(531031015) เรื่อง การพัฒนา
2. อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม กรรมการ
3. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล กรรมการ
เอกสารใหคําแนะนําแบบรูปภาพ
สําหรับยาที่ตองระมัดระวังสูงกลุม
เมทิลแซนทีน
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วันที่สอบ
คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
3. นางสาวบุณฑริกา ไทยกลา
13 ก.ค. 58 1. อ.ดร.ภญ.ราตรี
สวางจิตร
ประธานกรรมการ
(531031023) เรื่อง การพัฒนาระบบ
2. อ.ดร.ภก.สกนธ
สุภากุล
กรรมการ
3. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน กรรมการ
แลกเปลีย่ นขอมูลทางการแพทยในผูให
บริการทางการแพทยของเครือขาย
คูสัญญาบริการระดับปฐมภูมิ ใน
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ผลการดําเนินการ (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป)
• มีการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 30 ของจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คาน้ําหนัก
ลําดับ
ขอมูลพืน้ ฐาน
ปปฏิทิน 2557
1
เรื่อง
2
0.10
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2
เรื่อง
0.20
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
3
เรื่อง
0.40
- บทความฉบับสมบูรณทตี่ ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
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
4
เรื่อง
1
0.60
- บทความทีต่ ีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุม ที่ 2
5
เรื่อง
0.80
- บทความทีต่ ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ มอยู
ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและ จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุม ที่ 1
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ขอมูลพืน้ ฐาน

6

- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม ประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตพี ิมพ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
(ปการศึกษา)
รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

7
8
9

ผลงานตีพิมพ/นําเสนอ ในป 2557 (มกราคม – ธันวาคม 2557)
ชื่อนักศึกษา-งานวิจัย
วารสารคาถวงน้ําหนัก/
Australasian Medical
1. นายนพพร บัวสี
Journal [AM] (อยูในฐาน
เรื่อง Validation of the Thai
QOL-AD version in Alzheimer’s ก.พ.อ. scopus = 1.00)
patients and caregivers
วารสารวิชาการกรม
2. นางรุงวิภา สวนสี
เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บ สนับสนุนบริการสุขภาพ
และสํารองยาในหนวยบริการปฐม (ตีพิมพในลักษณะใด
ภูมิในเขตอําเภอแมระมาด จ.ตาก ลักษณะหนึ่ง = 0.10)
วารสารวิชาการกรม
3. นายสุรศักดิ์ สวนทอง
เรื่อง รูปแบบและปจจัยทีส่ งผลตอ สนับสนุนบริการสุขภาพ
ความเหมาะสมในการสั่งใชยา
(ตีพิมพในลักษณะใด
ปฏิชีวนะสําหรับผูปวยโรคติดเชื้อ ลักษณะหนึ่ง = 0.10)
ทางเดินหายใจสวนบนใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ในเขตอําเภอสามเงา จังหวัดตาก
วารสารนเรศวรพะเยา (TCI
4. นางสาวรุจิรา ปญญา
กลุมที่ 2 = 0.60)
เรื่อง ผลของการใหความรูเรื่อง
ฉลากโภชนาการตอความรู
พฤติกรรมการใชขอมูลโภชนาการ
และทัศนคติตอรูปแบบการ
นําเสนอขอมูลโภชนาการใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดพะเยา

หนวยวัด ผลการดําเนินงาน
ปปฏิทิน 2557
1

คน

1.80
6

รอยละ

30

ฉบับที่หนาที่/เลมที/่
7(6), 251-259

คาน้ําหนัก
1.00

ปที่
2014

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เลมที่ มกราคม – เมษายน
36. หนา 75 – 85.
2557

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เลมที่ ตอบรับ : 26
36 ป 2557
กันยายน 2557

ปที่ 7 ฉบับที่ 3 หนา
261 – 274

กันยายน – ธันวาคม
2557

-7รายชื่อนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558)
นักศึกษาปริญญาโท (แผน ข)
1. นางสาวศิรลิ ักษณ
สุยะ
รหัสประจําตัว 521031009 สําเร็จการศึกษา 29 สิงหาคม 2557
นักศึกษาปริญญาโท (แผน ก)
1. นายนพพร
บัวสี
2. นางรุงวิภา
สวนสี
3. นายสุรศักดิ์
สวนทอง
4. นางสาวรุจิรา
ปญญา
5. นางสาวทิพยสุดา
เปรมภูติ

รหัสประจําตัว 531031016
รหัสประจําตัว 521031005
รหัสประจําตัว 521031007
รหัสประจําตัว 531031019
รหัสประจําตัว 531031015

สําเร็จการศึกษา 22 สิงหาคม 2557
สําเร็จการศึกษา 17 ตุลาคม 2557
สําเร็จการศึกษา 31 ตุลาคม 2557
สําเร็จการศึกษา 13 กุมภาพันธ 2558
สําเร็จการศึกษา 10 เมษายน 2558

9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินการ
• มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 10
อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษารวม
รายชื่อคณาจารย
รวม
(ภาระงาน = 1)
(ภาระงาน = 0.5)
1. อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
2
0.5
2.5
2. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
1
0.5
1.5
3. รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิส์ ุยะ
1
0.5
1.5
4. อ.ดร.ภก.สกนธ สุภากุล
1
0.25
1.25
5. ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต
1
0
1
6. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
2
0
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.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
3
2
1
4
2. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
2
2
2
3. รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิส์ ุยะ
2
4. อ.ดร.ภก.สกนธ สุภากุล
2
1
5. ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต
1
2
6. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
1
1
1

-8อาจารย ดร. ภญ.พักตรวิภา สุวรรณพรหม
Ratchanok Sittichotiwong, Puckwipa Suwannaprom, Hathaikan Chaowanapoonpohn and Rattanaporn
Awiphan. Prevalence and Factors Associated with Viral Suppression of Perinatally Infected Thai
Adolescents Living with HIV/AIDS in Lower North-Eastern Region. Thai Pharm Health J. 2015; 10(2):
67-74.
Pantira Parinyarux, Puckwipa Suwannaprom. Attitudes and Stage of Change Towards Participation to the
Community Pharmacy Development and Accreditation Project of Pharma. Thai Pharmaceutical
and Health Science Journal. 2014; 9(4): 164-169.
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.
Makmai P, Suwannaprom P, Kanjanarat P and Chowwanapoonpohn H. Effectiveness of The HIV/AIDS
Prevention Programme Amongst male Sex Workers in Chiang Mai Province. Thai AIDS Journal,
2012; 24(3): 124-132.
Makmai P, Suwannaprom P, Kanjanarat P and Chowwanapoonpohn H. Factors Influencing Condom Use
for HIV/AIDS Prevention of Male Sex Workers in Chiang Mai Province. Thai AIDS Journal, 2011;
24(1): 37-46.
Champoonot P, Chowwanapoonpohn H and Suwannaprom P. Leftover drugs and drug use behavior of
people in Chiang Mai Province. Thai Pharm. Health Sci. J, 2011; 6(2): 105-111.
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 J
Hosp Pharm, 2011; 21(1): 9-23.
สุรศักดิ์ สวนทอง และพักตรวิภา สุวรรณพรหม. รูปแบบและปจจัยที่สงผลตอความเหมาะสมในการสั่งใชยาปฏิชีวนะสําหรับ
ผูปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอสามเงา จังหวัดตาก.
วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. 2557; 10(2) (รอตีพิมพ)
รุงวิภา สวนสี และพักตรวิภา สุวรรณพรหม. การพัฒนาระบบการจัดเก็บและสํารองยาในหนวยบริการปฐมภูมิในเขตอําเภอ
แมระมาด จังหวัดตาก. วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. 2557; 10(1), 36: 75-85.
ทิพยสุดา เปรมภูติ และพักตรวิภา สุวรรณพรหม. บทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดการยากลุมที่ตองระมัดระวังสูง
และการพัฒนาเอกสารใหคําแนะนําแบบรูปภาพสําหรับยากลุมเมทิลแซนทีน. วารสารเภสัชกรรมไทย. 2556; 5(2):
79-90.
พักตรวิภา สุวรรณพรหม, นราวดี เนียมหุน, ปรารถนา ชามภูนช, ชบาไพร โพธิ์สุยะ, หทัยกาญจน เชาวนพูนผล, สกนธ สุภา
กุล, รสสุคนธ ชัยชนะ และบุษบา เหลาพาณิชยกุล. ปริมาณและมูลคายาเหลือใชโรคเรื้อรังในครัวเรือน ตําบลสัน
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- 11 12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
ผลการดําเนินการ
• มีการดําเนินงานครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ขอ 1-5
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน • มีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อวางแผน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
ดําเนินงานหลักสูตร
จํานวน 8 ครั้ง (กิจกรรมเริ่มเดือน สิงหาคม 2557
– กรกฎาคม 2558) เมื่อมีการสัมมนาเพื่อติดตาม
ความกาวหนาของนักศึกษาสวนใหญจัดในสัปดาห
สุดทายของเดือน
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง • มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)
ครบทุกวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
• มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 กอนการเปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชาบนระบบ
CMU-MIS ในปการศึกษา 2557 ครบทุกวิชา ดังนี้
1. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 จํานวน 6 วิชา
2. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 จํานวน 7 วิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน • อาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชาและผูร วมสอนมี
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
การจัดทําจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลัง
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนครบทุกกระบวน
วิชาของภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
• อาจารยประจําหลักสูตรมีการจัดทํารายงานผลการ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
• มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
การเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยาง
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
การศึกษา คณาจารยประชุมเพื่อปรับกระบวนการ
สัมมนาและการเรียนการสอน รวมทั้งการนําเสนอ
ความกาวหนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช
ขอมูลระยะเวลาของการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาแตละรุน
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(Key Performance Indicators)
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
•

•

(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

•

มีการประชุมปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู
อยูอยางสม่ําเสมอ
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
1. อบรมการพัฒนาระบบความคิดเพือ่
ความสําเร็จ วันที่ 23 เมษายน 2558
2. อบรมการบริหารจัดการความรวมมือเพื่อ
ความสําเร็จ วันที่ 23 เมษายน 2558
3. สัมมนาบุคลากร วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
4. อบรมการกรอก มคอ. 2–6 ในระบบออนไลน
5. อบรมการใชโปรแกรม Turn It In เพื่อ
ตรวจสอบความซ้ําซอนบทความวิจัยของ
วิทยานิพนธ
6. อบรมโปรแกรม MyC@t ระบบตรวจสอบ
ลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธของ
NECTEC
7. ดูงานดานการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา
ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไมมกี ารประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/
บัณฑิตใหม
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(Key Performance Indicators)
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

รวมตัวบงชี้ในปนี้
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1-5
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้

ผลการดําเนินงาน
•

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน เทากับ 4.29 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5
12
5
100
11
91.67

- 14 หมวดที่ 2 อาจารย
2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
2.1.1 การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
1. การรับอาจารยใหม มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยจะตองมีคุณสมบัติ
ตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 นอกจากคุณสมบัติทั่วไป
อาจารยตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงคือ ไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา และตามที่คณะ และภาควิชากําหนด
คณาจารยของเภสัชสังคมและการบริหารจะมีการประชุมอยูอยางสม่ําเสมอ หากมีตําแหนงอาจารยใหมมาจะมีการ
ประชุมเพื่อสรุปคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ตองการเพื่อมาเสริมกําลังของสายวิชา รวมทั้งเติมสวน
ขาดที่มีโดยรวมกันกําหนดคุณสมบัติของอาจารยใหมและสงใหฝายบุคลากรคณะเภสัชศาสตรในการรับสมัครตอไป
2. แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
• มี อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเภสั ช กรรม จํ า นวน 5 คน ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรไมเกิน 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 9.1
ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 4 คน และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน และมีประสบการณ
ดานการสอนและการทําวิจัย
• กระบวนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร คือ ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. ไมมีความซ้ําซอนกับหลักสูตร
อื่น และเปนอาจารยที่มีบทบาทในการกําหนดทิศทางของหลักสูตร
2.1.2 การบริหารอาจารย
ผลการดําเนินงาน
• มีการขอรับการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากมหาวิทยาลัย และไดรับจัดสรรอัตรากําลัง
สอดคลองกับแผนที่กําหนด
• มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพในการทํางาน
• มีการจัดสรรทุนสนับสนุนอาจารยศึกษาตอตางประเทศตามความตองการของคณะฯ จากงบประมาณเงินรายได
• มีการสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของอาจารยโดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแกคณาจารยในการ
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. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวน
• ประชุม ASEAN Antibiotic Awareness Day : Away forword in
Combating ABR วันที่ 18-19 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน
พูนผล
• ประชุมเพื่อใหความเห็นในการจัดทํารางสมรรถนะดานการคุม
 ครอง
ผูบริโภค วันที่ 12 ม.ค. 2558 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัน กรุงเทพฯ
• รวมโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการฝกปฏิบัติงานดานการจัดการ
ระบบยา วันที่ 22-23 ม.ค. 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
2. อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม • ประชุมใหคําปรึกษากลุมงานฝายเภสัชกรรม เรื่อง ระบบยา ครั้งที่ 1/57
ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวิชเซอร กรุงเทพฯ
• ประชุมวิชาการ Trainning for the Trainer หลักสูตร Patient
Gatety ของ WHO ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม
นารายณ กรุงเทพฯ
3. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
• วิยากรเรื่องโรคไมตด
ิ ตอเรื้อรัง วันที่ 14-15 ส.ค. 2557 ณ อิมแพ็ค
กรุงเทพฯ
• ประชุมเพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามโครงการเครือขาย
สุขภาพอําเภอสุขภาพดี วันที่ ๒๓ ก.ย. 2525 ณ สํานักงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพ
4. ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต
• ประชุม ASEAN Antibiotic Awareness Day : Away forword in
Combating ABR ในวันที่ 18-19 พ.ย. 2557 โรงแรมแมนดาริน
กรุงเทพฯ
• ประชุมศึกษาความเปนมาและวิวฒ
ั นาการของงานดานการสงเสริมการ
ใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผลของประเทศไทย ในวันที่ 5 พ.ย. 2557
อย. จ.นนทบุรี
• ประชุมการรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแนว
ปฏิบัติ Antibiotic Smart Use และงานเชื้อดื้อยาดานจุลชีพ ในวันที่
17 ธ.ค. 2557 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
• ประชุมเรื่อง Essential Tools for Pharmaceutial Care ในวันที่ 1
พ.ย. 2557 โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ
• รวมโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการฝกปฏิบัติงานดานการจัดการ
ระบบยา ในวันที่ 22-23 ม.ค.58 ม.มหิดล กรุงเทพฯ

- 16 อาจารยประจําหลักสูตร
5. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

•
•
•

•

สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน
ประชุมคณะทํางานผูเ ชี่ยวชาญแหงชาติดานการคัดเลือกยารักษาโรค
ตอมไรทอ ในวันที่ 3 ต.ค. 2557 สนง.อาหารและยา
ประชุมนําเสนอรายงานผลงานวิจยั และตรวจสอบความถูกตองของ
งานวิจัย ในวันที่ 3 ธ.ค. 2557 กระทรวงสาธารณสุข
เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง Long-term 10st effectireness of
ticagrelor in patients with acute coronay syndromes in
Thailand ในการรักษาโรค Acute Coronary Syndrome ในวันที่ 1
เม.ย. 2558 โรงแรมแลนดมารค กทม.
ประชุม The 1st Expert Meeting : healthcome cost in the
treatment of ในวันที่ 10 ก.ค. 2558 โรงแรม Suloso

2.2 คุณภาพอาจารย
2.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป)
ผลการดําเนินงาน
• อาจารยป ระจํ าหลัก สูต รเภสัช ศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัด การเภสัช กรรม ที่มี คุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาเอก
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100.00 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. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
2. อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
3. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวพันธ
4. ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต
5. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
รวม

ตรี

0

คุณวุฒิ
โท

เอก

0

1
1
1
1
1
5

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน 2557

คน
คน
คน
คน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
คะแนน

0
0
5
5
0
0.00
100.00
5

อ.

ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.

ศ.

1
1
1
1
1

3

1
1

0
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ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป)
ผลการดําเนินงาน
• อาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
1 คน ผูชวยศาสตราจารย 3 คน และไมมีตาํ แหนงทางวิชาการ 1 คน คิดเปนรอยละ 80 ของอาจารยประจํา
หลักสูตรทั้งหมด
ขอมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน 2557
จํานวนอาจารยประจําทีไ่ มมตี ําแหนงทางวิชาการ (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
1
จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีตําแหนง ผศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
3
จํานวนอาจารยประจําปทมี่ ีตําแหนง รศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
1
จํานวนอาจารยประจําปทมี่ ีตําแหนง ศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
0
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
คน
5
รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.
รอยละ
80.00
แปลงคารอยละอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน คะแนน
5
เทียบกับคะแนนเต็ม 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
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศ ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
3. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่
1
0.60
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
4. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
8
0.80
ระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
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
3
1.00
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

- 18 ขอ

6.
7.
8.

ขอมูลพืน้ ฐาน

หนวยวัด

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพของอาจารย
ประจําหลักสูตร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
งานวิจัย
วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
1. Prevalence and Factors
Thai Pharm Health J.
Associated with Viral
(TCI กลุม 1 = 0.80)
Suppression of Perinatally
Infected Thai Adolescents
Living with HIV/AIDS in Lower
North-Eastern Region.
2. Knowledge, attitudes and
Thai Pharmaceutical
beliefs about disease and
and Health Science
medicine of adolescents
Journal (TCI กลุม 1 =
living with HIV/AIDS at Surin 0.80)
Hospital.
3. ผลของการใหความรูเรื่องฉลาก
วารสารนเรศวรพะเยา (TCI
โภชนาการตอความรูพฤติกรรม
กลุม 2 = 0.60)
การใชขอมูลโภชนาการและ
ทัศนคติตอรูปแบบการนําเสนอ
ขอมูลโภชนาการในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
พะเยา.

ผลการดําเนินงาน
คาน้ําหนัก
ปปฏิทิน 2557

10.80
5
216

ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
10(2): 67-74

ปที่
2015

9(2): 45-54

2014

7(3): 261-274

2557

- 19 อาจารย ดร. ภญ.พักตรวิภา สุวรรณพรหม
งานวิจัย
วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
1. Prevalence and Factors
Thai Pharm Health J.
Associated with Viral
(TCI กลุม 1 = 0.80)
Suppression of Perinatally
Infected Thai Adolescents
Living with HIV/AIDS in Lower
North-Eastern Region.
2. Attitudes and Stage of
Thai Pharmaceutical
Change Towards Participation and Health Science
to the Community Pharmacy Journal. (TCI กลุม 1 =
Development and
0.80)
Accreditation Project of
Pharma.
3. Knowledge, attitudes and
Thai Pharmaceutical
beliefs about disease and
and Health Science
medicine of adolescents
Journal. (TCI กลุม 1 =
living with HIV/AIDS at Surin 0.80)
Hospital.
4. รูปแบบและปจจัยทีส่ งผลตอความ วารสารวิชาการกรม
เหมาะสมในการสั่งใชยาปฏิชีวนะ สนับสนุนบริการสุขภาพ
สําหรับผูปวยโรคติดเชื้อทางเดิน (0.40)
หายใจสวนบนในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอ
สามเงา จังหวัดตาก
5. การพัฒนาระบบการจัดเก็บและ
วารสารวิชาการกรม
สํารองยาในหนวยบริการปฐมภูมิ สนับสนุนบริการสุขภาพ
ในเขตอําเภอแมระมาด จ.ตาก
(0.40)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
งานวิจัย
วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
1. Prevalence and Factors
Thai Pharm Health J.
Associated with Viral
(TCI กลุม 1 = 0.80)
Suppression of Perinatally
Infected Thai Adolescents
Living with HIV/AIDS in Lower
North-Eastern Region

ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
10(2): 67-74

2015

9(4): 164-169

2014

9(2): 45-54

2014

10(2)

2557 (รอตีพิมพ)

10(1), 36: 75-85

2557

ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
10(2): 67-74

ปที่

ปที่
2015

- 20 งานวิจัย
2. Knowledge, attitudes and
beliefs about disease and
medicine of adolescents
living with HIV/AIDS at Surin
Hospital

วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
Thai Pharm Health J.
(TCI กลุม 1 = 0.80)

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภญ.ศิริตรี สุทธจิตต
งานวิจัย
วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
1. General public's views on
Public Health (อยูในฐาน
pharmacy public health
Pubmed = 1.00)
services: Current situation
and opportunities in the
future
รองศาสตราจารย ดร. ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
งานวิจัย
วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
1. Cost-Effectiveness Analysis Heart Lung and
of Fondaparinux vs
Circulation (อยูในฐาน
Enoxaparin in Non-ST
Scopus = 1.00)
Elevation Acute Coronary
Syndrome in Thailand.
2. Characterization of
BMC Complement
hypersensitivity reactions Altern Med (อยูในฐาน
reported among
Scopus = 1.00)
Andrographis paniculata
users in Thailand using
Health Product Vigilance
Center (HPVC) database.
3. Resource Constraints as a Health (0.80)
Barrier to Lung Cancer
Management: Developing
Nations.

ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
9(2): 45-54

ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
129(6): 705-715

ปที่
2014

ปที่
2015

ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
ปที่
online
2015
[doi:10.1016/j.hlc.2015.02.0
18]

14: [doi: 10.1186/14726882-14-515]

2014

6: 845-851

2014

- 21 2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
2.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารย
ผลการดําเนินงาน
• คณาจารยกรรมการของแขนงเภสัชสังคมและการบริหารไมมเี กษียณอายุราชการหรือลาออกจากการทํางาน ขณะนี้
ประกาศรับตําแหนงอาจารยเพิ่มตามกรอบ FTE ของภาควิชา
2.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย
ผลการดําเนินงาน
• ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 ของอาจารยประจํา
หลักสูตรทั้งหมด

- 22 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ขอมูลนักศึกษา
ปการศึกษาที่รับเขา
(ตั้งแตปการศึกษาที่เริม่ ใช
หลักสูตร)
2553
2554
2555
2556
2557

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
9
-

9
9+8=17

-

-

8
8+7=15
งดรับนักศึกษา
-

4
4+3=7

1
1+3=4

7+1=8
-

4+0=4
4+11=15

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา
• จํานวนนักศึกษามาสมัครในป 2557 มีมากกวาที่คาดการณ เนื่องจากมีการงดรับนักศึกษาในปกอนหนาทําใหมีนักศึกษา
มาสมัครในป 2557 มากขึ้น และรับนักศึกษาได 12 คน มีนักศึกษามีความจําเปนทางครอบครัวไมมาเรียนในหลักสูตร
จํานวน 1 คนทําใหยอดรวมเปน 11 คนในป 2557
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 การรับนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• มีการกําหนดการรับสมัคร และขั้นตอนการสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.grad.cmu.ac.
th/admissions/TH/register-news.php
• คณะฯมี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู ส มั ค รเข า ศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม โดยจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตรจากสถาบันทั้ง
ใน/ตางประเทศ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม สําหรับผูเขาศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา และมีคุณสมบัติ
อื่นๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
• ในป ก ารศึ ก ษา 2557 มี ผู ม าสมั ค รผู ส มั ค รเข า ศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม จํานวน 11 คน
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อทําหนาที่คอยดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดานตางๆ เชน การ
ลงทะเบียน การขอทุนวิจัยระดับคณะ การสอบวิทยานิพนธ การเสนอหัวขอและโครงรางการทําวิทยานิพนธ เปนตน
นอกจากนี้ มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย และแนวทางการ
บริหารรวมทั้งใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
• มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อชี้แจงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพึงรู แนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาและวิทยานิพนธ ตลอดจนแนะนําวิธี
เรียนระดับบัณฑิตอยางไรใหประสบผลสําเร็จ และแนะนําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจนอกจากนี้ หนวย
บัณฑิตยังไดมีการแจกคูมอื สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดจัดทําขึ้นโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการเรียนขั้นบัณฑิตศึกษา และชวยลดขอผิดพลาดที่มักเกิดกับนักศึกษา
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มีการจัดสรรทุนการศึกษา ไดแก ทุนอุดหนุนการศึกษาจากราชกรีฑาสโมสร เปนทุนอุดหนุนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย และทุนโครงการพัฒนาอาจารย ทุนสนับสนุนการทําวิจัย และทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ ไดแก การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ การไป
เสนอผลงานวิชาการ และการไปฝกอบรมระยะสั้น ณ ตางประเทศ

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 เพื่อเปนผูใหคําแนะนําและดูแลการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาให
สอดคลองกับหลักสูตรและขอบังคับ ตลอดจนเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเปนและความ
เหมาะสม
2. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูใหคําแนะนําดูแล
ในระหวางการทําวิจัยของนักศึกษาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
3. มีการเผยแพรคูมือการศึกษา คูมือวิทยานิพนธ ขั้นบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธขาวสารการ
ประชุม ฝกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตอยางตอเนื่อง ผานทาง
เว็บไซตคณะฯ และผาน e-mail
4. นักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาเภสัชกรรมคลินิกและติดตามความกาวหนาตามตารางที่กําหนดโดยอาจารย
ประจําหลักสูตร ทั้งนี้แนวปฏิบัติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
5. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิม พทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(proceedings) โดยผลงานที่เผยแพรนั้นตองเปนบทความฉบับเต็ม (full paper) จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง
ทั้งนี้ การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธเพื่อการสําเร็จการศึกษาจะตองมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1
เรื่อง
6. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผานระบบ CMU-MIS เพื่อ
ควบคุมการทําวิทยานิพนธ และรวบรวมรายชื่อวารสารเผยแพรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แหลงเผยแพร
ผลงานที่ไดรับการรับรองจาก สมศ.
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ผลการดําเนินงาน
• จัดการสัมมนาทางวิชาการทุกภาคการศึกษา เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพของตนเอง และเปนการเสริม
ทักษะในการนําเสนอทางวิชาการในที่ประชุม
• มีการจัดกิจกรรมคณบดีและทีมบริหาร พบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับฟงขอคิดเห็นในการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 ทั้งนี้ สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ไดแก
1. มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมจากเดิม
2. มีการจัดอบรมการเขียนบทความงานวิจัยดวยภาษาอังกฤษ และเขียนบทความอยางไรถึงไมใชการคัดลอก
บทความของผูอื่น
3. สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมการสัมมนา เรื่อง การตรวจและปองกัน
การคัดลอกผลงานวิชาการ (plagiarism) เพื่อใหตระหนักในเรื่องการคัดลอกผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ และมี
ความรูในการใชโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัยและและวิทยานิพนธ
4. มีการจัดจัดอบรม “ระเบียบวิธีวิจัย” เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและสามารถนําไปเปนหลักใชในงานวิจัย วันที่ 2
สิงหาคม 2557
5. มีการจัดจัดอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3
สิงหาคม 2557
6. มีก ารจั ด จัด อบรมให ค วามรู และเพิ่ ม ทัก ษะการเขี ย นบทความวิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พเ ผยแพร ในวารสารวิ ช าการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 การคงอยู
ผลการดําเนินงาน
• ไมมีนักศึกษาลาออกจากหลักสูตร
3.3.2 การสําเร็จการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• ในปการศึกษา 2557 มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จํานวน 6 คน โดยเปนนักศึกษารหัส 52, 53 และ 54
3.3.3 ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• ยังไมมก
ี ารประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร
• ไมมีขอรองเรียนที่สําคัญ แตขอคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่ไดจากการพบปะกะบ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดรับการแกไข/ปรับปรุง ดังขอมูลในขอ 3.2.2

- 25 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

2
28.57
1
11.11
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
14.29
3
33.33
3
42.86
0
0
0
0

3
42.86
3
33.33
0
0
0
0
0
0

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา
• หลักสูตรนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นๆถือวามีความสม่ําเสมอในการติดตามความกาวหนา นักศึกษาในรุน
หลังๆ สามารถติดตามไดอยางเปนระบบมากขึ้นทําใหสามารถดําเนินการสอบไดตามระยะเวลาที่กําหนดและสั้น
กวานักศึกษาในรุนแรกๆ เนื่องจากมีการปรับระบบการดูแลนักศึกษาตลอดเวลา คณาจารยมีความสามัคคี
เอาใจใสนักศึกษามาก
การเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาและผูสําเร็จ
ชื่อผลงาน
แหลงเผยแพร
การศึกษา
นายนพพร บัวสี
Validation of the Thai QOL-AD Australasian Medical Journal [AM]. 7(6),
รหัส : 531031016
version in Alzheimer’s patients 251-259. 2014.
สําเร็จการศึกษา :
and caregivers
22 สิงหาคม 2557
นางรุงวิภา สวนสี
การพัฒนาระบบการจัดเก็บและ
วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.
รหัส : 521031005
สํารองยาในหนวยบริการปฐมภูมิใน ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เลมที่ 36. หนา 75 – 85.
สําเร็จการศึกษา :
เขตอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
มกราคม – เมษายน 2557
17 ตุลาคม 2557
นายสุรศักดิ์ สวนทอง รูปแบบและปจจัยทีส่ งผลตอความ
วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.
รหัส : 521031007
เหมาะสมในการสั่งใชยาปฏิชีวนะ
ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เลมที่ 36 ป 2557. [ตอบรับ
สําเร็จการศึกษา :
สําหรับผูปวยโรคติดเชื้อทางเดิน
: 26 กันยายน 2557]
31 ตุลาคม 2557
หายใจสวนบนในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในเขตอําเภอสามเงา
จังหวัดตาก
นางสาวรุจิรา ปญญา ผลของการใหความรูเรื่องฉลาก
วารสารนเรศวรพะเยา. ปที่ 7 ฉบับที่ 3 หนา
รหัส : 531031019
โภชนาการตอความรูพฤติกรรมการ 261 – 274. กันยายน – ธันวาคม 2557.
สําเร็จการศึกษา :
ใชขอมูลโภชนาการและทัศนคติตอ
13 กุมภาพันธ 2558 รูปแบบการนําเสนอขอมูลโภชนาการ
ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดพะเยา

คา
น้ําหนัก
1.00

0.10

0.10

0.60

- 26 หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาการของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาในภาค/ปการศึกษา
สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2557
462701 DRUG & HEALTH SYS ANA
462702 PHARMACY MANAGEMENT
462704 PHAR RES METHOD & STAT
462789 SEL TOP PHAR MANAGE
462791 SEM PHAR MANAGE I
462798 INDEPENDENT STUDY
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
462704 PHAR RES METHOD & STAT
462713 SOCIO FOR PHAR SYS
462716 APPLIED
PHARMACOECONOMICS
461717 PHAR INFO TECH & DATA
MANAGE
462789 SEL TOP PHAR MANAGE
462792 SEM PHAR MANAGE II
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4. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน
4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
4.1.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
• หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรมไดพัฒนาขึ้นภายในแนวคิดในการสรางผูนําเพื่อพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข ระบบบริการดานยาและสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะแนวโนม
สถานการณภายนอกดานความรวมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก เชน การเปดเสรีทางการคา การศึกษา
และการบริการ ทําใหตองมีการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถเปนผูบริหารที่ดีใน
ระดับ สากล โดยพั ฒ นาเภสั ชกรที่ มีค วามสามารถด านบริห ารจั ด การ มี ค วามรูค วามเขา ใจต อ ปญ หา
สาธารณสุ ข และยาทั้ ง ในมุ ม มองทางสาธารณสุ ข และมุ ม มองเชิ ง สั ง คม สามารถประยุ ก ต เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีความสามารถในการวิจัยและใชขอมูลเชิงประจักษจากงานวิจัยในการพัฒนาระบบ
บริการได
• หลั กสู ต รเภสัช ศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการจั ด การเภสัช กรรม มี เ นื้อ หาสาระเกี่ย วกับ การบริห าร
จัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาคุมทุนของการบริการดานยาและสุขภาพ โดยมุงเนนการ
พัฒนาทักษะและความรูดานการจัดการและการวิจัย

- 27 •

วัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปนเภสัชกรนักบริหาร ผูเชี่ยวชาญในดานการจัดการทางเภสัช-กรรมที่
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ มี วิ สั ย ทั ศ น เป น ผู นํ า มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ส ามารถ
คนควาวิจัยและติดตามความกาวหนาทางวิชาการทางการจัดการดานระบบยาและเภสัชสาธารณสุข
สามารถวิ เ คราะห ป ญ หา ประยุ ก ต ค วามรู แ ละทั ก ษะทางการจั ด การเพื่ อ พั ฒ นาระบบยาและเภสั ช สาธารณสุข

4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานัน้ ๆ
ผลการดําเนินงาน
• หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ไดเปดหลักสูตรเมื่อป พ.ศ. 2550 โดยเหตุผล
และสาระในการเปดหลักสูตรดังกลาว คือ ระบบงานเภสัชกรรมและวิชาชีพเภสัชกรรมไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพื่อสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพที่เนนความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความโปรงใส
ตรวจสอบได และมีความเปนธรรม ตลอดจนทิศทางการประกอบวิชาชีพที่มุงสูการบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งเนน
ผู รั บ บริ ก ารด า นยาและเภสั ช ภั ณ ฑ เ ป น ศู น ย ก ลาง เพื่ อ เป น หลั ก ประกั น ในด า นคุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย
ประสิทธิภาพ และความคุมคา ในการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพของประชาชน ภายใตบริบทของระบบสุขภาพ
ไทยและกระแสโลกาภิวัฒน โดยในการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมและวิชาชีพดังกลาว เภสัชกรจําเปนจะตอง
อาศัยองคความรูทางดานการจัดการเภสัชกรรมที่ดี มาบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนและสังคม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงเล็งเห็นความสําคัญของการเปดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรมขึ้น โดยเนนการจัดการระบบยา การจัดการระบบประกันคุณภาพ ผาน
การสรางเสริมประสบการณและทักษะดานการจัดการทางเภสัชกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทาง
วิชาชีพเภสัชกรรม ใหรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถประยุกตองค
ความรูทางการจัดการในระบบงานเภสัชกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการระบบงาน
เภสัชกรรมใหตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพและนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ
• การปรับปรุงใน พ.ศ. 2556 (ปจจุบัน) จึงปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑตางๆ ไดแก
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
- ปดหลักสูตรแผน ข เนื่องจากทิศทางของประเทศดานการบริการสาธารณสุขและการบริการดานยา
เนนการพัฒนางานบริการจากงานวิจัย จึงตองการพัฒนาบุคลากรที่มีความความรูความสามารถ
ทางดานงานวิจัย ซึ่งเปนหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เนนการทําวิทยานิพนธที่มีความสอดคลองกับ
ทิศทางงานวิจัยทางดานบริการสาธารณสุข มากกวา แผน ข ซึ่งเปนเพียงการทําการคนควาแบบอิสระ
เทานั้น
- ปรับกระบวนวิชา 462703 การจัดการคุณภาพทางเภสัชกรรมซึ่งเนนการจัดการคุณภาพตามหลักการ
ประกันคุณภาพโรงพยาบาล จาก กระบวนวิชาบังคับเปนกระบวนวิชาเลือก
- ปรับกระบวนวิชา 462713 สังคมวิทยาสําหรับระบบเภสัชกรรมจากกระบวนวิชาเลือกเปนกระบวน
วิชาบังคับ
- เปดกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ กระบวนวิชา 462717 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลทางเภสัชกรรม

- 28 4.1.3 การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• การทําโครงการวิ จัยแบบวิทยานิพ นธ นัก ศึก ษาจะต องวิ เคราะหปญ หาของหน วยงานหรือ พื้นที่ ที่ห นวยงาน
รับผิดชอบ หรือการปญหาสาธารณสุขหรือปญหาดานยาเพื่อนํามาตั้งคําถามงานวิจัยดวยตนเอง และคนควา
เพื่อประยุกตทฤษฏีดานที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เชน ทฤษฏีเชิงสังคมและจิตวิทยา ทฤษฎีเชิงระบาดวิทยา หรือ
ทฤษฎีการบริหารจัดการ เพื่อวางแผนการวิจัย นักศึกษาตองคนควาขอมูลงานวิจัยที่สําคัญและงานวิจัยใหม ๆ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อศึกษาเรียนรูในดานเนื้อหา และระเบียบวิธีวิจัย ตอยอดจากการเรียนวิชา
462704 และศึกษาคนควาการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพิ่มเติมที่มีความเฉพาะเจาะจงกับงานวิจัยของนักศึกษา
นักศึกษาจะตองนําเสนอแนวคิด โครงรางงานวิจัยและความกาวหนาในกระบวนวิชาสัมมนา นักศึกษาจะตอง
นําเสนอหรือตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการหรือวิจัยที่เปนที่ยอมรับของหลักสูตรและตามขอกําหนดของ
บัณฑิตศึกษาของคณะ
• การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาการจัดการเภสัช
กรรมนั้น มีหลักในการพิจารณา คือ เปนหัวขอที่ตอบคําถามเพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดการเภสัชกรรม มี
น้ําหนักเหมาะสมในระดับมหาบัณฑิตและมีความเปนไปไดในการทําวิจัยใหเสร็จสิ้นตามเวลาที่กําหนดของ
หลักสูตร และมีความสามารถที่จะตีพิมพในวารสารตั้งแตในระดับประเทศได
4.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4.2.1 การกําหนดผูสอน
ผลการดําเนินงาน
• หลั กสู ต รเภสัช ศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการเภสั ช กรรม มี อาจารย ผูส อน จํา นวน 11 คน โดยมี
คุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่ง
เหมาะสําหรับการสอนรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร นอกจากนี้ อาจารยผูสอนยังมีความรู ความสามารถ และ
ความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ตลอดจนยังมีประสบการณทํางาน และผลงานวิชาการ
• นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผูทรงคุ ณวุฒิจากภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษเพื่ อสอนในหั วขอที่นักศึ กษามีความ
นาสนใจ และสอดคลองกับภาวการณในปจจุบัน ซึ่งอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนนั้น คณะฯมีกระบวนการ
เลือกสรรคณาจารยพิเศษพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาการ
จัดการเภสัชกรรม เสนอแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ของคณะในแตละภาคการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมอง นอกเหนือไปจากความรู
ทางทฤษฎี 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

- 29 4.2.3 การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชา และ
ความกาวหนาของศาสตร
ผลการดําเนินงาน
• มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา ทําหนาที่ในการควบคุมหัวขอวิทยานิพนธ ของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม 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
• ประธานคณะกรรมการบริห ารหลัก สูต รฯ จะเป นผู ดํา เนิ น การใหเ ปน ไปตามขอ บัง คั บฯ และเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเภสัชศาสตรเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาคุณสมบัติวาเปนไปตามเกณฑ และดําเนินการแตงตั้งตอไป พรอมทั้งแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
4.2.5 การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ และการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
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
• มีระบบการประเมิ นผลการเรีย นรูตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุด มศึกษาแหงชาติ โดยสํานั กพัฒนา

- 30 คุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการสงแบบประเมินไปยังผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในดานตางๆ อยางนอย 5 ดาน คือ ดาน
คุณ ธรรมจริ ยธรรม ดา นความรู ด านทัก ษะทางป ญ ญา ด านทัก ษะความสัม พัน ธร ะหวา งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ และดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข มีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29
4.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• อาจารยประจําหลักสูตรทําการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข
 องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ.3
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
• มีการสอบวิทยานิพนธถูกตองตามระเบียบของ สกอ. และไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเขารวมสอบ
1.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการดําเนินงานเปนไปตามหมวดที่ 1 ขอ 12
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

เปนไป
ตามเกณฑ
/
/
/
/
/
/
/

ไมเปนไปตาม
เกณฑ

- 31 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)
(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
/
/
/
/
/
12
5
100
10
100

ไมเปนไปตาม
เกณฑ

- 32 การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ –ไมม-ี รหัส-ชื่อวิชา
ความผิดปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1

การตรวจสอบ

รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา
462710 การจัดการการใชยาอยางสมเหตุผล
462711 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม
462712 การจัดการการตลาดยาและบริการสุขภาพ
462713 สังคมวิทยาสําหรับระบบเภสัชกรรม
462714 พฤติกรรมผูบริโภคดานยาและบริการทางเภสัชกรรม
462715 การจัดการพฤติกรรมองคกรทางเภสัชกรรม
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา —ไมม-ี รหัส-ชื่อวิชา
หัวขอที่ขาด
ภาคการศึกษาที่ 1

เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข

เหตุทที่ ี่ไมเปดสอน

มาตรการที่ดําเนินการ

เปนกระบวนวิชา
เลือก ซึ่งนักศึกษา
ไมเลือกลงทะเบียน

สาเหตุที่ไมไดสอน

วิธีแกไข

- 33 คุณภาพการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการ
ประเมิน
รหัส-ชื่อวิชา
โดยนักศึกษา
มี ไมมี
ภาคการศึกษาที่ 1/2557
1. 462701 : DRUG AND HEALTH SYSTEMS
4.37
ANALYSIS
2. 462702 : PHARMACY MANAGEMENT
4.29
3. 462704 : RESEARCH METHODOLOGY AND
3.93
STATISTICS FOR PHARMACY RESEARCH
4. 462789 : SELECTED TOPICS IN PHARMACY
4.86
MANAGEMENT
5. 462791 : SEMINAR IN PHARMACY
4.60
MANAGEMENT I
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
1. 462704 : RESEARCH METHODOLOGY AND
4.90
STATISTICS FOR PHARMACY RESEARCH
2. 462713 : SOCIOLOGY FOR PHARMACY
4.59
SYSTEMS
3. 462716 : APPLIED PHARMACOECONOMICS
4.57
4. 462717 : PHARMACEUTICAL INFORMATION
4.49
TECHNOLOGY AND DATABASE MANAGEMENT
5. 462789 : SELECTED TOPICS IN PHARMACY
4.14
MANAGEMENT
6. 462792 : SEMINAR IN PHARMACY
4.53
MANAGEMENT II
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
อยูในเกณฑดีและดีมาก

แผนการปรับปรุง

- 34 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวนอาจารยใหม

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

มี 
ไมมี
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ

แนวทางแกไขปรับปรุง

- 35 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน
อาจารย บุคลากร
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
สาย
สนับสนุน
ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
• ประชุม ASEAN Antibiotic Awareness Day :
Away forword in Combating ABR วันที่ 1819 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน
• ประชุมเพื่อใหความเห็นในการจัดทําราง
สมรรถนะดานการคุมครองผูบริโภค วันที่ 12
ม.ค. 2558 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัน
กรุงเทพฯ
• รวมโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการฝก
ปฏิบัติงานดานการจัดการระบบยา วันที่ 22-23
ม.ค. 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
อ.ดร.ภญ.พักตรวิภา สุวรรณพรหม
• ประชุมใหคําปรึกษากลุมงานฝายเภสัชกรรม
เรื่อง ระบบยา ครั้งที่ 1/57 ในวันที่ 25-27
สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวิชเซอร กรุงเทพฯ
• ประชุมวิชาการ Trainning for the Trainer
หลักสูตร Patient Gatety ของ WHO ในวันที่
8-10 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมนารายณ
กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
• ประชุมเพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินการ
ตามโครงการเครือขายสุขภาพอําเภอสุขภาพดี
วันที่ ๒๓ ก.ย. 2525 ณ สํานักงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพ
ผศ.ดร.ภญ.ศิริตรี สุทธจิตต
• ประชุม ASEAN Antibiotic Awareness Day :
Away forword in Combating ABR ในวันที่
18-19 พ.ย. 2557 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
• ประชุมศึกษาความเปนมาและวิวฒ
ั นาการของ
งานดานการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยาง
สมเหตุสมผลของประเทศไทย ในวันที่ 5 พ.ย.
2557 อย. จ.นนทบุรี
• ประชุมการรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะใน
การขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ Antibiotic Smart
Use และงานเชื้อดื้อยาดานจุลชีพ ในวันที่ 17
ธ.ค. 2557 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
• ประชุมเรื่อง Essential Tools for
Pharmaceutial Care ในวันที่ 1 พ.ย. 2557

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม
กิจกรรมไดรับ
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กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ
• รวมโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการฝก
ปฏิบัติงานดานการจัดการระบบยา ในวันที่ 2223 ม.ค.58 ม.มหิดล กรุงเทพฯ
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
• ประชุมคณะทํางานผูเ ชี่ยวชาญแหงชาติดานการ
คัดเลือกยารักษาโรคตอมไรทอ ในวันที่ 3 ต.ค.
2557 สนง.อาหารและยา
• ประชุมนําเสนอรายงานผลงานวิจย
ั และ
ตรวจสอบความถูกตองของงานวิจัย ในวันที่ 3
ธ.ค. 2557 กระทรวงสาธารณสุข
• เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง Long-term 10st
effectireness of ticagrelor in patients
with acute coronay syndromes in
Thailand ในการรักษาโรค Acute Coronary
Syndrome ในวันที่ 1 เม.ย. 2558 โรงแรม
แลนดมารค กทม.
• ประชุม The 1st Expert Meeting :
healthcome cost in the treatment of ใน
วันที่ 10 ก.ค. 2558 โรงแรม Suloso
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

จํานวน
อาจารย บุคลากร
สาย
สนับสนุน

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม
กิจกรรมไดรับ

- 37 หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร
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
• อาจารยประจําหลักสูตรและคณาจารยผูสอนประชุมหารือในการประชุมของภาควิชา หรือในการสัมมนารวมกับ
นักศึกษา สอบถามถึงสิ่งสนับสนุนและความตองการของทั้งคณาจารยและนักศึกษา ทั้งนี้หลักสูตรเภสัชกรรม
คลินิกไมไดใชหองปฏิบตั ิการดังนัน้ สิ่งสนับสนุนทีเ่ อื้อตอการเรียนการสอนและวิจัยทีส่ ําคัญคือการเขาถึง
ฐานขอมูลที่เปนปจจุบันที่ทั้งอาจารยและนักศึกษาสามารถเขาถึงได และ การมีอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการสืบคนขอมูล
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 ซึ่งเปนแหลงเรียนรูในการปฏิบัติงานจริงใหกับนักศึกษาใน
การใหบริการตอบคําถาม และจายยาแกผูปวย
• มีการติดตั้งระบบเครือขายไรสายของคณะฯ ที่นักศึกษาสามารถใชงานไดครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจุดในบริเวณ
คณะฯ
• มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ เชน ดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา เปนตน
• มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา
ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ

- 38 5.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน
• มีการประเมินคุณภาพการใหบริการในดานตางๆ ไดแก
1. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ไดคะแนน 3.75
2. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย
ไดคะแนน 3.94
3. มีการประเมินคุณภาพการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ ในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหาร และสนามกีฬา ไดคะแนน 3.79
4. มีการประเมินคุณภาพระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
ในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตาง ๆ ไดคะแนน 3.86
• นําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะแจงทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ และแจงผูเกีย่ วของและพิจารณา
ดําเนินการแกไข/ปรับปรุง/พัฒนาตามขอเสนอแนะ

- 39 หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

การประเมินจากผูมสี วนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต)
กระบวนการประเมิน

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

- 40 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

