รายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2542
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2557

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

-1การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร
หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2542
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2557 วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
รหัสหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
มคอ 2
1. อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ แสนจุม
2. อ.ดร.ศศิธร ศิริลุน
3. ผศ.ดร.ภก.สยาม แกววิชิต
4. ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน
5. รศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณี

1.
2.
3.
4.
5.

ปจจุบนั
รศ.ดร.ภก.วิรตั น นิวัฒนนันท
ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน ไชยสุต
ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย
ผศ.ดร.ภก.สยาม แกววิชิต
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน

หมายเหตุ

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

รศ.ดร.ภก.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ
รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษพัฒนา
รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน ลี้สวัสดิ์
รศ.ดร.ภก.วิรตั น นิวัฒนนันท
รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล
รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท
รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ
รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปยะมงคล
รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ
รศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณี
รศ.ดร.ภญ.อรอนงค กิตติพงษพัฒนา
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
รศ.ภก.โชคชัย วงศสินทรัพย
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
รศ.ภญ.วรรณดี แตโสตถิกุล
รศ.ภญ.อุษณีย คําประกอบ

คุณวุฒิ

ตําแหนงทางวิชาการ

ตรี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

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

ประสบการณ
ดานการสอน
และการวิจัย

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

-2รายชื่อ
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

รศ.ภญ.เอื้อพร ไชยวรรณ
ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน ไชยสุต
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน
ผศ.ดร.ภก.สยาม แกววิชิต
ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ
ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน อัมพะเศวต
ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ
ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปญญาวุธโธ
ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทรมหเสถียร
ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต
ผศ.ดร.ภญ.สุนีย จันทรสกาว
ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
ผศ.ดร.ภญ.อําไพ พฤติวรพงศกุล
อ.ดร.ภก.จักรพันธ จุลศรีไกวัล
อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ แสนจุม
อ.ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม
อ.ดร.ภก.วสันต กาติ๊บ
อ.ดร.ภก.สกนธ สุภากุล
อ.ดร.ภก.สมจริง รุงแจง
อ.ดร.ภก.สุพัฒน จิรานุสรณกุล
อ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน
อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกลู
อ.ดร.ภญ.จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิช
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษวิเศษ
อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุน
อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ ศิริจันทรชื่น
อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
อ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง
อ.ดร.ภญ.รังษินี พงษประดิษฐ

คุณวุฒิ

ตําแหนงทางวิชาการ

ตรี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ.
/

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

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

ประสบการณ
ดานการสอน
และการวิจัย

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

-3รายชื่อ
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

อ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ
อ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห
อ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ
อ.ดร.ภญ.วรินทร รักษศิริวณิช
อ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันตกุล
อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน ลักษณศริ ิ
อ.ดร.ศศิธร ศิริลุน
รวม

คุณวุฒิ

ตําแหนงทางวิชาการ

ตรี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ.

0

6

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
53 25 15 19 0

ประสบการณ
ดานการสอน
และการวิจัย

/
/
/
/
/
/
/

สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย
50200 โทรศัพท 053-944342-3 แฟกซ 053-222741 เว็บไซต http://www.pharmacy.cmu.ac.th/

-4หมวดที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
• มีอาจารย ประจําหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิชาเภสัช ศาสตร หลัก สูตรนานาชาติ จํา นวน 5 คน ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร ซึ่งเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 9.1 และตามบันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549
และไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยประจํา)
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
• อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ มีจํานวน 5 คน ซึ่งมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 5 คน และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4
คน
คุณวุฒิ
ตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับ
รายชื่อ
ตรี
โท
เอก
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
1. รศ.ดร.ภก.วิรตั น นิวัฒนนันท
1
1
2. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน ไชยสุต
1
1
3. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย
1
1
4. ผศ.ดร.ภก.สยาม แกววิชิต
1
1
5. ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน
1
1
รวม
0
0
5
0
4
1
0
คุณวุฒิ คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
เกณฑ ตําแหนงวิชาการ คะแนนเต็ม 5 = รอยละ
0.00 0.00 100.00 0.00 80.00 20.00 0.00
80 ขึ้นไป
3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
• อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยประจํา) เปนอาจารยประจํา
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 คน ไดแก
1. รศ.ดร.ภก.วิรตั น นิวัฒนนันท
2. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน ไชยสุต
3. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย

-54. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
ผลการดําเนินการ
• อาจารยผูสอน ไดรับการแตงตั้งเปนเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยประจํา/อาจารยพิเศษ) โดยมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
•

อาจารยผูสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ ในปการศึกษา 2557 มี
จํานวน 59 คน ประกอบดวยปริญญาเอก จํานวน 53 คน ปริญญาโท จํานวน 6 คน และดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 15 คน รองศาสตราจารย 19 คน และไมไดดํารงตําแหนงทางวิชาการ 25 คน โดยมีประสบการณ
ดานการสอน และการทําวิจัย ดังรายชื่อตอไปนี้

ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.ดร.ภก.จักรพันธ

ศิริธัญญาลักษณ

2. รศ.ดร.ภก.นิสิต

กิตติพงษพัฒนา

3. รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน

ลี้สวัสดิ์

4. รศ.ดร.ภก.วิรัตน

นิวัฒนนันท

5. รศ.ดร.ภก.สุรพล

นธการกิจกุล

6. รศ.ดร.ภญ.กนกพร

นิวัฒนนันท

7. รศ.ดร.ภญ.บุษบัน

ศิริธัญญาลักษณ

8.
9.
10.
11.
12.

โอโกโนกิ
ปยะมงคล
บูรพาเดชะ
จารุมณี
กิตติพงษพัฒนา

รศ.ดร.ภญ.ศิริพร
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา
รศ.ดร.ภญ.สิริพร
รศ.ดร.ภญ.สุพร
รศ.ดร.ภญ.อรอนงค

13. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี
14. รศ.ภก.โชคชัย
15. รศ.ภญ.ชบาไพร
16. รศ.ภญ.พิมพร

เพิ่มสุวรรณ
วงศสินทรัพย
โพธิ์สุยะ
ลีลาพรพิสิฐ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปที่สําเร็จการศึกษา
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical Technology), Bonn University,
Germany, 1992
Ph.D. (Pharmacognosy), University of the Sciences in
Philadelphia, USA., 2001
Ph.D. (Industrial and Physical Pharmacy), Purdue University,
USA., 1999
Ph.D.(Pharmacology), University of Maryland School of
Pharmacy, USA., 2000
Dr.rer.nat. (Biotechnology & Analysis Chemistry), University
Austria , Austria, 1991
Ph.D. (Pharmacology), University of Maryland School of
Pharmacy, USA, 2000
Dr.rer.nat (Pharmaceutical Chemistry), Bonn University,
Germany, 1993
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences), Chiba University, Japan, 1999
Ph.D.(Medicinal Chemistry), University of London , UK., 2001
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
Ph.D. (Medicinal Chemistry), University of the Sciences in
Philadephia, USA., 2001
Ph.D.(Pharmacy), University of South Carolina , USA, 2001
วท.ม. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
ภ.ม.(เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538
ภ.ม. (เภสัชกรรม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526

-6ชื่อ-นามสกุล
17. รศ.ภญ.วรรณดี
18. รศ.ภญ.อุษณีย
19. รศ.ภญ.เอื้อพร
20. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน

แตโสตถิกุล
คําประกอบ
ไชยวรรณ
ไชยสุต

21. ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ
22. ผศ.ดร.ภก.สยาม
23. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง

ยศวิมลวัฒน
แกววิชิต
ชินวงศ

24. ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน

อัมพะเศวต

25. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร
สอนสุวิทย
26. ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ
27. ผศ.ดร.ภญ.บราลี
ปญญาวุธโธ
28. ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
29. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
30. ผศ.ดร.ภญ.วิสินี
จันทรมหเสถียร
31. ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี
สุทธจิตต
32. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย
จันทรสกาว
33. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
34. ผศ.ดร.ภญ.อําไพ
พฤติวรพงศกุล
35. อ.ดร.ภก.จักรพันธ
จุลศรีไกวัล
36. อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ
แสนจุม
37. อ.ดร.ภก.นพดล
ชลอธรรม
38. อ.ดร.ภก.วสันต
กาติ๊บ
39. อ.ดร.ภก.สกนธ
สุภากุล
40. อ.ดร.ภก.สมจริง
รุงแจง
41. อ.ดร.ภก.สุพัฒน
จิรานุสรณกุล
42. อ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน
43. อ.ดร.ภญ.กรรณิกา
เฑียรฆนิธิกูล
44. อ.ดร.ภญ.จุฑามาศ
เจียรนัยกุลวานิช
45. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
เรือนกอน

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปที่สําเร็จการศึกษา
วท.ม. (เภสัชวิทยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2524
วท.ม.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วท.ม.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
Ph.D. (Eng. App. Chem), Nagoya Institute of Technology, Japan,
2001
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547
Ph.D. (Pharmacy), University of Otago, New Zealand, 1994
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences), University of Strathclyde, UK,
2004
Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry), University of Kansas, USA.,
1999
ปร.ด.(โภชนศาสตร), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
Ph.D. (Pharmacometrics), The University of Minnesota, USA,
2008
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554
Ph.D. (Pharmacy Health Care Administration), University of
Florida, USA, 2000
วท.ด. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555
ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
Ph.D.(Phytochemistry), Chiba University, Japan, 2000
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553
ว.ภ. (เภสัชบําบัด), สภาเภสัชกรรม, 2557
ปร.ด. (บริหารเภสัชกิจ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences), Osaka University, Japan, 2008
Ph.D. (Pharmacy), University of Nottingham, UK., 2008
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551
วท.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
วท.ด. (ระบาดวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555

-7ชื่อ-นามสกุล
46. อ.ดร.ภญ.ดรุณี

หงษวิเศษ

47. อ.ดร.ภญ.นราวดี
เนียมหุน
48. อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ ศิรจิ ันทรชื่น
49. อ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
50. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
51. อ.ดร.ภญ.ภูริดา
52. อ.ดร.ภญ.รังษินี
53. อ.ดร.ภญ.รัตติรส
54. อ.ดร.ภญ.วรรณกมล
55. อ.ดร.ภญ.วรรธิดา
56. อ.ดร.ภญ.วรินทร
57. อ.ดร.ภญ.สุนทรา

เวียนทอง
พงษประดิษฐ
คนการณ
สอนสิงห
ชัยญาณะ
รักษศิริวณิช
เอกอนันตกุล

58. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน
59. อ.ดร.ศศิธร

ลักษณศริ ิ
ศิริลุน

•

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปที่สําเร็จการศึกษา
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical Chemistry), University Duesseldorf,
Germany, 2008
ภ.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555
วท.ด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555
Ph.D. (Pharmaceutical Health Services Research), University of
Maryland, USA, 2008
Ph.D. (Pharmacy Health Care Administration), University of
Florida, USA, 2005
ภ.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556
ภ.ด.(การบริบาลทางเภสัชกรรม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555
Ph.D.(Cellular and Biological), University of Maryland,
Baltimore, USA., 2007
Ph.D. (Clinical Pharmacy), Purdue University, USA, 2005
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555

เนื่องดวย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ เปนหลักสูตรที่เนนการทําวิจัย
เพียงอยางเดียว การเรียนการสอนจึงเนนเฉพาะการทําวิจัย และมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูสอนใหความรู
แกนักศึกษา ในปการศึกษา 2557 ไมมีนักศึกษาในหลักสูตรนี้

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ผลการดําเนินการ
• อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยประจํา) มีคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารย ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
• ในปการศึกษา 2557 ไมมน
ี ักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

-86. 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 โดยเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยพิเศษ หรือ
อาจารย ผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า รอง
ศาสตราจารย ใ นสาขาวิ ชานั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ กั น หรื อ เป น ผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะเรื่ อ งในกรณี ที่ ไ ม สั ง กั ด
สถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
• ในปการศึกษา 2557 ไมมน
ี ักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ผลการดําเนินการ
• มีการแตงตั้งอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ซึ่งประกอบดวยอาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย
ประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 9.1
• มีการแตงตั้งอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
ระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2557 ต องเปน อาจารย ป ระจํ าในบัณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ผู ทรงคุณ วุ ฒิภ ายนอก
มหาวิทยาลัย หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา และมีความรูใน
เนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ
• ในปการศึกษา 2557 ไมมน
ี ักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ผลการดําเนินการ
• ในปการศึกษา 2557 ไมมน
ี ักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
ลําดับ
ขอมูลพืน้ ฐาน
หนวยวัด ผลการดําเนินงาน คาน้ําหนัก
ปปฏิทิน 2557
1
เรื่อง
0.20
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
2
เรื่อง
0.40
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ออกประกาศ
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3
4

5

7
8
9

ขอมูลพืน้ ฐาน
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุม ที่ 2
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยู
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
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตพี ิมพ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
(ปการศึกษา)
รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

หนวยวัด ผลการดําเนินงาน
ปปฏิทิน 2557

คาน้ําหนัก

เรื่อง

-

0.60

เรื่อง

-

0.80

-

1.00

คน
รอยละ

9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินการ
• มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 10 กําหนดวา อาจารยประจํา 1 คนให เปนอาจารยที่ปรึกษา
ไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาได มากกวา 5 คน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของ สถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพรอม
ทางดานทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผูที่ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญอยางตอเนื่อง ในการผลิตผลงาน
• ในปการศึกษา 2557 ไมมน
ี ักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

- 10 10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ผลการดําเนินการ
• ในปการศึกษา 2557 ไมมน
ี ักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินการ
• มีการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ซึ่งหลักสูตรเดิมเปนหลักสูตรของ ป พ.ศ. 2552
12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
ผลการดําเนินการ
• ในปการศึกษา 2557 ไมมน
ี ักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน • ไมมกี ารดําเนินการ
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง • มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)
แหงชาติ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
• ไมมก
ี ารดําเนินการ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน • ไมมกี ารดําเนินการ
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
• มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
• ไมมก
ี ารดําเนินการ
การเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา

- 11 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(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

•

ไมมกี ารดําเนินการ

มีการสงบุคลากรใหมสายวิชาการเขารวมการ
อบรมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใน
แตละปการศึกษา เพื่อใหความรูกบั บุคลากรใหมใน
เรื่องเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานสําคัญภายในองคกร
กฎระเบียบ จรรยาบรรณอาจารย สถานภาพ
บทบาท หนาที่ และสิทธิประโยชนตางๆ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรบั การพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 3 ครั้ง
1. มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาอาจารยสําหรับ
การสอนในศตวรรษที่ 21 จํานวน 5 เรื่อง วันที่
7 มิถุนายน – 24 สิงหาคม 2557
2. คณะเภสัชศาสตรจัดประชุมวิชาการในโอกาส
ครบรอบ 50 ป เรื่อง เภสัชกรกับความทาทาย
ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 14–15 พ.ย. 2557
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว
3. คณะเภสัชศาสตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ
คณะเภสัชศาสตร
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
เชน
1. อบรมการกรอก มคอ. 2–6 ในระบบออนไลน
2. อบรมการใชโปรแกรม Turn It In เพื่อ
ตรวจสอบความซ้ําซอนบทความวิจัยของ
วิทยานิพนธ
3. อบรมโปรแกรม MyC@t ระบบตรวจสอบ
ลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธของ
NECTEC
4. ดูงานดานการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา
ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- 12 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ในปนี้
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1-5
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้

ผลการดําเนินงาน
•

ไมมกี ารดําเนินการ

•

ไมมกี ารดําเนินการ
12
2
16.67
8
66.67

- 13 หมวดที่ 2 อาจารย
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี้
2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
2.1.1 การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
1. การรับอาจารยใหม มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยจะตองมีคุณสมบัติ
ตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 นอกจากคุณสมบัติทั่วไป
อาจารยตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงคือ ไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา และตามที่คณะ และภาควิชากําหนด
2. แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
• มีอ าจารยป ระจํ าหลัก สูต รปรั ชญาดุ ษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเภสั ชศาสตร จํ า นวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตร โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรไมเกิน 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน ซึ่งเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 9.1 ซึ่งมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 5 คน ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย จํานวน 5 คน และมี
ประสบการณดานการสอนและการทําวิจัย
• 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
• การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให
บรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคโดยความเห็นชอบของคณะ
และมหาวิทยาลัย
• การแตงตั้งอาจารยพิเศษ มุงใหเกิดการพัฒนาประสบการณการเรียนรูแกนักศึกษา นอกเหนือไปจากความรูตาม
ทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการทํางานในวิชาชีพจริง

- 14 2.1.3 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ผลการดําเนินงาน
• มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม เพื่อศึกษาดูงานดานการวางแผนไลน
การผลิต และการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรที่มี
มาตรฐานและเปนระบบ และฝกปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูการขึ้นทะเบียนยา
สมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพ
• ดานการบริหารงานวิจัย ไดจัดโครงการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน โครงการสนับสนุนการตีพิมพ
บทความทางวิชาการ โครงการ Hall of Fame โครงการการสนับสนุนทุนวิจัยตามทิศทางที่คณะฯ กําหนด และ
โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาสูระดับสากล
• ดานการจัดการเรียนการสอน ไดจัดโครงการการสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และมีงานวิจัยของคณาจารยเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
• มีการติดตามการนําความรู ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิ บัติงานที่เกี่ย วของ โดยกํ าหนดใหรายงานในรูปแบบการประเมินผลการปฏิ บัติงาน
ประจําปของแตละคน โดยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแตละสวน
• ขอมูลการพัฒนาของอาจารยประจําหลักสูตร สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ในสวนที่เกี่ยวของ
อาจารยประจําหลักสูตร
สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน
1. รศ.ดร.ภก.วิรตั น นิวัฒนนันท
• ประชุมคณะทํางานคัดเลือกและพัฒนาขอสอบสภาเภสัชกรรม วันที่ 8-10
ธ.ค. 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
2. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน ไชยสุต
• อบรม เรื่อง การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยมุงเปาดานสุขภาพและชีวเวช
ศาสตร วันที่ 2 ต.ค. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ
• อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแยกโปรตีนและระบบการตรวจสอบโปรตีนที่
แยกได วันที่ 22-24 ธ.ค.2557 ณ คณะแพทยศาสตร มช.
• อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Applied Clinical Statistics Service 2015
วันที่ 26-28 ม.ค.2558 ณ คณะแพทยศาสตร มธ.
• ประชุมเครือขายพันธมิตรวิจัย กลุม Health วันที่ 12-13 มี.ค. 2558 ณ
โรงแรม The Royal River
• ประชุมและสํารวจติดตามความพรอมหมูบานทองเที่ยวสถานประกอบการ
เสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ วันที่ 19,16 มี.ค. 2558 กรุงเทพฯ
• สัมมนา "เสนอผลงานวิจัยป 2556 และรายงานความกาวหนา ผลการ
ดําเนินงานรอบ 5 เดือน ประจําป 2557 ภายใตแผนงานวิจยั มุงเปา
ตอบสนองความตองการพัฒนาประจําปโดยเรงดวน วันที่ 21-28 เม.ย.
2558 ณ โรงแกรมมิราเคิล กรุงเทพฯ
• อบรมวิชาการศาสตรการแพทยแผนจีน ครั้งที่ 1 เรื่องศาสตรการแพทย
แผนจีนกับการลางพิษตับ วันที่ 5 มิ.ย. 2558 โรงพยาบาลแมฟาหลวง
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3. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย

•

•

4. ผศ.ดร.ภก.สยาม แกววิชิต

•

5. ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน

•

สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง เภสัชภัณฑที่ใชในการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรง
แรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced
Pharmacoepidemiology and Statistics: Self-directed Learning
วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม

ประชุมคณะอนุกรรมการฝกปฏิบตั ิงานวิชาชีพ สาขา Pharmaceutical
Sciences ครั้งที่ 3-4/2557 วันที่ 1 ต.ค.57 และวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.57
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
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คุณภาพอาจารย
2.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
ผลการดําเนินงาน (รอยละ 100 ขึ้นไป = 5)
• อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ ที่มค
ี ุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ของอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
ขอ
ขอมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
หนวยวัด
2557
1. จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาตรี (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
0
2. จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาโท (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
0
3. จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอก (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
5
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
คน
5
5. รอยละอาจารยวุฒิปริญญาตรี
รอยละ
0
6. รอยละอาจารยวุฒิปริญญาโท
รอยละ
0.00
7. รอยละอาจารยวุฒิปริญญาเอก
รอยละ
100.00
8. คารอยละอาจารยวุฒิปริญญาเอกเทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนน
5.00

ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ผลการดําเนินงาน (รอยละ 100 ขึ้นไป = 5)
• อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ตรปรั ช ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเภสั ช ศาสตร หลั ก สู ต รนานาชาติ ที่ ดํ า รงตํ าแหน ง ผู ช ว ย
ศาสตราจารย 4 คน รองศาสตราจารย 1 คน คิดเปนรอยละ 100 ของอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
หนวยวัด
2557
จํานวนอาจารยประจําทีไ่ มมตี ําแหนงทางวิชาการ (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
0
จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีตําแหนง ผศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
4
จํานวนอาจารยประจําปทมี่ ีตําแหนง รศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
1
จํานวนอาจารยประจําปทมี่ ีตําแหนง ศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
0
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
คน
5
รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.
รอยละ
100.00
คารอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันเทียบกับ
คะแนน
5.00
คะแนนเต็ม 5
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ขอ
1.
2.

3.
4.

5.

2.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน (รอยละ 60 ขึ้นไป = 5)
• ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาของอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร
คิดเปนรอยละ 108 ของอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพืน้ ฐาน
หนวยวัด
คาน้ําหนัก
ปปฏิทิน 2557
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
เรื่อง
0.20
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
เรื่อง
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
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่
1
0.60
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
1
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
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
4
1.00
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด

- 18 ขอ

5.
6.
7.

ขอมูลพืน้ ฐาน

หนวยวัด

ทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพของอาจารย
ประจําหลักสูตร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภก.ไชยวัฒน ไชยสุต
งานวิจัย
วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
1. Mutagenicity and
Asian Pacific Journal of
antimutagenicity of
Cancer Prevention
hydrophilic and lipophilic
(scopus = 1.00)
extracts of Thai northern
purple rice
2. Selection and
Journal of Applied
characterization of probiotic Pharmaceutical
lactic acid bacteria with
Sciences (scopus =
heterocyclic amine binding
1.00)
and nitrosamine degradation
properties
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภก.สยาม แกววิชิต
งานวิจัย
วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
1. การทบทวนอยางเปนระบบของ
วารสารวิชาการ
ตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อประเมินการ สาธารณสุข (TCI กลุม 2
จัดการระบบยา
= 0.60)

ผลการดําเนินงาน
คาน้ําหนัก
ปปฏิทิน 2557

5.4
คน
รอยละ

5
108

5

ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
Vol. 15(21), 95179522

2014

Vol. 4(7), 014-023

2014

ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
ปที่ 23(5), 934-942

ปที่

ปที่
2557

- 19 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน
งานวิจัย
วารสาร/คาถวงน้ําหนัก
1. Effects of acacia grades, oil
Latin American Journal
types and preparation
of Pharmacy (ตีพิมพ
methods on the formation
นานาชาติ ไมอยูใน
and stability of oral
ฐานขอมูล และไมไดอยูใน
emulsions
กลุม 1 = 0.80)
2. Proximate analysis and
Acta Horticulturae
oxidative stability of wax
(scopus = 1.00)
from the nuts of Krabok
(Irvingia malayana)
3. Development of Krabok
Acta Horticulturae
(Irvingia malayana) wax as a (scopus = 1.00)
suppository base.

ฉบับที่/เลมที่/หนาที่
Vol. 33(10), 16241630

2014

Vol.1023, 101-106

2014

Vol.1023, 71-76s

2014

2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
2.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารย
ผลการดําเนินงาน
• อัตราการคงอยูของอาจารย รอยละ 100
2.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย
ผลการดําเนินงาน
• ไมมค
ี วามพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร

ปที่
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ขอมูลนักศึกษา
ปการศึกษาที่รับเขา
(ตั้งแตปการศึกษาที่เริม่ ใช
หลักสูตร)

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา
•

3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 การรับนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• มีการกําหนดการรับสมัคร และขั้นตอนการสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.grad.cmu.ac.
th/admissions/TH/register-news.php
• คณะฯมีการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ สําหรับผูเขาศึกษาแบบ 1.1 (ฐานปริญญาโท) จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป สาขาวิชาเภสัชศาสตรหรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเภสัชศาสตรพิจารณาเห็นสมควร และผูสมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากนี้ อาจ
ไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาไดเปนการเฉพาะราย โดยเฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีการทํา
วิทยานิพนธเพียงอยางเดียว ตลอดจนผูที่มีประสบการณดา นการวิจยั หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ที่จะศึกษาตอ รวมทั้งมีพื้นฐานความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
เกณฑและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเภสัชศาสตร สําหรับผูเขาศึกษา
แบบ 1.2 (ฐานปริญญาตรี) จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป สาขาวิชา
เภสัชศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเภสัชศาสตรพิจารณา
เห็นสมควร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดี (มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป) อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาภายใตเงื่อนไข ดังนี้
3.1 ยอมรับเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโทตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชากําหนด
3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาเปนนักศึกษา
และมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร และเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา และมีคุณสมบัติอื่นๆ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
• มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูส
 มัครเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอกตามเกณฑของหลักสูตร โดยการสอบสัมภาษณ
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ผลการดําเนินงาน
• มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพื่อทําหนาที่คอยดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดานตางๆ
เชน การลงทะเบียน การขอทุนวิจัยระดับคณะ การสอบวิทยานิพนธ การเสนอหัวขอ และโครงรางการทํา
วิทยานิพนธ เปนตน นอกจากนี้ มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อกําหนด
นโยบาย และแนวทางการบริหารรวมทั้งใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
• มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อชี้แจงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพึงรู แนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาและวิทยานิพนธ ตลอดจนแนะนําวิธี
เรียนระดับบัณฑิตอยางไรใหประสบผลสําเร็จ และแนะนําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจนอกจากนี้ หนวย
บัณฑิตยังไดมีการแจกคูมอื สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดจัดทําขึ้นโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการเรียนขั้นบัณฑิตศึกษา และชวยลดขอผิดพลาดที่มักเกิดกับนักศึกษา
• มีการจัดสรรพื้นที่หองพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อการศึกษาคนควา การทํารายงาน การทําวิทยานิพนธ และการ
ประชุมกลุมนักศึกษา
• 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
• มีห นว ยบัณ ฑิ ตศึ ก ษา เป น ผูใ ห ความอํ านวยความสะดวก แนะนํ าและสนั บสนุน การจั ดการด า นเอกสารเกี่ ยวกั บ
วิทยานิพนธแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน
และมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเปนไปในแนวเดียวกัน ดังนี้
• มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา จํานวน 3 คน เพื่อเปนผูใหคําแนะนําและดูแลการจัดทํา
แผนการเรียนของนักศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและขอบังคับ ตลอดจนเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องอื่นตาม
ความจําเปนและความเหมาะสม
• มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูใหคําแนะนําดูแล ใน
ระหวางการทําวิจัยของนักศึกษาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
• มีทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อสามารถนําผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธการคนควาอิสระ ไป/เผยแพรในรูปแบบตางๆ ไดแก การ
ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และการไปฝกอบรมระยะสั้น ณ ตางประเทศ
• มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยการจัดอบรมการเขียนบทความงานวิจัยดวยภาษาอังกฤษ และ
เขียนบทความอยางไรถึงไมใชการคัดลอกบทความของผูอื่น
• สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมการสัมมนา เรื่อง การตรวจและปองกันการ
คัดลอกผลงานวิชาการ (plagiarism) เพื่อใหตระหนักในเรื่องการคัดลอกผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ และมีความรูใน
การใชโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัยและและวิทยานิพนธ
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มีการเผยแพรคูมือการศึกษา ขั้นบัณฑิตศึกษา คูมือการเขียนวิทยานิพนธ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธขาวสารการ
ประชุม ฝกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตอยางตอเนื่อง ผานทางเว็บไซต
คณะฯ และผาน e-mail
การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาใน
การวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ และการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย โดยอาจารยที่ปรึกษาตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได
นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
ผลงานวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ที่เปนที่ยอมรับของสาขาวิชาโดยมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรก
จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง
มีแผนการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการควบคุม
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 โดยมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการทบทวนและนําผลการกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
มาปรับปรุงพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจั ยของนั กศึ กษาระดับ บัณฑิ ตศึ กษา มี การพั ฒนาระบบและกลไกการบริ หารจัด การควบคุ มมาตรฐาน
วิทยานิพนธ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผานระบบ CMU-MIS เพื่อควบคุม
การทําวิทยานิพนธ และรวบรวมรายชื่อวารสาร/แหลงเผยแพรผลงานที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. เผยแพรนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
พัฒนาและเผยแพรคูมือวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาระดับ และจัดบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ที่เปนประโยชนตอนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผานเว็บไซต ระบบ
สารสนเทศวิทยานิพนธ

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ผลการดําเนินงาน
• ไมมน
ี ักศึกษา จึงไมไดจัดกิจกรรมที่คณะฯจัดใหนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 การคงอยู
ผลการดําเนินงาน
• ไมมน
ี ักศึกษา
3.3.2 การสําเร็จการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• ไมมน
ี ักศึกษา
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ผลการดําเนินงาน
• ยังไมมก
ี ารประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร
• ไมมีขอรองเรียนที่สําคัญ แตขอคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่ไดจากการพบปะกับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดรับการแกไข/ปรับปรุง ดังขอมูลในขอ 3.2.2
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษาที่รับเขา
(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใช
หลักสูตร)

ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

2556

จํานวน
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา

การเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ไมมีนักศึกษา -

2557

2558

2559

2560

-

-

-

- 24 หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาการของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาในภาค/ปการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

รอยละการกระจายของเกรด
T
S

จํานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบผาน

ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ภาคการศึกษาที่ 3/2557

4. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน
4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
4.1.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
• หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกสาขาวิ ช าเภสั ช ศาสตร ไ ด พั ฒ นาขึ้ น ภายในแนวคิ ด ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มุงใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยใหดําเนินการภายใตแนว
ปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม
จริยธรรมอยางตอเนื่อง การเสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุลระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา
และการฟนฟูสมรรถภาพ การเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการสุขภาพบนฐานความรูและนวัตกรรม สงเสริมการ
พัฒ นาอุ ต สาหกรรมยา สมุ น ไพร และผลิต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ ตลอดจนการเสริ ม สร า งความอุ ด มสมบู ร ณ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบกับการเปดเสรีทางการคาและบริการ
สุขภาพระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยา และการบริการดานสุขภาพและการศึกษา ทําใหเกิดสภาวะ
การแขงขันสูงดานคุณภาพและมาตรฐานสากลของยา และผลิตภัณฑสุขภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ประกอบกับสถานการณคาใชจายดานสุขภาพ และดานยาของประเทศสูงขึ้น ดังนั้น จึงตองสรางหลักสูตรที่
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ สามารถ
แขงขันได และพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีเนื้อหาสาระโดยจะตองตอบสนองตอทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ ทันสมัย เปดโอกาสใหแกผูที่สนใจสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เนนการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม มี
ความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาตนเองให
พรอมตอการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
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โดยวัตถุประสงคเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจในวิทยาการทางเภสัชศาสตรอยางลึกซึ้ง สามารถ
วิจัย และสรา งองคค วามรู ใหมๆ ได สามารถสื่อ สาร รวมทั้ง มีทั กษะในการถ ายทอดความรูแ กบุ คคลใน
หลากหลายอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถประยุกตใช และ/หรือถายทอด
ความรูเพื่อพัฒนาวิชาการ โดยเฉพาะผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ ที่เกี่ยวของกับการ
ประดิษฐนวัตกรรม และ/หรือการแกไขปญหาทางเภสัชศาสตร รวมทั้งการนําองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการพึ่งตนเองของประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสรางสรรค และมี
การพัฒนาฝกฝนตนเองอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ มีทักษะในการใชสารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยางดี

4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานัน้ ๆ
ผลการดําเนินงาน
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ไดเปดหลักสูตรเมื่อป พ.ศ. 2542 โดยเหตุผลและสาระใน
การเปดหลักสูตรดังกลาว คือ ดวยวิทยาการและเทคโนโลยีทางดานเภสัชศาสตรมีความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว
มีการขยายขอบเขตครอบคลุมทั้งแนวกวางและแนวลึกรวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีชั้นสูงเขามาใชในกระบวนการ
ผลิตและพัฒนายา การบริหารจัดการในการนํายาไปใช การพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ เพื่อเพิ่มระดับ
มาตรฐานในเรื่องดังกลาว วิชาชีพเภสัชศาสตรตองปรับตัวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แตประสบ
ปญหาการขาดแคลนนักวิจัย ผูนําทางวิชาการ และอาจารยสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาเอกเปนจํานวนมาก
ทําใหการพัฒนาองคความรู และการผลิตกําลังคนไมเพียงพอตอความตองการทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนา
และการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสาขาเภสัชศาสตรใหทันกับความตองการของประเทศดังกลาว จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง
• การปรับปรุงใน พ.ศ. 2555 (ปจจุบัน) จึงปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑตางๆ ไดแก
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
- เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งมีการทําเฉพาะวิทยานิพนธ
เพียงอยางเดียว ตลอดจนผูที่มีประสบการณ และความเชี่ยวชาญดานการวิจัย
- ปรับชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาภาษาไทยใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 จากเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร เปน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร
- ปรับกิจกรรมทางวิชาการใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
- ปรั บ ระยะเวลาการศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
- ปรับเกณฑ การสําเร็ จการศึก ษาใหสอดคลอ งกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
- ปรับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาตอ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกผูสมัคร โดยเฉพาะผูที่มี
ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย และผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีการทํา
วิทยานิพนธเพียงอย างเดียว และเปนไปตามขอบังคับมหาวิ ทยาลัยเชียงใหม ว าดวยการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

- 26 4.1.3 การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• หัวของานวิจัยตองเกี่ยวของกับการพัฒนายาใหม การศึกษาองคประกอบของสมุนไพร การพัฒนารูปแบบเภสัชภัณ ฑ การพั ฒนาเครื่ อ งสํ าอาง การคิ ดค น และการพัฒ นาเทคนิ คการวิ เ คราะห และการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การศึกษาและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรม การศึกษาและพัฒนาระบบยา การพัฒนาการจัดการเภสัชกรรม
การประยุกตหรือพัฒนาการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ หรือหัวของานวิจัยอื่นๆ ที่
•

เกี่ยวของกับการศึกษาทางเภสัชศาสตร
หัวขอวิทยานิพนธ จะเปนหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติม แกไขปญหา คิดวิเคราะห และ
พัฒนาได โดยประยุกตทฤษฎีหรือสรางทฤษฎีใหม มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด

4.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4.2.1 การกําหนดผูสอน
ผลการดําเนินงาน
• หลั กสู ตรปรั ช ญาดุษ ฎีบั ณ ฑิต สาขาวิช าเภสั ช ศาสตร มี อาจารย ผู สอน จํา นวน 59 คน โดยมี คุ ณสมบั ติต าม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งเหมาะสําหรับ
การสอนรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร นอกจากนี้ อาจารยผูสอนยังมีความรู ความสามารถ และความชํานาญ
ในเนื้อหาวิชาที่สอน ตลอดจนยังมีประสบการณทํางาน และผลงานวิชาการ
• นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษเพื่อทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษารวม
ในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ และสอดคลองกับภาวการณในปจจุบัน ซึ่งอาจารยพิเศษที่เชิญมาทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษารวมนั้น คณะฯมีกระบวนการเลือกสรรคณาจารยพิเศษพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาเภสัชศาสตร เสนอแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอนุมัติโดย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะในแตละภาคการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมอง
นอกเหนือไปจากความรูที่มี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการทํางานทางดานงานวิจัย และมีการแลกเปลี่ยนความรู
และนํามาพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยางแทจริง
4.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3 และ มคอ.4 การจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
• เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ทําวิจัยเพียงอยางเดียว จึงไมมีการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4
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
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ใหสอดคลองกับสาขาวิชา และความกาวหนาของศาสตร ในขั้นตอน
การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ

- 27 4.2.4 การแตงตัง้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
ผลการดําเนินงาน
• มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยมีคณ
ุ สมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน
3. มีประสบการณในการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
4. อาจารยที่ปรึกษาตองมีความเชี่ยวชาญในหัวขอวิทยานิพนธ สามารถใหคําแนะนําและชวยเหลือนักศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
• ประธานคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรฯ จะเป นผู ดํา เนิ นการให เป นไปตามข อบั งคั บฯ และเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเภสัชศาสตรเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาคุณสมบัติวาเปนไปตามเกณฑ และดําเนินการแตงตั้งตอไป พรอมทั้งแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
4.2.5 การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• มี ร ะบบและกลไก โดยหน ว ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป น ผู ช ว ยเหลื อ ติ ด ตามให นั ก ศึ ก ษาดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตาม
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)
• มีการตรวจดัชนีความคลาย (Similarity Index) เพื่อไมใหบทความงานวิจัยหรือวิทยานิพนธมีความซ้ําซอน
ผลงานวิจัยเกิดขึ้น
• มีการดําเนินการแจงปกปด/ไมเผยแพรวิทยานิพนธของนักศึกษาซึ่งกําลังดําเนินการขอจดลิขสิทธิ์ ไปยังบัณฑิต
วิทยาลัย
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4.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการดําเนินงาน
• ไมมีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• ไมมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
4.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ผลการดําเนินงาน
• ไมมีนักศึกษา จึงไมไดดําเนินการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5
มคอ.6 และ มคอ.7)
4.3.4 การประเมินวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงาน
• ไมมน
ี ักศึกษา จึงไมไดดําเนินการประเมินวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา

- 29 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคลองกับกรอบมาตรฐาน
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
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- 30 การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
รหัส-ชื่อวิชา
ความผิดปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1

การตรวจสอบ

เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข

รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา

เหตุที่ที่ไมเปดสอน

มาตรการที่ดําเนินการ

ไมมรี ายวิชาที่ไมไดเปดสอน
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา

หัวขอที่ขาด

สาเหตุที่ไมไดสอน

วิธีแกไข

- 31 คุณภาพการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา
มี ไมมี
ภาคการศึกษาที่ 1/2557
1.
2.
ภาคการศึกษาที่ 2/2557

แผนการปรับปรุง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ

คุณธรรมจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวนอาจารยใหม

มี
ไมมี
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ

แนวทางแกไขปรับปรุง

- 32 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
อาจารย บุคลากร

สายสนับสนุน

รศ.ดร.ภก.วิรัตน นิวัฒนนันท
• ประชุมคณะทํางานคัดเลือกและพัฒนาขอสอบ
สภาเภสัชกรรม วันที่ 8-10 ธ.ค. 2557 ณ
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน ไชยสุต
• อบรม เรื่อง การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยมุง
เปาดานสุขภาพและชีวเวชศาสตร วันที่ 2 ต.ค.
2557 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ
• อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแยกโปรตีนและ
ระบบการตรวจสอบโปรตีนที่แยกได วันที่ 2224 ธ.ค.2557 ณ คณะแพทยศาสตร มช.
• อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Applied Clinical
Statistics Service 2015 วันที่ 26-28 ม.ค.
2558 ณ คณะแพทยศาสตร มธ.
• ประชุมเครือขายพันธมิตรวิจัย กลุม Health
วันที่ 12-13 มี.ค. 2558 ณ โรงแรม The
Royal River
• ประชุมและสํารวจติดตามความพรอมหมูบาน
ทองเที่ยวสถานประกอบการเสนทางทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ วันที่ 19,16 มี.ค. 2558 กรุงเทพฯ
• สัมมนา "เสนอผลงานวิจัยป 2556 และรายงาน
ความกาวหนา ผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือน
ประจําป 2557 ภายใตแผนงานวิจยั มุงเปา
ตอบสนองความตองการพัฒนาประจําปโดย
เรงดวน วันที่ 21-28 เม.ย. 2558 ณ โรงแกรมมิ
ราเคิล กรุงเทพฯ
• อบรมวิชาการศาสตรการแพทยแผนจีน ครั้งที่
1 เรื่องศาสตรการแพทยแผนจีนกับการลางพิษ
ตับ วันที่ 5 มิ.ย. 2558 โรงพยาบาลแมฟาหลวง
ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง
เภสัชภัณฑที่ใชในการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก วันที่ 20-24 กรกฎาคม
2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม จังหวัด

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม
กิจกรรมไดรับ

- 33 กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม

จํานวน
อาจารย บุคลากร

สายสนับสนุน

เชียงใหม
• ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง
Advanced Pharmacoepidemiology and
Statistics: Self-directed Learning วันที่ 812 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดวงตะวัน
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ผศ.ดร.ภก.สยาม แกววิชิต
•

ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน
• ประชุมคณะอนุกรรมการฝกปฏิบต
ั ิงานวิชาชีพ
สาขา Pharmaceutical Sciences ครั้งที่ 34/2557 วันที่ 1 ต.ค.57 และวันที่ 30 ต.ค.-1
พ.ย.57 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรบั การ
พัฒนาวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป เชน
• อบรมการกรอก มคอ. 2–6 ในระบบออนไลน
• อบรมการใชโปรแกรม Turn It In เพื่อ
ตรวจสอบความซ้ําซอนบทความวิจัยของ
วิทยานิพนธ
• อบรมโปรแกรม MyC@t ระบบตรวจสอบ
ลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธของ
NECTEC
• ดูงานดานการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา
ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม
กิจกรรมไดรับ

- 34 หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
ในอนาคต

5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
5.1.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน
• ระบบและกลไกในการสอบถามสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตร ดําเนินการโดยอาจารยประจํา
หลักสูตรและคณาจารยผูสอนประชุมหารือในการประชุมของภาควิชา หรือทายชั่วโมงของการสัมมนาวิชาการ
รวมกับนักศึกษา เพื่อสอบถามถึงสิ่งสนับสนุนและความตองการของทั้งคณาจารยและนักศึกษา ทั้งนี้หลักสูตร
เภสัชกรรมคลินิกไมไดใชหองปฏิบัติการ ดังนั้นสิ่งสนับสนุนที่เอื้อตอการเรียนการสอนและวิจัยที่สําคัญคือการ
เข า ถึ ง ฐานข อ มู ล ที่ เ ป น ป จ จุ บั น ที่ ทั้ ง อาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาสามารถเข า ถึ ง ได และการมี อิ น เทอร เ น็ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อการสืบคนขอมูล
• ในปการศึกษา 2557 ไมมีนักศึกษา
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
5.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน
• ในปการศึกษา 2556 ไมมีนักศึกษา

- 35 หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

การประเมินจากผูมสี วนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต)
กระบวนการประเมิน

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

- 36 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

- 37 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร
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 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพ หรือเผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน

ผลการประเมิน
ไมผาน




NA
NA
NA
NA
NA
NA



0
0

1
1
0
1
5
0
1
1
0

- 38 องคประกอบ
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผลการประเมิน
0
1

สรุปผลการประเมิน
องคประกอบ

ผลการประเมิน
ผาน

ไมผาน

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
คาเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 - 6
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป
ระบุแผนการปฏิบตั ิการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรบั ผิดชอบ


0.85

