รายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2558

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

-1การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจําปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
: Master of Science Program in Pharmaceutical Sciences

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
:
:
ภาษาอังกฤษ
:
:

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
Master of Science (Pharmaceutical Sciences)
M.S. (Pharmaceutical Sciences)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและประเทศทางด้านเภสัชกรรมได้
2. มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการวิจัยและพัฒนายาใหม่ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อนําไปพัฒนา
อุตสาหกรรมยาของประเทศได้
3. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ สร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเภสัชกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และสามารถชี้นําสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างนักวิจัยและนักวิชาการที่ดีในอนาคต
รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
มคอ 2
1. รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา*

ปัจจุบัน
1. รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล*

2. รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา*

2. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์

3. รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์*

3. ผศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช

จันทร์สกาว*

4. ผศ.ดร.ภญ.อําไพ พฤติวรพงศ์กุล
4. ผศ.ดร.ภญ.อําไพ พฤติวรพงศ์กุล*
5. รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
5. รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
หมายเหตุ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หมายเหตุ
รศ.ภก.ปราโมทย์ เกษียณอายุ
ราชการ
รศ.ดร.ภก.นิสิต เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี
รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน์ เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร ป.เอก

-2อาจารย์ผู้สอน :
คุณวุฒิ

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์
รศ.ดร.ภก.นิสิต
รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน์
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์
รศ.ดร.ภก.สุรพล
รศ.ดร.ภญ.บุษบัน
รศ.ดร.ภญ.สุพร
รศ.ดร.ภญ.ศิริพร
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา
รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์
รศ.ภญ.พิมพร
รศ.ภญ.อุษณีย์
รศ.ภญ.เอื้อพร
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ
ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์
ผศ.ดร.ภก.สยาม
ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์
ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์
ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์
ผศ.ดร.ภญ.วิสินี
ผศ.ดร.ภญ.อําไพ
อ.ดร.ภก.จักรพันธ์
อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์
อ.ดร.ภก.นพดล
อ.ดร.ภก.สมจริง
อ.ดร.ภก.สุพัฒน์
อ.ดร.ภญ.กนกวรรณ
อ.ดร.ภญ.จุฑามาศ
อ.ดร.ภญ.ดรุณี
อ.ดร.ภญ.รังษินี
อ.ดร.ภญ.รัตติรส
อ.ดร.ภญ.วรรธิดา
ผศ.ดร.ภญ.วรินทร
อ.ดร.ภญ.สุนทรา
อ.ดร.ศศิธร
อ.ดร.ภญ.เทพิน
รวม

ตรี
ศิริธัญญาลักษณ์
กิตติพงษ์พัฒนา
ลี้สวัสดิ์
นิวัฒนนันท์
นธการกิจกุล
ศิริธัญญาลักษณ์
จารุมณี
โอโกโนกิ
ปิยะมงคล
กิตติพงษ์พัฒนา
ลีลาพรพิสิฐ
คําประกอบ
ไชยวรรณ
ยศวิมลวัฒน์
ไชยสุต
แก้ววิชิต
อัมพะเศวต
จันทราวุธ
จันทร์สกาว
จันทร์มหเสถียร
พฤติวรพงศ์กุล
จุลศรีไกวัล
แสนจุ้ม
ชลอธรรม
รุ่งแจ้ง
จิรานุสรณ์กุล
เกียรติสิน
เจียรนัยกุลวานิช
หงษ์วิเศษ
พงษ์ประดิษฐ
คนการณ์
ชัยญาณะ
รักษ์ศิริวณิช
เอกอนันต์กุล
ศิริลุน
จันทร์มหเสถียร

โท

ตําแหน่งทางวิชาการ
เอก

อ.

ผศ.

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

0

3

ศ.

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

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
33

รศ.

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14

9

13

0

ประสบการณ์
ด้านการสอน
และการวิจัย
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
36

-3สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์
50200
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. จํานวนอาจารย์ประจํา
 ใ น ปี ก ารศึก ษา 2558 มี อ าจารย์ ป ระจํา หลั ก สู ต รตลอด ระยะเวลาที่จัด
หลักสูตร
การศึกษาจานวน 5 คน ดังนี้
1. รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล*
2. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว*
3. ผศ.ดร.ภญ.อําไพ พฤติยวรพงศ์กุล*
4. รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
5. ผศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา  อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการดังนี้
หลักสูตร
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน
2. ตําแหน่งทางวิชาการ รศ. จํานวน 2 คน และ ผศ. จํานวน 3 คน
 โดยเป็นอาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน และมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้ง
5 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
3. คุณสมบัติของอาจารย์
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการดังนี้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน
2. ตําแหน่งทางวิชาการ ผศ. จํานวน 2 คน และ รศ. จํานวน 1 คน
 โดยเป็นอาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย และมีคุณวุฒิที่ตรงกับ
สาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนด
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ผู้สอน จํานวน 36 คน มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการดังนี้
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน และปริญญาเอก 33 คน
2. ตําแหน่งทางวิชาการ รศ. จํานวน 13 คน, ผศ. จํานวน 9 คน และ อ.
จํานวน 14 คน
 อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีงานวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี
ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์

ศิริธัญญาลักษณ์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปีที่สําเร็จการศึกษา
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical
Technology), Bnn University,
Germany, 1992
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ผลการดําเนินงาน
2. รศ.ดร.ภก.นิสิต

กิตติพงษ์พัฒนา

3. รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน์

ลี้สวัสดิ์

4. รศ.ดร.ภก.วิรัตน์

นิวัฒนนันท์

5. รศ.ดร.ภก.สุรพล

นธการกิจกุล

6. รศ.ดร.ภญ.บุษบัน

ศิริธัญญาลักษณ์

7. รศ.ดร.ภญ.สุพร

จารุมณี

8. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร

โอโกโนกิ

9. รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา

ปิยะมงคล

10. รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา

11. รศ.ภญ.พิมพร

ลีลาพรพิสิฐ

12. รศ.ภญ.อุษณีย์

คําประกอบ

13. รศ.ภญ.เอื้อพร

ไชยวรรณ

14. ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ

ยศวิมลวัฒน์

15. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
16. ผศ.ดร.ภก.สยาม

แก้ววิชิต

17. ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
18. ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
19. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์

จันทร์สกาว

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
Dr.rer.nat (Pharmaceutical
Chemistry), Bonn University,
Ger any, 1993
วท.ด. (เภสัชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences),
Chiba University, Jap n, 1999
Ph.D.(Medicinal Chemistry),
University of London , UK., 2 01
Ph.D. (Medicinal Chemistry),
University of the Sciences in
Philadephia, USA., 2001
ภ.ม. (เภสัชกรรม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2526
วท.ม.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล,
252
วท.ม.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล,
2527
วท.ด.(เภสัชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
Ph.D. (Eng. App. Chem), Nagoya
Institute of Tchnology, Japan, 2001
Ph.D. (Pharmacy), University of
Otago, New Zealand, 1994
Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry),
University of Kansas, USA , 1999
วท.ด. (เภสัชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
Ph.D.(Phytochemistry), Chiba
University, Japan, 2000

-5เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน
20. ผศ.ดร.ภญ.วิสินี

จันทร์มหเสถียร

21. ผศ.ดร.ภญ.อําไพ

พฤติวรพงศ์กุล

22. อ.ดร.ภก.จักรพันธ์

จุลศรีไกวัล

23. อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์

แสนจุ้ม

24. อ.ดร.ภก.นพดล

ชลอธรรม

25. อ.ดร.ภก.สมจริง

รุ่งแจ้ง

26. อ.ดร.ภก.สุพัฒน์

จิรานุสรณ์กุล

27. อ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก




28. อ.ดร.ภญ.จุฑามาศ

เจียรนัยกุลวานิช

29. อ.ดร.ภญ.ดรุณี

หงษ์วิเศษ

30. อ.ดร.ภญ.รังษินี

พงษ์ประดิษฐ

31. อ.ดร.ภญ.รัตติรส

คนการณ์

32. อ.ดร.ภญ.วรรธิดา

ชัยญาณะ

33. ผศ.ดร.ภญ.วรินทร

รักษ์ศิริวณิช

34. อ.ดร.ภญ.สุนทรา

เอกอนันต์กุล

35. อ.ดร.ศศิธร

ศิริลุน

36. อ.ดร.ภญ.เทพิน

จันทร์มหเสถียร

วท.ด. (ชีวเคมี),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
วท.ด. (เภสัชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
วท.ด. (เภสัชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
วท.ด. (เภสัชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences),
Osaka University, Japan, 2008
Ph.D. (Pharmacy), University of
Nottingham, UK., 2008
วท.ด. (เภสัชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
วท.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี),
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical
Chemistry), University
Duesseldorf, Germany, 2008
วท.ด. (เภสัชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
วท.ด. (เภสัชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
วท.ด. (เภสัชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
วท.ด. (เภสัชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
Ph.D.(Cellular and Biological),
University of Maryland, Baltimore,
USA., 2007
วท.ด. (เภสัชศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
Dr.rer.net. (Pharmaceutical
Technology), Freia University Berlin,
2557

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนด และได้รับ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย์ประจํา)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
และเป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
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6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม





7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์








ผลการดําเนินงาน
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์
ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
และเป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือมีความรู้ความชํานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจํา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ข้อ 9.1 และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีความรู้ในเนื้อหา
และมีประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชานั้น ๆ
ในปีการศึกษา 2558 มีการดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ จํานวน 6 หัวข้อ และได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้
คณะกรรมการสอบ
1. นางสาวสิริภทั ร ใจจิตร รหัสประจําตัว 561031019
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง แบบจําลองโมเลกุลการเข้าจับของฟลาโวนอยด์กับไซโตโครม พี450 2
ซี9 และ 1เอ2
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 23 ธ.ค. 2558
1. รศ.ดร.วรรณจันทร์
แสงหิรัญ ลี ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยจาก Faculty of Science,
University of Malaya, Malaysia
2. อ.ดร. ภก.สุพัฒน์
จิรานุสรณ์กุล กรรมการ
จันทร์สกาว กรรมการ
3. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์
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ผลการดําเนินงาน
2. นางสาวสุมณฑา รามางกูร รหัสประจําตัว 561031005
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การเตรียมถ่านกัมมันต์จากฟางข้าวเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และ
เภสัชกรรม
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 25 ธ.ค. 2558
1. ผศ.ดร.วิษณุ
ธงไชย
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย จากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
2. อ.ดร.จิดาภา
ทิน้อย
กรรมการ
3. รศ.ดร.ภญ.บุษบัน
ศิริธัญญาลักษณ์ กรรมการ
4. รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ กรรมการ
5. อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
กรรมการ
3. นางสาวสิธาพร ผดุงยุทธ รหัสประจําตัว 541031021
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การแปรผันของแอนโทไซยานิน โปรแอนโทไซยานิดินและแคโรทีนอยด์
ในข้าวสี จากแหล่งกําเนิดทางภูมิศาสตร์ที่ต่างกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 2 พ.ค. 2559
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยจากคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ศ.ดร.พรงาม
เดชเกรียงไกรกุล กรรมการ
3. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
กรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ เพชรสังกฤต รหัสประจําตัว 551031007
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรพญาวานรเพื่อผลิตสารเมแทบอไลต์
ทุติยภูมิ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 17 พ.ค. 2559
1. รศ.ดร.นพมณี
โทปุญญานนท์
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยจากคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. รศ.ดร.ภก.นิสิต
กิตติพงษ์พัฒนา กรรมการ
3. รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา กรรมการ
5. นางสาวศรัญญา ไชยวารีย์ รหัสประจําตัว 561031010
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง คาร์บอกซีเมทิลเลเต็ด สตาร์ช โพรพิโอเนท : การเตรียม สมบัติทาง
กายภาพ สมบัติเชิงกล และสมบัติในการเป็นสารทําอิมัลชัน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 19 พ.ค. 2559
1. รศ.ดร.ภญ.ญานี
พงษ์ไพบูลย์
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยจากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
2. รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา กรรมการ
3. รศ.ดร.ภก.นิสิต
กิตติพงษ์พัฒนา กรรมการ
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ผลการดําเนินงาน
6. นางนิชนา อิโนอุเวะ รหัสประจําตัว 571031019
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชันของสารสกัดเนื้อในเมล็ดมะม่วงที่ปลูกใน
ภาคเหนือและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์บํารุงผิว
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 23 ก.ค. 2559
1. รศ.ดร.ภญ.วัชรี
คุณกิติ
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยจากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รศ.ภญ.พิมพร
ลีลาพรพิสิฐ
กรรมการ
3. อ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ
กรรมการ

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา



9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา



มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในวารสารระดับชาติ จํานวน 2 เรื่อง และนําเสนอ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด จํานวน 6 คน
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548 ข้อ 10
ได้รับการแต่งตั้งภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหม่ ปีการศึกษา 2558
ดังนี้



อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ



อ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์
รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
รศ.ภญ.พิมพร
ลีลาพรพิสิฐ
อ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ
อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษ
อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษา (คน)
หลัก
ร่วม
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ําเสมอ ในปีการศึกษา 2558 มีผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2554-2558)
ดังนี้
1. อ.ดร.ภญ.รัตติรส
คนการณ์
มีผลงานตีพิมพ์ 3 เรื่อง
2. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร
โอโกโนกิ
มีผลงานตีพิมพ์ 25 เรื่อง
3. รศ.ภญ.พิมพร
ลีลาพรพิสิฐ มีผลงานตีพิมพ์ 20 เรื่อง
4. อ.ดร.ภญ.วรรธิดา
ชัยญาณะ
มีผลงานตีพิมพ์ 8 เรื่อง
5. อ.ดร.ภญ.ดรุณี
หงษ์วิเศษ
มีผลงานตีพิมพ์ 2 เรื่อง
6. อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์
แสนจุ้ม
มีผลงานตีพิมพ์ 4 เรื่อง
7. รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา
ปิยะมงคล
มีผลงานตีพิมพ์ 4 เรื่อง
8. อ.ดร.ภก.สุพัฒน์
จิรานุสรณ์กุล มีผลงานตีพิมพ์ 2 เรื่อง
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11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรของ
ปี พ.ศ. 2550
มีการพัฒนาหลักสูตรมาเป็นกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) รอบระยะเวลาที่ผ่าน
มาเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 และจะมีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไปใน ปี พ.ศ.
2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มีการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ข้อ 1-5 ครบทุกข้อ





12. การดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง โดยมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
 มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมไปกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ภาคการศึกษาปกติละ 2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
 มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และได้ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา
 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา (ยกเว้นกระบวนวิชา THESIS)
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการตามแบบ มคอ.5
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา
 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา
(ยกเว้นกระบวนวิชา THESIS)
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชาบังคับทีเ่ ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และมีการพิจารณา
ข้อสอบ และมีการวิเคราะห์ข้อสอบ
 มีการสอบซ้ําให้กับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อ
ทําให้ขอบเขตงานชัดเจนมากขึ้น และสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามกําหนด
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
 ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 ได้มีการพัฒนา

- 10 เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

(8)

(9)

(10)

(11)

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ผลการ
ดําเนินงานอยู่ในหมวดที่ 6
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคําแนะนําด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจําหลักสูตร ทั้ง 5 คนก็เป็นส่วนหนึ่งใน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ซึ่งมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จะมีการให้คําแนะนําด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรเป็นประจํา ภาคการศึกษาปกติ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
 อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
พบว่าได้คะแนน คิดเป็น 3.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ พบว่าได้คะแนนคิดเป็น
4.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00

ผลการดําเนินการ
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หลักสูตร ผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

- 11 หมวดที่ 2 อาจารย์
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 4

ผลการประเมินตนเอง
3
5
5
5
5
3
3.67

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
สาขาวิชาฯ มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยหลักสูตรจะพิจารณารับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญและหลากหลาย ได้แก่ ด้านเภสัชเวท ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม ด้านเคมีวิเคราะห์ และด้าน
เคมียา ในกรณีที่อาจารย์ประจําหลักสูตรเกษียณหรือลาออก จะดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรเพิ่มเติมทดแทน
อาจารย์ท่านเดิมที่เกษียณหรือลาออกเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายครบทุกด้าน ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ
จํานวน 36 คน สาขาวิชาร่วมกับภาควิชามีการวิเคราะห์อัตรากําลังโดยคํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร โดยงาน
นโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษาคํานวณกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมจากค่า FTES และมีงานบริหารงานบุคคล
รับผิดชอบกระบวนการคัดเลือกและรับอาจารย์ตามกรอบอัตรากําลังที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 โดยเป็นผู้มีคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางด้านเภสัช
ศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าเป็นอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการสัมภาษณ์จากคณบดี หัวหน้าภาควิชา
และอาจารย์ในสาขาวิชานั้น ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
2. ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อวางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอน โดยได้ของบประมาณเพื่อจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล แผนการ
สร้างเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ แผนการสร้างแรงจูงใจในการจัดทําหนังสือ ตํารา คู่มือการเรียนสําหรับกระบวน
วิชา แผนการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแผนการพัฒนาศักยภาพและการเชื่อมโยงสัมพันธภาพ
ระหว่างอาจารย์กับผู้ชํานาญการขององค์กรต่างๆ จากภายนอกคณะ
นอกจากนี้ สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมาช่วยงานด้านการเรียนการสอน เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนา
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพจริง
โดยอาจารย์พิเศษต้องมีคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ

- 12 สาขาวิชาฯ มีกระบวนการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ และการประเมินกระบวนวิชา โดยนักศึกษาเพื่อ
สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ในแต่ละรายวิชาทั้งในระหว่างเรียน และเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประเมินความพึง
พอใจต่อด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.14 จากคะแนน
เต็ม 5
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
สาขาวิชาสนับสนุนอาจารย์ใหม่ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ กฎข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์การและเงื่อนไข ข้อตกลงสภาพการจ้าง การให้สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม นอกจากนี้
อาจารย์ใหม่ต้องทดลองปฏิบัติงานภายในเป็นระยะเวลา 1 ปี และมีการประเมินผลการปฎิบัติการงาน โดยต้องจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน TOR และรายงานผลการดําเนินงาน Job Achievement ทุกปีผ่านระบบ CMU-MIS
สาขาวิชามีระบบการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านบริการ
วิชาการ โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่คณาจารย์ในการประชุมวิชาการ ดูงาน นําเสนอผลงานในประเทศ และ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย สนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนการจัดทําโปสเตอร์เสนอผลงานระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาส
แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อรับใช้สังคมด้วยการ
ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วคณะฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ ได้มีโอกาสไปทํางานวิจัยร่วมกับนักวิจัยนอกสถาบัน มีการจัดสรรทุนอุดหนุน
การศึกษาสําหรับอาจารย์ จากงบประมาณเงินรายได้ ยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลหรือได้ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตาม
ความเหมาะสม มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทํางาน
ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจําหลักสูตรกระชับความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศด้านการวิจัย โดยวาง
แผนการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัย Chiba ประเทศญี่ปุ่น และประชุมและนําเสนอผลงาน ในงาน
ประชุม The 16th International Congress on Ethno pharmacology ทางด้าน Ethno pharmacology ณ Guangxi
University of Chinese Medicine และ Yulin ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2559
 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย ดังนี้
อาจารย์ประจําหลักสูตร
สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน
1. รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร กิจกรรม QA สัญจร วันที่ 8 มีนาคม
2559 ณ สํานักบริการวิชาการ ม.ช.
 ประชุมวิชาการ Menopause Acadamic Conference (MAC) 2016
วันที่ 23-25 มีนาคม 2559 โรงแรมเบริกรี่ย์
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2559 เรื่อง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสําหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่

- 13 อาจารย์ประจําหลักสูตร


2. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์

จันทร์สกาว















3. ผศ.ดร.ภญ.อําไพ

พฤติวรพงศ์กุล





สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2559 เรื่อง การ
เตรียมยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหา เป็น
ฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ช่วงที่ 1 วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ช่วง 2 วันที่
27 มิถุนายน 2559 – 1 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นําเสนอความก้าวหน้างานวิจัยโครงการอัตตลักษณ์ไทยสปาด้วยผลิตภัณฑ์
สมุนไพรพื้นบ้าน วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ สํานักงานพัฒนาเศรษฐิกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว
วันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ชุมชนบ้านวัดจันทร์
ประชุม The 16th International Congress on Ethno
pharmacology ทางด้าน Ethno pharmacology ณ Guangxi
University of Chinese Medicine และ Yulin ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2559
ประชุมและนําเสนอผลงาน ในงานประชุม The 16th International
Congress on Ethnopharmacology ทางด้าน Ethnopharmacology
วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2559 ณ Guangxi University of Chinese
Medicine และ Yulin ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2559 เรื่อง การ
เตรียมยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหา เป็น
ฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ช่วงที่ 1 วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ช่วง 2 วันที่
27 มิถุนายน 2559 – 1 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 17/2559 เรื่อง การ
เตรียมยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหา เป็น
ฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2559 เรื่อง เภสัช
กรรมแผนไทยและเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย วันที่ 18-22
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร กิจกรรม QA สัญจร วันที่ 8 มีนาคม
2559 ณ สํานักบริการวิชาการ ม.ช.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คืนป่าสมุนไพรในพื้นที่อมก๋อย วันที่ 3 ธันวาคม
2558 โรงพยาบาลอมก๋อย

- 14 อาจารย์ประจําหลักสูตร








4. รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์



5. ผศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช









สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2559 เรื่อง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสําหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2559 เรื่อง การ
เตรียมยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหา เป็น
ฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ช่วงที่ 1 วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ช่วง 2 วันที่
27 มิถุนายน 2559 – 1 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 17/2559 เรื่อง การ
เตรียมยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหา เป็น
ฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2559 เรื่อง เภสัช
กรรมแผนไทยและเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย วันที่ 18-22
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อบรม เรื่อง การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2559 เรื่อง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสําหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2559 เรื่อง การ
เตรียมยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหา เป็น
ฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ช่วงที่ 1 วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ช่วง 2 วันที่
27 มิถุนายน 2559 – 1 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมการใช้โปรแกรม Design Expert 10.00 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ 17 มิถุนายน 2559
เข้าร่วมประชุม การสัมมนางานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ 2558 ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 กันยายน 2558

- 15 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
1. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)
 อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
หน่วยวัด
2556
2557
2558
1. จํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาตรี (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
0
0
0
2. จํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาโท (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
0
0
0
3. จํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
5
5
5
4. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
คน
5
5
5
5. ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาตรี
ร้อยละ
0
0
0
6. ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาโท
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
7. ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
8. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณเทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนน
5
5
5
2. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
หน่วยวัด
2556
2557
2558
1. จํานวนอาจารย์ประจําที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ (รวมที่ลาศึกษาต่อ) คน
1
1
0
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่ง ผศ. (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
3
3
3
3. จํานวนอาจารย์ประจําปีที่มีตําแหน่ง รศ. (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
1
1
2
4. จํานวนอาจารย์ประจําปีที่มีตําแหน่ง ศ. (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
0
0
0
5. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
คน
5
5
5
6. ร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
ร้อยละ
80.00
80.00 100.00
7. แปลงค่าร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
คะแนน
5
5
5
รวมกันเทียบกับคะแนนเต็ม 5
รายชื่อ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
2. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
3. ผศ.ดร.ภญ.อําไพ พฤติวรพงศ์กุล
4. รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
5. ผศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช
รวม

คุณวุฒิ
ตรี โท เอก

0

0

1
1
1
1
1
5

ตําแหน่งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ. ศ.
1
1
1
1
0

1
3

2

0

- 16 3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป)
 อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มีผลงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ
60 ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน)
ข้อ
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
2557
2558
1. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
เรื่อง
1
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(0.20)
เรื่อง
2
2. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
(0.40)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
3. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
เรื่อง
1
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
(0.60)
เรื่อง
8
4. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(0.80)
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการ ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
เรื่อง
3
7
5. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(1.00)
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน

- 17 ข้อ

6.
7.
8.

ข้อมูลพื้นฐาน
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร

หน่วยวัด

คน
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน)
2557
2558

10.80

7.20

5
216

5
144

- 18 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ประจําปี 2558
วัน/เดือน/ปี
ชื่อวารสารที่ลง
ชื่อผลงานวิจัย
ISSN
ฉบับ/หน้า
ที่เริ่มใช้
ชื่อผู้ร่วมหลักและผู้ร่วมรอง
ตีพิมพ์ /
ประโยชน์
รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
1. รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
1. ผศ.ดร.ภญ.อําไพ พฤติวรพงศ์กุล
1. ผศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช
1. Transdermal Delivery Enhancement of
The Open
Volume 6, 2515
2015
Ruksiriwanich, W., Jantrawut,
Gel Containing Niosomes Loaded
Conference
Pages 10-17
P.
with Volvariella Volvacea Extract
Proceedings
Journal
2. Scavenging Activity of Rutin
Cellulose
Volume 49 (1), 2515
2015
Jantrawut, P., Odile
Encapsulated in Low Methoxyl Pectin Chemistry and
Pages 51-54.
C., and Ruksiriwanich, W.
Beads
Technology
ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
1. Effects of the Chinese Herbal
BIOMED RES
Volume 2015,
2015
Limopasmanee, W.,
Chansakaow, S.,
Formulation (Liu Wei Di Huang Wan)
INT
Article number 902702
Rojanasthien, N.a ,
on the Pharmacokinetics of
Manorot, M., Sangdee, C. ,
Isoflavones in Postmenopausal
Teekachunhatean, S.
Women

ชื่อฐาน
ข้อมูล

ระดับชาติ/
นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

- 19 -

ชื่อผลงานวิจัย
2. Chemical Constituents and
Antibacterial Activity of Volatile Oils
of Combretum latifolium BI. And C.
quadrangular Kurz Leaves

3. Development of a tablet form of liu
wei di huang extract

ชื่อวารสารที่ลง
ตีพิมพ์ /
Chiang Mai
University
Journal of
Health Sciences

ISSN

ฉบับ/หน้า

Volume 14, Number 3,
September - December
2015, Pages 245 - 256

วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มใช้
ชื่อผู้ร่วมหลักและผู้ร่วมรอง
ประโยชน์
July 8,
Wimaluk Nopsiri, Sunee
Chansakaow, Somporn
2015
Putiyanan, Surapol
Natakankitkul, Khesorn
Nantachit, Banyong
Khantawa and Dammrong
Santiarworn
2015
Jearasakulpol, V.,
Tipduangta, P.,
Teekachunhatean, S.,
Chiranthanut, N.,
Chansakaow, S.
2015
Kadchumsang, S., Sirisa-Ard,
P., Sookkhee, S.,
Chansakaow, S.

International
Volume 7, Issue 7, 2015,
Journal of
Article number A53, Pages
Pharmacy and
275-281
Pharmaceutical
Sciences
4. Antibacterial and antioxidant
International
Volume 7, Issue 9, 2015,
activities of lanna medicinal plants
Journal of
Pages 366-370
used in mahoog formula
Pharmacy and
Pharmaceutical
Sciences
5. Chemical constituents and
Chiang Mai
Volume 14, Issue 3, 2015,
July Nopsiri, W., Chansakaow, S.,
antibacterial activity of volatile oils of
University
Pages 245-256
September, Putiyanan, S., Natakankitkul,
Combretum latifolium Bl. and C.
Journal of
2015
S., Nantachit, K., Khantawa,
quadrangulare Kurz leaves
Health Sciences
B., Santiarworn, D.

ชื่อฐาน
ข้อมูล

ระดับชาติ/
นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

- 20 ผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ ประจําปี พ.ศ.2558
ชื่อเรื่อง

รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
1. รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
1. ผศ.ดร.ภญ.อําไพ พฤติวรพงศ์กุล
1. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
1. ผศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช
1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและแก้ปวดจาก
น้ํามันมะแตก

ผูว้ ิ จยั

แหล่งเผยแพร่(ชื่อวารสาร/การประชุม)

วรินทร รักษ์ศิริวณิช

การประชุม การสัมมนางานวิจัยมูลนิธิ
โครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจําปี
งบประมาณ 2558

สถานที่

วันที่เผยแพร่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. 3 กันยายน
เชียงใหม่
2558

ระดับชาติ /
นานาชาติ

ระดับชาติ

- 21 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
 อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มีจํานวน 5 คน ตลอดปี
การศึกษา มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
2. ความพึงพอใจของอาจารย์
 มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ด้านสิ่งสนับสนุน
พบว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ พอใช้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 จากคะแนนเต็ม 5
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาใน ระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 2

ผลการประเมินตนเอง
4.10

ระดับคุณภาพ
ดี

5

ดีมาก

4.55

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

1. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (ทุกระดับ)
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับ)
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

หน่วยวัด
คน
คน
ค่าเฉลี่ย

ผลการดําเนินงาน
2557
2558
4
5
4
5
4.29
4.10

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ได้มีแบบสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้าน
ความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการสํารวจจากผู้ใช้บัณฑิต จากการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2557 จํานวน 5 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 จากคะแนนเต็ม 5

- 22 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน)
ข้อ
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
2557
2558
1. - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบื เนื่องจากการประชมุ
เรื่อง
2
0
วิชาการระดบั ชาติ
(0.10)
2. - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
เรื่อง
0
0
วิชาการระดับชาติ
(0.20)
เรื่อง
0
3
3. - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่ (0.40)
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
4. - บทความทตี่ ีพิมพ์ในวารสารวชิ าการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม เรื่อง
1
0
ที่ 2
(0.60)
เรื่อง
0
0
5. - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ใน
(0.80)
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
เรื่อง
1
1
6. - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
(1.00)
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
6. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
1.80
2.20
7. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
6
6
8. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ร้อยละ
30
36.67
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา

- 23 ผลงานตีพิมพ์/นําเสนอ ในปี 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558)
ฉบับที่ / หน้าที่ / เล่ม
ปีที่
ที่
นายวรวุฒิ เจียรสกุลผล :
International Journal of 7(7), Page 275-281 2015
Development of a Tablet Form of Pharmacy and
Liu Wei Di Huang Extract
Pharmaceutical
Sciences.
น.ส.นิตาภา อินชัย : Investigation 31ST THE IIER
Page 91-95.
2nd August, 2015.
on Solubility and Stability of
INTERNATIONAL
Curcumin in Aqueous Polysorbate CONFERENCE, Bangkok,
micelle
Thailand.
ชื่อนักศึกษา-งานวิจัย

นายรณชิต รุ่งศรี : Screening of
Probiotic Microbes from Feces of
Captive Asian Elephants
น.ส.ศรัญญา ไชยวารีย์ :
Carboxymethylated Starch
Propionate: Preparation and
Application as Emulsifying Agent

วารสารค่าถ่วงน้ําหนัก/

The 16th KKU Veterinary Page 90-94
International Annual
Conference,
International Graduate p. 207-212
Research Conference
2015. Chiang Mai
University, Thailand.

23-24 July 2015,

11 December
2015.

รายชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559)
นักศึกษาปริญญาโท (แผน ก)
1. น.ส.ณภัทร
บุญปัญญา
รหัสประจําตัว 541031007 สําเร็จการศึกษา 14 สิงหาคม 2558
2. นายวรวุฒิ
เจียรสกุลผล
รหัสประจําตัว 551031009 สําเร็จการศึกษา 14 สิงหาคม 2558
3. น.ส.นิตาภา
อินชัย
รหัสประจําตัว 541031024 สําเร็จการศึกษา 25 กันยายน 2558
4. นายรณชิต
รุ่งศรี
รหัสประจําตัว 521031024 สําเร็จการศึกษา 29 มกราคม 2559
5. น.ส.สุมณฑา
รามางกูร
รหัสประจําตัว 561031005 สําเร็จการศึกษา 13 พฤษภาคม 2559
6. น.ส.สิริภัทร
ใจจิตร
รหัสประจําตัว 561031019 สําเร็จการศึกษา 12 กุมภาพันธ์ 2559

- 24 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกดิ กับนักศึกษา
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 3

ผลการประเมินตนเอง
3
3
3
3.00

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การรับนักศึกษา
1. การรับนักศึกษา
สาขาวิชากําหนดเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษา จํานวน 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 โดยใน
แต่ละปีการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เปิดรับนักศึกษาแผนละ 5 คน (ตาม
แผนการรับของหลักสูตร) อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร
โดยแผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มีด้วยกัน 2 แผน ได้แก่ แผน ก
แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 สําหรับผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีพื้นฐานความรู้ ความสามารถและศักยภาพ
เพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ์ได้ สําหรับผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าลําดับขั้นสะสม
เฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สาขาวิชาเภสัชศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น และมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการกําหนดการรับสมัคร และขั้นตอนการสมัคร ตาม
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เชีย งใหม่ http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/TH/register-news.php และดํ า เนิ น การจั ด
สอบภาษาอังกฤษ อาจารย์แต่ละแขนงมีส่วนร่วมในการออกข้อสอบ ส่งให้หัวหน้าแขนงเพื่อพิจารณาข้อสอบเฉพาะสาขา ซึ่งจะ
มีการปรับการออกข้อสอบทุกครั้ง และสาขาเป็นผู้รวบรวมข้อสอบตลอดจนกําหนดเกณฑ์คะแนนการสอบผ่าน ผู้สมัครสอบ
คัดเลือกเข้ารับการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา และการสอบสัมภาษณ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินผล
การดําเนินงานการรับนักศึกษา เช่น จํานวนผู้สมัคร จํานวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา /ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา มีผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 6 คน ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาทั้งหมด จํานวน 5 คน ในจํานวนนี้มีผู้สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว จํานวน 1 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ได้หารือและวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับภาควิชาโดยจะทําการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
เพื่อให้ได้จํานวนนักศึกษาตรงตามแผนการรับนักศึกษา
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาพื้นฐานที่มีความสําคัญในการทําวิทยานิพนธ์ หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับ
หน่วยกิต ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กําหนด

- 25 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 สาขาวิชาได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อทําหน้าที่คอยดูแล ให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษาด้านต่างๆ เช่น การลงทะเบียน การขอทุนวิจัยระดับคณะ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ เป็นต้น อาจารย์ที่
ปรึกษาอาจกําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมที่เห็นว่ามีความสําคัญในการทําวิจัยวิทยานิพนธ์
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต หรือให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาเรียนนอกสาขาวิชา เช่น ให้
นักศึกษาลง visitor ในสาชาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง โดยความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพึงรู้ แนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาและวิทยานิพนธ์
ตลอดจนแนะนําวิธีเรียนระดับบัณฑิตอย่างไรให้ประสบผลสําเร็จ และแนะนําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจนอกจากนี้
หน่วยบัณฑิตยังได้มีการแจกคู่มือสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเรียนขั้นบัณฑิตศึกษา และช่วยลดข้อผิดพลาดที่มักเกิดกับนักศึกษา
มีการจัดสรรทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนอุดหนุนการศึกษาจากราชกรีฑาสโมสร เป็นทุนอุดหนุนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ทุนTA/RA ทุนจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์
และทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ การไปเสนอผลงานวิชาการ และการไปฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1. การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอน กรอบ และข้อบังคับฯ ระยะเวลาในการทํา
วิทยานิพนธ์แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษา ฯลฯ และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการทํา
วิจัยของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาพิจารณากรอบแนวคิดในการทําวิจัยทันทีเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาในรายวิชาครบ 6 หน่วยกิต
แล้ว สาขาวิชาให้นักศึกษาเลือกหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ตามความสนใจของนักศึกษาโดยอิสระ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปและมีอาจารย์ภายในแขนงวิชาเป็นผู้ให้คําแนะนํา เมื่อนักศึกษาสอบผ่านหัวข้อโครงร่างจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้คําแนะนําดูแล ให้คําปรึกษาในระหว่างการทําวิจัยของนักศึกษาเพื่อให้
วิทยานิพนธ์สอดคล้องกับสาขาวิชา โดยนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนา และการนําเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา
ทั้งนี้ มีหน่วยบัณฑิตศึกษาและสาชาวิชา เป็นผู้อํานวยความสะดวก แนะนําและสนับสนุน ในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนให้
ข้อมูล เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษาไม่ว่าจะเป็น การจัดการเรื่องให้คําแนะนํา เรื่องการขอสอบ
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย และอื่น ๆ เพื่อให้
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อ
นักศึกษาเสนอสอบหัวข้อ-โครงนิพนธ์ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ร่วมอยู่
และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงนิพนธ์ตามกําหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักศึกษาดําเนินการทํา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้คําปรึกษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา นักศึกษาต้อง
รายงานผลการดําเนินการอย่างชัดเจนเป็นระยะกับอาจารย์ที่ปรึกษานิพนธ์ ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้าจะต้องได้ผ่าน
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานหลักสูตร ก่อนเสนอ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มของ
บัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม จํานวน 11 ท่าน ดังนี้

- 26 นักศึกษา
1. นายกรวิทย์ ศรีสง่า

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์

2. น.ส.นิชนา นาคพานิช
3. น.ส.มัณฑนา เจนสาริกิจ

รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษ

4. นายสถาปัตย์ ราชา
5. นายพิพัฒน์พงษ์ วงศ์ใหญ่

อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
รศ.ดร.สํารี มั่นเขตต์กรณ์
อ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ
อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
อ.ดร.ภก.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเอง และเป็นการเสริมทักษะในการนําเสนอทางวิชาการในที่ประชุม
นอกจากนี้ ภาควิชาและอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. อบรมการใช้โปรแกรม Turn it in เพื่อใช้ในการตรวจความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์
2. การบรรยายหัวข้อ "From Bioresources to Global Products" โดย ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องกระถินณรงค์
3. ประชุม International Graduate Research Conference 2014 (iGRC 2014) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
4. อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Endnote Web” ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อบรมเชิงปฎิบัติการ : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ
วิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2559 เรื่อง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สําหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับ ดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 จากคะแนนเต็ม 5

- 27 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
1. การคงอยู่
ข้อมูลนักศึกษา
จํานวน
จํานวน
ปีการศึกษาที่รับเข้า
ลาออก/
รับเข้า
พ้นสภาพ
2554
9
3
2555
5
1
2556
9
3
2557
4
0
2558
4
0

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)
ในแต่ละปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
9
6
5
3
1
5
5
5
3
9
5
2
4
4
4

ร้อยละการคงอยู่
11.11
60.00
22.22
100.00
100.00

จากการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 รหัส 571... จํานวน 4 คน หลักสูตรได้ดําเนินการกําหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่ตรงกับความต้องการ มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้นปีที่ 2 รหัส 571...
จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของอัตราคงอยู่
2. การสําเร็จการศึกษา
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา
จํานวน จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา (จํานวนจริง)
ร้อยละ
ปีการศึกษา จํานวนนักศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา
ลาออก/
ผู้สําเร็จ
ที่รับเข้า
ที่รับเข้า
พ้นสภาพ 2554 2555 2556 2557
การศึกษา
2558
2554
9
1
2
2
55.56
2555
5
1
1
20.00
2556
9
3
2
2
44.44
2557
4
0.00
2558
4
0.00
อัตราสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรกําหนด
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอและเครื่องมือบางชนิดต้องไปใช้ร่วมกับคณะอื่น จึงทําให้เกิด
ความล่าช้าจากการรอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ลักษณะของงานวิจัยของนักศึกษาแต่ละคนต่างกัน จึงทําให้ระยะเวลาในการศึกษาต่างกัน ส่งผลให้นักศึกษา
ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามกําหนด

นักศึกษาบางคนขาดทักษะและภาษา ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา

การตีพิมพ์ที่ต้องรอการตอบรับ เนื่องจากบางวารสารใช้เวลาในพิจารณาตีพิมพ์นานกว่าที่คาดการณ์ไว้

นักศึกษาบางคนต้องทําวิจัยนอกขอบเขตของโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้เสนอไว้

นักศึกษาทํางานพิเศษระหว่างเรียน ทําให้ศักยภาพในการทําวิจัยลดลง

- 28 3. ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชามีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาหลายช่องทาง
โดยนักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ผ่านอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่านสายตรงคณบดี ผ่านกล่องรับข้อความร้องเรียนของคณะ เป็นต้น เมื่อ
มีเรื่องร้องเรียน ประธานหลักสูตรจะนําข้อร้องเรียนเข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับทราบ และพิจารณา
หาทางแก้ไขตามข้อร้องเรียน โดยจะแยกประเด็นข้อร้องเรียน เช่น หากเป็นเรื่องของหลักสูตรก็จะส่งไปยังประธานหลักสูตร
หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ก็จะส่งเรื่องไปยังภาควิชา และงานบริหาร
ทั่วไป เพื่อดําเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 มีการประเมินความพึงพอใจด้านขอร้องเรียนต่างๆ ผลการประเมินพบว่า อยู่ในระดับ ดี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 5
ภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตในเวลา 1 ปี
ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

จํานวน
5
5

ร้อยละ
100
100

4

80

4
4
1
0
0

100
100
20
0
0

- 29 หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาในภาค/ปีการศึกษา
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
ร้อยละการกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
461701 RE & NEW DRUG DEVELOP
461712
461714
461715
461730

ADVANCED
PHARMACOGNOSY I
ADV PHARM CHEM
STRUC & REACT DRUG
SPICES AND VOLATILE
OILS
SEM IN PHAR. SCI I
THESIS
THESIS

A

B+

B

C+ C D+ D

461713
461738
461739
461751
461758
461759
461792
461798

INSTRUMENTS OF
PHARMACY
ADVANCED
PHARMACOGNOSY II
SELEC TOPIC IN
PHARMACOG
SP IN PHARMACOG
SEP TECH IN PHARM ANAL
SELECT TOP IN PHARM
ANAL
SP IN PHARM ANALYSIS
SEM IN PHARM SCI. II
THESIS

5.1
5.2
5.3
5.3

U

I

P

T

V

4
3

4
3

100

1
1
3

1
1
3

4
1
2

4
1
2

100

4

4

100

3

3

100

3

3

100
100
100

1
1
1

1
1
1

1
4
2

1
4
2

100
100
100
100
100

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

S

50 25 25
100

461791
461798
461799
ภาคการศึกษาที่ 2/2558
461702

F

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
W
ทะเบียน ผ่าน

สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 5

100
100
100

ผลการประเมินตนเอง
3
3
3
5

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดีมาก

3.50

ปานกลาง

- 30 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความรู้
ความเข้าใจและความชํานาญในกระบวนการวิจัยใน 3 สาขา คือ สาขาวิชาเภสัชเวท เภสัชเคมี และเทคโนโลยีเภสัชกรรม
สําหรับสาขาเภสัชเวทจะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับยา อาหาร และเครื่องสําอางที่ได้จากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ แหล่งที่มา
กระบวนการสกัดแยกองค์ประกอบทางเคมี การประเมินคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การเพิ่มผลผลิตโดยวิทยาการด้าน
ชีวภาพและเคมี การพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากแหล่งธรรมชาติ ตลอดจนการศึกษาภูมิปัญญาไทยระดับสูงและการประยุกต์
วิทยาการต่างๆ กับองค์ความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้าน สาขาเภสัชเคมี จะเน้นการศึกษาระดับสูงเกี่ยวกับการสังเคราะห์ และ
หรือกึ่งสังเคราะห์ของสารต่างๆ ที่ใช้เป็นยา อาหาร และเครื่องสําอาง การวิเคราะห์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของสารนั้นๆ
องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างของโมเลกุลและการออกแบบ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์และโครงสร้าง ส่วนสาขา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม จะเน้นการศึกษาระดับสูง เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา การผลิต การควบคุมและการประกันคุณภาพของ
เภสัชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานสากล โดยพัฒนาทั้งระบบนําส่งยาและองค์ประกอบสําคัญเพื่อบรรลุปรัชญาการ
พึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงการทดแทนการนําเข้าได้บางส่วน ของอุตสาหกรรมยาและสิทธิบัตรยา ทั้งนี้เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านเภสัชกรรม เพื่อการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
และการประยุกต์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และเครื่องสําอางของประเทศได้อย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืนต่อไป
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาที่
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศทางด้านเภสัชกรรมได้ มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการวิจัยและ
พัฒนายาใหม่ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อนําไปพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศได้ สามารถพัฒนาองค์ความรู้
สร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเภสัชกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ
สามารถชี้นําสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างนักวิจัยและนักวิชาการที่ดีใน
อนาคต
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ได้เปิดหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ.2545 และได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2556 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจานี้ ยังปรับปรุงเพื่อให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
นอกจากนั้น หลักสูตรเดิมทั้ง 4 สาขาวิชาเป็นหลักสูตรที่เน้นความเป็นเฉพาะทางมากเกินไป นักศึกษาไม่มีโอกาสได้
เรียนรู้วิทยาการทางด้านอื่นที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง ทําให้ขาดแนวคิดในการทํางานเชิงบูรณาการ และการทําวิจัยอย่าง
ครบวงจร นอกจากนั้นในหลักสูตรเดิมรับเฉพาะผู้สําเร็จการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์เท่านั้น ในหลักสูตรปรับปรุงนี้สามารถ
รับนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์ทางด้านเคมี ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ มา
ศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมได้ด้วย ซึ่งหลักสูตรในลักษณะนี้มีใช้ในหลายประเทศทั้งในสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น
เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ทําให้นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายใน
การทํางานของตนได้มากขึ้น โดยหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 สามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาขีดความสามารถในด้าน
วิจัย การประยุกต์องค์ความรู้ในด้านวิชาชีพมาใช้ในการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนา ส่วนหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 เหมาะ
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะเป็ น นั ก วิ ช าการหรื อ นั ก วิ จั ย หรื อ เพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ สู ง ขึ้ น ไป และทํ า ให้ เ พิ่ ม

- 31 ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการวิจัยให้มีความยืนหยุ่นปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่มีความชํานาญด้านใดด้านหนึ่งทํางานวิจัย
ร่วมกันมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันมากขึ้น และสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายในคณะจากเดิม 3 ภาควิชา
เป็น 1 สายวิชา และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิม หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นสากลมากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรนี้สามารถรับนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องมาศึกษาต่อได้ เพิ่มหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 และปรับปรุงหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทั้งนี้ อาจารย์ประจําหลักสูตร
มีการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
นอกจากนี้ สาขาวิชายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาต่างๆ เข้าประเมินกระบวนวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดกระบวนวิชามีการประชุมกลุ่มอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา เพื่อรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา แผนการปรับปรุงรายวิชา การปรับเพิ่ม-ลดเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน เพื่อให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย ซึ่งจะปรากฏผลที่ มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชา นอกจากนั้น ยังได้มีการสอบถามความเห็นของ
นักศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. การกําหนดผู้สอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มีอาจารย์ผู้สอน จํานวน 36 คน โดยมีคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งเหมาะสําหรับการสอน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนยังมีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน
ตลอดจนยังมีประสบการณ์ทํางาน และผลงานวิชาการ นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ
เพื่อสอนในหัวข้อที่ทันสมัย นักศึกษาต้องรู้และมีความสอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนนั้น
คณะฯมีกระบวนการเลือกสรรคณาจารย์พิเศษพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เสนอแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ
และเสนอไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนามุมมอง นอกเหนือไปจากความรู้ทางทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทํางานจริง
สําหรับการกําหนดผู้สอน แขนงวิชา จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดผู้สอน ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์การทํางานในแขนงวิชานั้น ๆ
2. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3 การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจําหลักสูตรส่งคําอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชานําไปเป็นข้อมูลสําหรับ
การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3 พร้อมทั้งกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและ
ผู้ร่วมสอนเป็นผู้จัดทํา มคอ.3 เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง
และเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการ
พัฒนาให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการ
เรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้
นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

- 32 นอกจากนี้ หน่วยบัณฑิตศึกษา ภาควิชา และอาจารย์ประจําหลักสูตร ทําหน้าที่ประสานงานกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ของแต่ละภาคการศึกษา ก่อนเปิดสอน 30 วัน เพื่อรวบรวมให้ภาควิชา และส่งต่อ
ให้คณะต่อไป โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จํานวน 6 วิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2558 จํานวน 8 วิชา (ยกเว้นกระบวน
วิชา THESIS) ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนจะชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นักศึกษาทราบในวันแรกของการ
เรียนการสอน
3. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาสัมมนาใน 2 ภาคการศึกษาแรก โดย
อาจารย์ผู้ดูแลหัวข้อสัมมนาจะเป็นผู้แนะนําและให้คําปรึกษา หัวข้อและเนื้อหาในการสัมมนาที่มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและ
เป็นหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยในวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจทําต่อไป
นั ก ศึ ก ษาแผน ก แบบ ก1 นั ก ศึ ก ษามี หั ว ข้ อ สั ม มนาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ หั ว ข้ อ วิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง กํ า กั บ ดู แ ลโดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สาขาวิชามีการกําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ และการนําเสนอผลงานในการสัมมนาอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา โดยต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง ตลอดระยะเวลา
การศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทําวิจัย เปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า การ
ทําวิจัยด้วยตนเอง และสร้างองค์ความรู้เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีคณาจารย์เข้าร่วมรับฟังสิ่งที่นักศึกษา
นําเสนอ สําหรับกระบวนการการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีดังนี้
1. นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านและไม่ผ่าน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับสาขาวิชา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์
3. นักศึกษาจัดทําหัวข้อ-โครงร่างวิทยานิพนธ์และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คําปรึกษา กําหนด
ขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
4. นักศึกษาสอบหัวข้อ-โครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฯ ที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีทั้งหมด 9 คน เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว ก็จะเสนอผ่าน
คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ เพื่อเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
5. นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอเค้าโครงฯ ที่แก้ไข
เพื่อขออนุมัติการทําวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2558 มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ จํานวน 3 หัวข้อ ดังนี้
รายชื่อนักศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1. นายกรวิทย์ ศรีสง่า 571031006 การนําส่งเควอซิตินที่ถูกกักเก้บในพอลิ 1. อ.ดร.รัตติรส คนการณ์
เมอร์ริคไมเซลล์สู่เซลล์มะเร็งตับโดยใช้ 2. รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ
อนุภาคแม่เหล็กระดับนาโน (Delivery 3. รศ.ดร.สํารี มั่นเขตต์กรณ์
of Quercetin Encapsulated
Polymeric Micelles to Liver Cancer
Cells Using Superparamagmetic
Nanoparticles)
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2. น.ส.นิชนา นาคพานิช
571031019

3. น.ส.มัณฑนา เจนสาริกิจ
561031009

4. นายสถาปัตย์ ราชา
571031020

5. นายพิพัฒน์พงษ์ วงศ์ใหญ่
571031021

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดเนื้อใน
เมล็ดมะม่วงที่ปลูกในภาคเหนือ และ
การใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์บํารุงผิว
(Antioxidant Activity of Mango
Seed Kernel Extract Cultivated in
Northern Thailand and Its
Application in Skin Care Products)
การสังเคราะห์อนุพันธ์ของบราซิลินที่
สกัดได้จากฝางเพื่อเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์
การแบ่งส่วน (Derivatization of
Brazilin Extracted from Sappan
Wood to Enhance the Partition
Coefficient)
การสร้างแบบจําลองโมเลกุลเพื่อตรวจ
พิสูจน์สมุนไพรที่มีศักยะยับยั้งโปรตีน
CagA ของเชื้อ Helicobacter pylori
(Molecular Modelling for
Identification of Potential Herbal
Inhibitors on Helicobacter pylori
CagA Protein)
ฤทธิ์ยับยั้งอะซิทิลคอลินเอสเตอเรสของ
น้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิงบาง
ชนิด (Acetylcholinesterase
Inhibitory Activity of Essential Oil
from Some Zingiberaceous
Plants)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1. รศ.พิมพร
ลีลาพรพิสิฐ
2. อ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ

1. อ.ดร.ภญ.ดรุณี
หงษ์วิเศษ
2. อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุม้
3. รศ.ดร.ภญ.ศิริวภิ า ปิยะมงคล

1. อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล

1. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
2. รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
3. อ.ดร.ภก.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล

4. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีคณ
ุ สมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
2. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

- 34 ประธานคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรฯ จะเป็น ผู้ดํา เนินการให้ เป็ น ไปตามข้อบัง คับฯ
และเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเภสัชศาสตร์เพื่อตรวจสอบและพิจารณา
คุณสมบัติว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และดําเนินการแต่งตั้งต่อไป พร้อมทั้งแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ อาจารย์ประจําหลักสูตรให้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทําวิจัย เพื่อให้นักศึกษาพิจารณากรอบแนวคิดในการทําวิจัย รวมถึงงานวิจัยของคณาจารย์ใน
สาขาวิชา นักศึกษาเลือกหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ตามความสนใจ และให้ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ตาม
ขั้ น ตอนของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาเสนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบเค้ า โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม จํานวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คําปรึกษา แนะนําแนวทางการทําวิจัยให้กับ
นักศึกษา และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยได้เสนอคําขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยมีการพิจารณาภาระงานในการควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ท่านนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
วันที่อนุมัติ
ชื่อหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หัวข้อ
1. นายกรวิทย์ ศรีสง่า 571031006 เรื่อง
25 ธ.ค. 58 1. อ.ดร.รัตติรส
คนการณ์
อ.ที่ปรึกษาหลัก
การนําส่งเควอซิตินที่ถูกกักเก้บในพอลิ
2. รศ.ดร.ศิริพร
โอโกโนกิ
อ.ที่ปรึกษาร่วม
เมอร์ริคไมเซลล์สู่เซลล์มะเร็งตับโดยใช้
3. รศ.ดร.สํารี
มั่นเขตต์กรณ์
อ.ที่ปรึกษาร่วม
อนุภาคแม่เหล็กระดับนาโน
2. น.ส.นิชนา นาคพานิช 571031019 เรื่อง 2 ธ.ค. 58 1. รศ.พิมพร
ลีลาพรพิสิฐ
อ.ที่ปรึกษาหลัก
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดเนื้อใน
2. อ.ดร.วรรธิดา
ชัยญาณะ
อ.ที่ปรึกษาร่วม
เมล็ดมะม่วงที่ปลูกในภาคเหนือ และการ
ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์บํารุงผิว
3. น.ส.มัณฑนา เจนสาริกิจ 561031009
6 ส.ค. 58 1. อ.ดร.ภญ.ดรุณี
หงษ์วิเศษ
อ.ที่ปรึกษาหลัก
เรื่อง การสังเคราะห์อนุพันธ์ของบราซิลิน
2. อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
อ.ที่ปรึกษาร่วม
ที่สกัดได้จากฝางเพื่อเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์
3. รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
อ.ที่ปรึกษาร่วม
การแบ่งส่วน
6. นายสถาปัตย์ ราชา 571031020 เรื่อง
14 มิ.ย. 59 1. อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
อ.ที่ปรึกษาหลัก
การสร้างแบบจําลองโมเลกุลเพื่อตรวจ
พิสูจน์สมุนไพรที่มีศักยะยับยั้งโปรตีน
CagA ของเชื้อ Helicobacter pylori
7. นายพิพัฒน์พงษ์ วงศ์ใหญ่
25 ก.ค. 59 1. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
อ.ที่ปรึกษาหลัก
571031021 เรื่อง ฤทธิ์ยับยั้งอะ
2. รศ.ภญ.พิมพร
ลีลาพรพิสิฐ
อ.ที่ปรึกษาร่วม
ซิทิลคอลินเอสเตอเรสของน้ํามันหอม
3. อ.ดร.ภก.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล
อ.ที่ปรึกษาร่วม
ระเหยจากพืชวงศ์ขิงบางชนิด

- 35 5. การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะเป็นผู้ช่วยเหลือ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาดําเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด อาจารย์ที่ปรึกษาจะทําหน้าที่ช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ผลความก้าวหน้า
การทําวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานการทําวิทยานิพนธ์ นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์แก่อาจารย์
ประจําหลัก สูตรและบัณ ฑิตวิทยาลั ยทุกภาคการศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา และภาควิชาทํา หน้า ที่ประสานงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น แนะนําคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ และแจ้งกําหนดการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อขอตรวจสอบ
รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สําหรับการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ในเบื้องต้น ดังนี้
1. ตรวจสอบชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ตรงกับหัวข้อโครงร่างฯ
2. ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ตรงกับหัวข้อโครงร่างฯ /คําสั่งแต่ งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ตรงกับ
ประสานงานนักศึกษา ให้ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์แล้วโดยอาจารย์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ลงนามในหน้าอนุมัติเรียบร้อยแล้ว (บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์
ตามลําดับก่อน-หลัง โดยยึดตามลําดับรายชื่อที่นักศึกษาได้ลงไว้ในตารางการขอตรวจสอบรูปเล่ม)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ได้กําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไว้ใน มคอ.2 อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ําหนักองค์ประกอบในการประเมิน
สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน มคอ.2 ในแต่ละด้าน ดังนี้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การประเมินผลการเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรม เช่น ความรับผิดชอบในงานที่







ได้รับมอบหมาย ประเมินจากทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีการจัดขึ้น นักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนร่วม
กิจกรรม ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้แก่ต้นสังกัดต่างๆ ที่บัณฑิตเข้าไปทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
ด้านความรู้ การประเมินผลการเรียนรู้จากการตอบคําถาม การอภิปราย แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
จากผลการจัดสัมมนาทางวิชาการของนักศึกษา ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้แก่ ต้นสังกัดต่างๆ ที่
บัณฑิตเข้าไปทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
ด้านทักษะทางปัญญา การประเมินผลการเรียนรู้จากการตอบข้อซักถามกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
การวิจัย การตอบข้อซักถามจากเพื่อนๆ นักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมในการสัมมนาทางวิชาการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ การประเมินผลการเรียนรู้
จากพฤติกรรม การปฏิบัติงาน และผลงานของนักศึกษา ตลอดจนการนําเสนองาน
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลงานและความสามารถในการนําเสนอในหลายรูปแบบ

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ และอาจารย์ประจําหลักสูตรทําหน้าที่การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยครอบคลุม learning outcome หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการ
ประเมินไว้ใน มคอ.2 อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ําหนักองค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน มคอ.2 มี
การกําหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา โดยจะมีการพิจารณาข้อสอบ และ
ผลการตัดเกรดของนักศึกษา ทั้งนี้ จะนําเอาผลการประเมินกระบวนวิชาแต่ละรายวิชามาประกอบการพิจารณาดังกล่าว

- 36 3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7)
หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของภาควิชา มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาเป็นผู้กํากับให้
อาจารย์ผู้ผิดชอบกระบวนวิชาและผู้ร่วมสอนจัดทํา มคอ. 5 ภายใน 30 วันนับจากวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา โดย
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชาจะมีการประชุมกลุ่มผู้สอน โดยในปีการศึกษา 2558 มีการจัดทํา มคอ.5จํานวน 14 วิชา
(ยกเว้นกระบวนวิชา THESIS)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา
4. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้ได้วิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพ โดยสะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม ซึ่งหลักสูตรฯ
แผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาโดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อ
แรก จํานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) และจะต้องมีชื่อของ
นักศึกษาเป็นชื่อแรก จํานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป็นไป
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์
(1) มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
/
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
/
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
/
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ ตาม
/
แบบ มคอ.5 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวัน
ปิดภาคการศึกษา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
/
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน
/
มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
/
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์

- 37 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)
(8) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคําแนะนําด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร
(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จํานวนตัวบ่งชี้ทดี่ ําเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดําเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ -ไม่มีรหัส-ชื่อวิชา
ความผิดปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1

การตรวจสอบ

เป็นไป
ตามเกณฑ์
/

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์

/
/
/
11
5
100
11
100

เหตุที่ทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2558
รหัส-ชื่อวิชา
เหตุที่ที่ไม่เปิดสอน
461716 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 1
461717 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 2
461718 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 3
461733 เภสัชภัณฑ์ธรรมชาติ
461734 พืชยาเศรษฐกิจ
เป็นกระบวนวิชาเลือก
461735 การประยุกต์เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางเภสัชเวท ซึ่งนักศึกษาไม่เลือก
461736 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากตํารับยาแผนโบราณ
ลงทะเบียน
461737 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา
461740 เคมีของยาขั้นสูง 1
461741 เคมีของยาขั้นสูง 2
461742 อินทรีย์เคมีของการสังเคราะห์ยา 1
461743 อินทรีย์เคมีของการสังเคราะห์ยา 2
461748 หัวข้อเลือกสรรทางเคมีของยา
461749 ปัญหาพิเศษทางเคมีของยา
461750 การวิเคราะห์ยา

มาตรการที่ดําเนินการ

- 38 รหัส-ชื่อวิชา
461752 ปฏิกิริยาเคมีทางเภสัชวิเคราะห์
461760 ระบบสารลดแรงตึงผิว
461761 การวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีใหม่ในผลิตภัณฑ์แขวน
ตะกอนและอิมัลชัน
461762 พอลิเมอร์ทางเภสัชกรรม
461763 การประกันคุณภาพและมาตรฐานยา
461764 การบริหารการผลิตยา
461765 การวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตเภสัชภัณฑ์
ปราศจากเชื้อ
461766 การวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตยาเม็ดและ
แคปซูล
461767 หน่วยการผลิตในทางเภสัชศาสตร์
461768 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
461769 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
461770 เภสัชพลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา -ไม่มีรหัส-ชื่อวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

เหตุที่ที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดําเนินการ

เป็นกระบวนวิชาเลือก
ซึ่งนักศึกษาไม่เลือก
ลงทะเบียน

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

คุณภาพการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แผนการปรับปรุง
โดยนักศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา
(นํามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา)
มี ไม่มี
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
461701 RE & NEW DRUG DEVELOP
/
461712 ADVANCED PHARMACOGNOSY I
/
461714 ADV PHARM CHEM
/
461715 STRUC & REACT DRUG
/
461730 SPICES AND VOLATILE OILS
/
461791 SEM IN PHAR. SCI I
/
461798 THESIS
/
461799 THESIS
/

- 39 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
461702 INSTRUMENTS OF PHARMACY
461713 ADVANCED PHARMACOGNOSY II
461738 SELEC TOPIC IN PHARMACOG
461739 SP IN PHARMACOG
461751 SEP TECH IN PHARM ANAL
461758 SELECT TOP IN PHARM ANAL
461759 SP IN PHARM ANALYSIS
461792 SEM IN PHARM SCI. II
461798 THESIS

/
/
/
/
/
/
/
/
/

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวนอาจารย์ใหม่

มี 
ไม่มี
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

- 40 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร กิจกรรม QA สัญจร
วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สํานักบริการวิชาการ
ม.ช.
 ประชุมวิชาการ Menopause Acadamic
Conference (MAC) 2016 วันที่ 23-25
มีนาคม 2559 โรงแรมเมอร์เคลียร์
ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
 นําเสนอความก้าวหน้างานวิจัยโครงการอัตต
ลักษณ์ไทยสปาด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ สํานักงานพัฒนา
เศรษฐิกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
กรุงเทพฯ
 วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม
สุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว วันที่ 29-30 มีนาคม
2559 ชุมชนบ้านวัดจันทร์
ผศ.ดร.ภญ.อําไพ พฤติวรพงศ์กุล

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร กิจกรรม QA สัญจร
วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สํานักบริการวิชาการ
ม.ช.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คืนป่าสมุนไพรในพื้นที่
อมก๋อย วันที่ 3 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลอม
ก๋อย
รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์

อบรม เรื่อง การประเมินความปลอดภัยทาง
ชีวภาพด้านอาหารของพืชดัดแปลงพันธุกรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมเซ็นจูรี่
กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่
11/2559 เรื่อง การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกสําหรับการดูแลผู้ป่วยโรค

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ


นําความรู้จากการประชุม ฝึกอบรม ไปพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และด้านวิจัย



นําความรู้จากการประชุม ฝึกอบรม ไปพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และด้านวิจัย



นําความรู้จากการประชุม ฝึกอบรม ไปพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และด้านวิจัย



นําความรู้จากการประชุม ฝึกอบรม ไปพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และด้านวิจัย



นําความรู้จากการประชุม ฝึกอบรม ไปพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และด้านวิจัย

- 41 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม







สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

เรื้อรัง วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 ณ โรง
แรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่
14/2559 เรื่อง การเตรียมยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะ
รายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหา เป็นฐาน
การเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ช่วงที่ 1 วันที่ 20-24
มิถุนายน 2559 ช่วง 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2559
– 1 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมการใช้โปรแกรม Design Expert 10.00 ณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์
ที่ 17 มิถุนายน 2559
เข้าร่วมประชุม การสัมมนางานวิจัยมูลนิธิ
โครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ
2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
วันที่ 3 กันยายน 2558

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต

- 42 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
คณะฯ และภาควิชาร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการวางระบบการดําเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
หน่วยบัณฑิตศึกษามีการสํารวจความต้องการ
และความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็น
ประจําทุกปีการศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษาได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์นําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ และส่งผลการประเมิน
ให้ภาควิชาทราบและพิจารณา ทั้งนี้ ภาควิชาจะพิจารณาหากมีครุภัณฑ์ สิ่งสนับสนุนที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัย ที่จําเป็นต้องมีการจัดซื้อใหม่หรือดําเนินการซ่อมแซม/บํารุงรักษา จะดําเนินการขอไปยังคณะฯ เพื่อขอจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หรือซ่อมแซม/บํารุงรักษาครุภัณฑ์เดิม ปีละ 1 ครั้ง จาก 3 แหล่ง
งบประมาณ คือ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และเงินบริจาค เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะมีการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ ซึ่งจะมีตัวแทนอาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง
ขั้นตอนการตรวจรับดังกล่าวด้วย ในกรณีที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชํารุด และจําเป็นต้องดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาจารย์
ประจําหลักสูตรมีช่องทางการดําเนินการโดยสามารถแจ้งไปยังภาควิชา เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมเป็น
คราวๆ ไป
ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินสําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย อาทิเช่น เครื่องไตเตรทหาปริมาณความชื้นคาร์ลฟิชเชอร์ เครื่องไตเตรทแบบ
อัตโนมัติ เตาไฟฟ้าชนิดซ่อนสายไฟในนวม เครื่องกวนด้วยระบบแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน ตู้บ่มเพาะเชื้อพร้อมเขย่า และ
Micropipette เป็นต้น และครุภัณฑ์เฉพาะสําหรับการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ชิ้น ได้แก่ ชุดถุงหมัก Fermenter
รวมทั้งมีการอนุมัติงบประมาณสําหรับการซ่อมแซม/บํารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่สําคัญต่อการทําวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น เครื่อง HPLC เครื่องระเหยภายใต้ความดัน และเครื่องวัดขนาดอนุภาค เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว คณบดีฯ
ซึ่งเป็นประธานหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นถึงความไม่พร้อมของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน จึงได้ให้จัดทําโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์สู่ความเป็นสถาบันชั้นเยี่ยม โดยใช้งบประมาณเงินสะสมคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 12,131,800 บาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ด้าน 1) การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 2) เวชสําอางและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3) การทําเข้มข้นสารสกัดและชุดวิเคราะห์ และ 4) การผลิต การบรรจุและการควบคุมคุณภาพยาแผน
โบราณ มีการจัดซื้อและอบรมโปรแกรม Design of Experiment เพื่อพัฒนาคุณภาพการออกแบบการทดลองและการ
วิเคราะห์ผลการวิจัยของนักศึกษา รวมถึงทางงานนโยบายและแผนฯ ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการด้านครุภัณฑ์ของ
คณาจารย์ไว้ เพื่อให้สามารถมีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนสําหรับเสนอของบประมาณเหลือจ่ายจากรัฐบาลในกรณีที่มีการ
ให้จัดส่งโครงการอย่างเร่งด่วน เช่น ในปีการศึกษา 2558 คณะฯได้จัดทําข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วงเงิน 5,020,400 บาท เพื่อส่งไปยังกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีห้องปฎิบัติการและเครื่องมือในการทําวิจัย ทุกปีจะมีการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยและหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ก้าวหน้าและทันสมัย รวมทั้ง มีการซ่อมแซม ปรับปรุงห้อง
ให้เหมาะสมกับการทําวิจัย
ห้องสมุด เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือ วารสาร ทั้งในรูปแบบของ hard copy, CD และ on-line
นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับสํานักหอสมุด เพื่อให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัย CMU Scholarly Research Report ซึ่งมีการปรับฐานข้อมูลให้ทันสมัยทุกเดือนโดยนําข้อมูลฐานข้อมูลงานวิจัยที่มี

- 43 ความน่าเชื่อถือ ได้แก่ Academic Search Premier, Ingenta Connect, MathSciNet, PubMed, ScienceDirect,
Scopus และ Web of Science และสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่ใช้เก็บ full paper ได้ โดยมีการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทุกเดือน มีบริการข้อมูล CMU e-Research สําหรับจัดเก็บงานวิจัยของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย มีบริการฐานข้อมูล
CMU e-Thesis สําหรับจัดเก็บวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยบริการเครื่องมือกลาง ซึ่งเป็นที่รวบรวมเครื่องมือที่มีราคาแพง และมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการเครื่องมือ
กลาง ช่วยอํานวยความสะดวกในการดูแลประสานงานและให้คําแนะนําในการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือ และยังมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เข้ากับ website ของศูนย์บริหารงานวิจัย เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
มีการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน และการทําวิจัย เช่น มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกที่ทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบริการ
ห้องสมุด และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสาขาเภสัชศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย
ของคณะเภสัชศาสตร์ไว้ให้บริการ โดยดําเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ/มีการบริการและจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายของ
คณะฯ ที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจุดในบริเวณคณะฯ และห้องพักบัณฑิตศึกษา
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ คณะฯได้รับการจัดงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ตามที่ระบุไว้ข้อ 1
นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงห้องบรรยายพุดซ้อน 1-3, ห้อง 01-005, ห้อง 212, ห้อง 308, ห้อง 401, ห้องพวงคราม
, ห้องพุทธชาด, ห้องพุทธรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคาร 3 และห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคาร 5 สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และก่อสร้างอาคารเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร

- 44 หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
1. ควรมีระบบและกลไกที่จะนําไปสู่
การปฏิบัติในการเตรียมความ
พร้อมและการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาที่เป็นรูปธรรมและ
ครอบคลุมในทุกด้าน
2. ควรประเมินกระบวนการรับ
นักศึกษา โดยคํานึงถึงผลลัพธ์เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อให้มีแนวโน้มผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
3. ควรประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตร

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

ในสถานการณ์ปัจจุบันมีจํานวนผูม้ า
สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ลดลง ดังนั้นกระบวนการคัดนศ.เข้ามา
เรียนต่อเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจึงทําได้
เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น
การประเมินความพึงพอใจของนศ.ต่อ
หลักสูตรจะเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพ
ว่าหลักสูตรที่ถูกออกแบบมานั้นมีข้อดีข้อด้อยอย่างไร และที่ใดบ้าง เพื่อจะได้
นํามาวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะกับความต้องการของผู้ที่เข้ามา
เรียน



มีการส่งแบบประเมินความพึง
พอใจของนศ.ต่อหลักสูตรแล้ว
ในปีการศึกษานี้

การผลักดันให้อจ.ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ และมีผลงานตีพิมพ์อย่าง
สม่ําเสมอจะทําให้อจ.มีประสบการณ์ใน
การเขียนตําราและบทความทางวิชาการ
อยู่เป็นประจํา อจ.จึงจะสามารถให้
คําแนะนํา และเป็นที่ปรึกษาแก่นศ.ได้
 การประเมินความพึงพอใจของอจ.
ประจําหลักสูตร ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความเข้าใจและ
ความพึงพอใจในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. ควรเน้นการพัฒนาโดยใช้นักศึกษา  นศ.ระดับบัณฑิตศึกษาควรมีการฝึกฝน
เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการ
ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และนําคําถาม
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
หรือปัญหาไปถกแถลงร่วมกับ
และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ศตวรรษที่ 21
และมีความสามารถแสดงศักยภาพใน
เวทีทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม



ในปี 2558 มีอจ.ในสาขาวิชาฯ
ที่ได้ดําเนินการเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการจํานวน ? คน
มีการส่งแบบประเมินความพึง
พอใจของอจ.ประจําหลักสูตร
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
แล้วในปีการศึกษานี้

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
1. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีตําแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. ควรประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร
3. ควรกระตุ้นให้อาจารย์มีผลงาน
ตีพิมพ์อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง











ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นศ.
เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตนเอง
และเป็นเวทีให้นศ.แสดง
ศักยภาพของตนเองด้วย

- 45 ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
2. ควรเน้นการบริหารจัดการให้

นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์ตามความ
สนใจหรือความถนัดของนักศึกษา
และกระบวนการพิจารณาอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับ
นักศึกษา
3. ควรมีแผนปฏิบัติการกํากับ
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 - มคอ.6
4. ควรมีระบบในการช่วยเหลือ กํากับ 
ติดตามนักศึกษาในการทํา
วิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
5. ควรมีผลการประเมินของหลักสูตร
และรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาในปีที่ผ่านมา และ
นํามาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
นักศึกษาเป็นสําคัญ
6. ควรมีระบบและกลไกการ
ประเมินผลการเรียนรู้และการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอย่าง
ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. อาจารย์ควรแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 
เพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรควรมีส่วน
ร่วมในทุกๆ ด้านของหลักสูตรต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ 
นักศึกษา

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
ควรอย่างยิ่งที่นศ.และอจ.จะต้องเป็นผู้  ระบบการดูแลนศ.ของ
สาขาวิชาฯ จะให้นศ.เข้าพบ
เลือกกันและกันอย่างอิสระตามความ
พูดคุยกับอจ.ในแขนงที่นศ.
สนใจหรือความถนัด
สังกัด เพื่อให้นศ.ตัดสินใจเลือก
ควรมีระบบติดตามนศ.ในการทํา
หัวข้อวิทยานิพนธ์และอจ.ที่
วิทยานิพนธ์ และให้ความช่วยเหลือ
ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยอิสระ
เมื่อนศ.ร้องขอ ส่วนการกํากับนศ.ในการ
เสมอ ยกเว้นในกรณีที่อจ.ท่าน
ทําวิทยานิพนธ์นั้นทําได้เฉพาะการ
นั้นๆ ไม่สามารถรับนศ.เพิ่มได้
กําหนดขอบเขตการทําวิจัยตอนเสนอ
อีก
โครงร่างเท่านั้น
ควรมีผลการประเมินรายวิชาโดยนศ.
 การติดตามนศ.ในการทํา
เพื่อให้ทราบความต้องการของนศ. และ
วิทยานิพนธ์นั้นสาขาวิชาฯ
นําไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการเรียน
ให้นศ.รายงานความก้าวหน้า
การสอนต่อไป
งานวิจัยวิทยานิพนธ์ในช่วงที่มี
การสัมมนาซึ่งจัดให้มีทุกภาค
การศึกษา
 ได้ขอให้นศ.ทําการประเมิน
รายวิชาทุกภาคการศึกษา และ
ทุกรายวิชาเสมอ และผลการ
ประเมินนั้นๆ ถูกนํามาพูดคุย
ในการประชุมกลุ่มผู้สอน และ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของ
แต่ละรายวิชา

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อจ.ส่วนใหญ่จะมีแหล่งทุนสนับสนุน
ให้นศ.ทําวิทยานิพนธ์รออยู่ก่อนแล้ว
แต่อจ.บางคนยื่นขอทุนวิจัยทีหลัง
เนื่องจากต้องการให้นศ.ทําการวิจัย
เบื้องต้นไปก่อน
อจ.ประจําหลักสูตรควรมีส่วนร่วมใน
การกําหนดระบบและกลไก เพื่อให้อจ.
ในบัณฑิตทุกคนสามารถนําไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อไป เพื่อไม่ให้
เป็นภาระที่มากเกินไปกับอจ.ประจํา
หลักสูตร

- 46 สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สํารวจ) วันที่สํารวจ
ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน


ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

-

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
จากผลการสํารวจนักศึกษามหาบัณฑิตใหม่ที่เข้ารับปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมาทําให้ทราบว่านักศึกษาได้ทํางาน
โดยหน่วยบัณฑิตศึกษาได้จัดส่งแบบสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาต่อบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้กําหนด และนําผลข้อมูลมาเสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร



ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน
สิ่งที่ไม่ค่อยจะเห็นในบัณฑิตจบใหม่สมัยนี้ คือ ความมี
passion ในงานที่ตนเองทํา จึงควรปลูกฝังจิตสํานึก
รักในหน้าที่การงาน ฝักใฝ่ที่จะเลือกในสายงานที่ตนเอง
ชอบและถนัด มากกว่าการเรียนและการทํางาน เพื่อให้
ได้ใบประกอบวิชาชีพและใบผ่านงานไปหางานใหม่ที่
สบายขึ้นและเงินเดือนสูงขึ้น การพัฒนาตนเองในด้าน
การแก้ไขปัญหา และการทํางานร่วมกับผู้อื่นจึง
ค่อนข้างช้า เนื่องจากบัณฑิตขาดแรงกระตุ้นจะเผชิญ
ปัญหา

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

- 47 หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดําเนินการตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดําเนินการ

กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง วิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปีการศึกษา 2558
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ

- 48 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
12. การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

ผลการประเมิน
2557
2558
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- 49 ผลการประเมิน
2557
2558

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

1
1
0
0

3
3
3
5

1

3

1.49

3.47

สรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน



3.47

