รายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ 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

-1การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจําปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
: Doctor of Philosophy Program in Pharmacy (International Program)
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Pharmacy)
Ph.D. (Pharmacy)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการทางเภสัชศาสตร์อย่างลึกซึ้ง สามารถวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้
2. สามารถสื่อสารเป็น ภาษาอัง กฤษ รวมทั้งมีทักษะในการถ่ ายทอดความรู้แ ก่ช าวไทยและ/หรือ ต่ างชาติใน
หลากหลายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถประยุกต์ใช้ และ/หรือถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาวิชาการ โดยเฉพาะผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา
แบบบูรณาการ ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นวัตกรรม และ/หรือการแก้ไขปัญหาทางเภสัชศาสตร์ รวมทั้งการนํา
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการพึ่งตนเองของประเทศไปสู่ระดับสากล
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์
5. มีการพัฒนาฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ มีทักษะในการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างดี
รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
มคอ 2
1. อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
2. อ.ดร.ศศิธร ศิริลุน
3. ผศ.ดร.ภก.สยาม แก้ววิชิต
4. ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
5. รศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณี
หมายเหตุ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจุบัน
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์*
ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต*
ผศ.ดร.ภก.สยาม แก้ววิชิต
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย์*

หมายเหตุ
ปรับปรุงให้สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
สกอ.

-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.

รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา
รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล
รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์
รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ
รศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณี
รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล
รศ.ภญ.อุษณีย์ คําประกอบ
รศ.ภญ.เอื้อพร ไชยวรรณ
ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
ผศ.ดร.ภก.สยาม แก้ววิชิต
ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์
ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย์
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปัญญาวุธโธ
ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร
ผศ.ดร.ภญ.ศิริตรี สุทธจิตต์
ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล

ตรี

โท

ตําแหน่งทางวิชาการ
เอก

อ.

ผศ.

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

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

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

รศ.

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

ศ.

ประสบการณ์
ด้านการสอน
และการวิจัย
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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รายชื่อ
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ผศ.ดร.ภญ.อําไพ พฤติวรพงศ์กุล
อ.ดร.ภก.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล
อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
อ.ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม
อ.ดร.ภก.วสันต์ กาติ๊บ
อ.ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล
อ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง
อ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
อ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน
อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล
อ.ดร.ภญ.จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิช
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนก้อน
อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษ
อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุ่น
อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
ผศ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
อ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง
อ.ดร.ภญ.รังษินี พงษ์ประดิษฐ
อ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์
อ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห์
อ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ
ผศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช
อ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล
อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
อ.ดร.ศศิธร ศิริลุน
รวม

ตรี

0

ตําแหน่งทางวิชาการ

โท

เอก

6

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
53

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

19

0

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
23

17

ประสบการณ์
ด้านการสอน
และการวิจัย
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
59

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์
50200
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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.ภก.วิรัตน์
นิวัฒนนันท์*
2. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต*
3. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย์*
4. ผศ.ดร.ภก.สยาม
แก้ววิชิต
5. ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์
 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการดังนี้
ประจําหลักสูตร
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน
2. ตําแหน่งทางวิชาการ รศ. จํานวน 1 คน และ ผศ. จํานวน 4 คน
 โดยเป็นอาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน และมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่าง
น้อย 5 คนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
3. คุณสมบัติของอาจารย์
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการดังนี้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน
2. ตําแหน่งทางวิชาการ ผศ. จํานวน 4 คน และ รศ. จํานวน 1 คน
 โดยเป็นอาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย และมีคุณวุฒิที่ตรงกับ
สาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนด
4 คุณสมบัติของอาจารย์
 อาจารย์ผู้สอน จํานวน 59 คน มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการดังนี้
ผู้สอน
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 6 คน และปริญญาเอก 53 คน
2. ตําแหน่งทางวิชาการ รศ. จํานวน 19 คน, ผศ. จํานวน 15 คน และ อ. จํานวน
25 คน
 อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีงานวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี
ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
2. รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา
3. รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน์

ลี้สวัสดิ์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปีที่สําเร็จการศึกษา
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical Technology)
Bonn University, Germany, 1992
Ph.D. (Pharmacognosy), University of the
Sciences in Philadelphia, USA., 2001
Ph.D. (Industrial and Physical Pharmacy),
Purdue University, USA., 1999
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ผลการดําเนินงาน
4. รศ.ดร.ภก.วิรัตน์

นิวัฒนนันท์

5. รศ.ดร.ภก.สุรพล

นธการกิจกุล

6. รศ.ดร.ภญ.กนกพร

นิวัฒนนันท์

7. รศ.ดร.ภญ.บุษบัน

ศิริธัญญาลักษณ์

8. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร

โอโกโนกิ

9. รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา

ปิยะมงคล

10. รศ.ดร.ภญ.สิริพร

บูรพาเดชะ

11. รศ.ดร.ภญ.สุพร

จารุมณี

12. รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒา
13. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี

เพิ่มสุวรรณ

14. รศ.ภก.โชคชัย
15. รศ.ภญ.ชบาไพร

วงศ์สินทรัพย์
โพธิ์สุยะ

16. รศ.ภญ.พิมพร

ลีลาพรพิสิฐ

17.
18.
19.
20.

แต้โสตถิกุล
คําประกอบ
ไชยวรรณ
ไชยสุต

รศ.ภญ.วรรณดี
รศ.ภญ.อุษณีย์
รศ.ภญ.เอื้อพร
ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์

21. ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ

ยศวิมลวัฒน์

22. ผศ.ดร.ภก.สยาม

แก้ววิชิต

23. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง

ชินวงศ์

24. ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
25. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร
สอนสุวิทย์
26. ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์

Ph.D.(Pharmacology), University of
Maryland School of Pharmacy, USA., 2000
Dr.rer.nat. (Biotechnology & Analysis
Chemistry), University Austria , Austria,
1991
Ph.D. (Phrmacology), University of
Maryland School of Pharmacy, USA, 2000
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical Chemistry),
Bonn University, Germany, 1993
Ph.D.(Pharmaceutica Sciences), Chiba
University, Japan, 1999
Ph.D.(Medicinal Chemistry), University of
London , UK., 2001
วท.ด.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2547
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2548
Ph.D. (Medicinal Chemistry), University of
the Sciences in Philadephia, USA., 2001
Ph.D.(Pharmacy), University of South
Carolina, USA, 2001
วท.ม. (เภสัชศาสตร์),มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
ภ.ม.(เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
ภ.ม. (เภสัชกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2526
วท.ม. (เภสัชวิทยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
วท.ม.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วท.ม.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
Ph.D. (Eng. App. Chem), Nagoya Institute
of Technology, Japan, 2001
วท.ด.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2547
Ph.D. (Pharmacy), University of Otago,
New Zealand, 1994
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences), University
of Strathclyde, UK, 2004
Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry,
University of Kansas, USA., 1999
ปร.ด.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2552
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ผลการดําเนินงาน
27. ผศ.ดร.ภญ.บราลี

ปัญญาวุธโธ

28. ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
29. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์

30. ผศ.ดร.ภญ.วิสินี
31. ผศ.ดร.ภญ.ศิริตรี

จันทร์มหเสถียร
สุทธจิตต์

32. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์

จันทร์สกาว

33. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล

34. ผศ.ดร.ภญ.อําไพ

พฤติวรพงศ์กุล

35. อ.ดร.ภก.จักรพันธ์

จุลศรีไกวัล

36. อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์

แสนจุ้ม

37. อ.ดร.ภก.นพดล

ชลอธรรม

38. อ.ดร.ภก.วสันต์
39. อ.ดร.ภก.สกนธ์

กาติ๊บ
สุภากุล

40. อ.ดร.ภก.สมจริง

รุ่งแจ้ง

41. อ.ดร.ภก.สุพัฒน์

จิรานุสรณ์กุล

42. อ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน
43. อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล
44. อ.ดร.ภญ.จุฑามาศ

เจียรนัยกุลวานิช

45. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนก้อน
46. อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษ
47. อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุ่น

Ph.D. (Pharmacometrics), The University of
Mnnesota, US, 2008
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2554
Ph.D. (Pharmacy Health Care
Administration), University of Florida, USA,
2000
วท.ด. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
Ph.D. (Public Health), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2548
Ph.D.(Phytochemistry), Chiba University,
Japan, 2000
วท.ด.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2548
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2556
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2555
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2553
ว.ภ. (เภสัชบําบัด), สภาเภสัชกรรม, 2557
ปร.ด. (บริหารเภสัชกิจ), มหาวิทยาลัยมหิดล,
2552
Ph.D.(Pharmaceutical Siences), Oska
University, Japan, 2008
Ph.D. (Pharmacy), University of
Nottingham, UK., 2008
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2557
วท.ด.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2551
วท.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี),
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
วท.ด. (ระบาดวิทยาคลินิก),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical Chemistry)
University Duesseldorf, Germany, 2008
ภ.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555
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ผลการดําเนินงาน
48. อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
49. ผศ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม

50. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์

51. อ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง
52. อ.ดร.ภญ.รังษินี พงษ์ประดิษฐ
53. อ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์
54. อ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห์
55. อ.ดร.ภญ.วรรธิดา

ชัยญาณะ

56. ผศ.ดร.ภญ.วรินทร

รักษ์ศิริวณิช

57. อ.ดร.ภญ.สุนทรา

เอกอนันต์กุล

58. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
59. อ.ดร.ศศิธร

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
แบบอิสระหลัก



6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม







ศิริลุน

วท.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555
Ph.D. (Parmaceutica Health Services
Research), University of Maryland, USA,
2008
Ph.D. (Pharmacy Health Care
Administration), University of Florida ,
USA, 2005
ภ.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2556
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2556
ภ.ด.(การบริบาลทางเภสัชกรรม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2556
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2554
Ph.D.(Cellular and Biological), University
of Maryland, Baltimore, USA., 2007
Ph.D. (Clinical Pharmacy), Purdue
University, USA, 2005
วท.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2555

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ มี
คุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนด และได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ประจํา)
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
โดยเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือมีความรู้ความชํานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ
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7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์



ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจํา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และได้รับการ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ข้อ 9.1 และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา มีความรู้ในเนื้อหา และ
วิธีการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว



ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว



ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรของ ปี
พ.ศ. 2544
มีการพัฒนาหลักสูตรมาเป็นกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) รอบระยะเวลาที่ผ่านมา
เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 และจะมีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไปใน ปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ข้อ
1-5 ครบทุกข้อ







8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด



12. การดําเนินงานให้เป็นไป

ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน
ผลการดําเนินการ
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลั ก สู ต รฯมี ก ารกํ า หนดเป้ า หมายอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ให้ มี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา ทั้งในด้านคุณวุฒิ ด้านวิชาการ และผลงานวิชาการย้อนหลัง เพื่อให้ม่ันใจได้ถึงคุณภาพของหลักสูตร ดังนั้น
ในช่วงปีการศึกษา 2558 จึงได้มีการขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรจากเดิม ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ได้มีการวิเคราะห์อัตรากําลังของคณาจารย์ และมีการกําหนดคุณสมบัติและกําหนดการรับอาจารย์ที่จะมาเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งจะต้องมีประสบการณ์ การรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และมีศักยภาพในการทําวิจัย มีเครือข่าย
สําหรับวิจัยให้กับนักศึกษา หากมีอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ จะมีการวางแผนโดยให้มีอาจารย์ที่มาทดแทนให้คุณสมบัติ
ดังที่ตั้งเกณฑ์ไว้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ จํานวน 59 คน มีอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ จํานวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เกิน 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 9.1 ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 5
คน ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน และมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทํา
วิจัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตรสําหรับกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ของ สกอ. ไม่มีความซ้ําซ้อนกับหลักสูตรอื่น และเป็นอาจารย์ที่มีบทบาทในการ
กําหนดทิศทางของหลักสูตร ทั้งนี้ หากสาขาวิชาได้มีอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์
ประจําหลักสูตรเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําในด้านการสอน และด้านอื่นๆ ตามภารกิจของสาขาวิชา
2. ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรฯมีระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง สนับสนุนอาจารย์ใหม่ทุก
คน เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ กฎข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและเงื่อนไข ข้อตกลงสภาพการจ้าง
การให้ ส วั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และกรณี อ าจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ ใ กล้
เกษีย ณอายุร าชการ จํา นวน 2 ท่ า น ทั้ ง นี้ ได้รั บ อนุมั ติให้ ต่ ออายุร าชการ จํา นวน 1 คน และอี ก 1 คน อยู่ระหว่า งการ
ดําเนินการขอต่ออายุราชการ และมีหลักสูตรฯมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุง
หลักสูตร
สําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม มีการสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ดูงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบแนวทาง กฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง มี
การสนับสนุนให้ อาจารย์ไปเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา ส่งเสริมการทํา
วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนอกจากนี้ อาจารย์
ใหม่ ต้อ งทดลองปฏิบั ติง านภายในเป็ นระยะเวลา 1 ปี และมีการประเมิน ผลการปฏิบั ติก ารงาน โดยต้อ งจัดทํา แผนการ
ดําเนินงาน TOR และรายงานผลการดําเนินงาน Job Achievement ทุกปีผ่านระบบ CMU-MIS
สาขาวิชาฯมีการสํารวจความพึงพอใจด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 และความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.17 จากคะแนนเต็ม 5
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หลักสูตรฯมีระบบการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยอาจารย์สามารถขอ
งบประมาณสนับสนุนแก่คณาจารย์ในการประชุมวิชาการ ดูงาน นําเสนอผลงานในประเทศ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ
ต่างประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อนํามาพัฒนาการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น การผลิตผล
งานวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วคณะฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ ได้มีโอกาสไปทํางานวิจัยร่วมกับนักวิจัยนอกสถาบัน มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
ระบบสํารวจสอบถามการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย และด้านวิชาการ ดังนี้
อาจารย์ประจําหลักสูตร
สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน
1. รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
 ประชุม The US-Thai Pharmacy Consortium Meeting วันที่ 1-3
มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 16/2559 เรื่อง แนวทาง
และการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trend and
Approach in Pharmaceutical Care) วันที่ 27 มิถุนายน–1 กรกฎาคม
2559 ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
2. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
 ประชุมการนําเสนอผลงานการศึกษาดูงานและการวิจัยภายใต้การ
ดําเนินงานด้านวัคซีน วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล
 ประชุมการจัดตั้งเครือข่ายระบบนําส่งวัคซีนของไทย วันที่ 13 ตุลาคม
2558 ณ ส.วัคซีนแห่งชาติ
 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ Next-Gen Sequencing 103 : การ
วิเคราะห์ข้อมูลนิเวศวิทยาจุลินทรีย์ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ
โรงพยาบาลรามา กรุงเทพฯ
 ประชุม Ayurveda and Siddha and Unani system of Medicine
และ Global Ayurveda Festival & Arogya Expo (GAF) ทางด้าน
Ayurveda and Herbal medicine วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์
2559 ณ SKM Siddha and Ayurveda, Tamilnadu ประเทศอินเดีย
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมสุขภาพการท่องเที่ยว วันที่ 7
มีนาคม 2559 ณ น้ําพุร้อน เชียงใหม่
 นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Nano-oryza เวชสําอางลดเลือนริ้วรอยและ
ป้องกันผมร่วงจากข้าวไทย แสดงในงาน 27th International Inventions
& Innovation Exhotion (ITEX 16) วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 ณ
ประเทศมาเลเชีย
 ประชุมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนยาชีววิทยา วันที่
8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล
3. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร
สอนสุวิทย์
 ประชุม Intensive course in pediatric nutrition ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23
สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ กรุงเทพ
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4. ผศ.ดร.ภก.สยาม

แก้ววิชิต




5. ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ

ยศวิมลวัฒน์





สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน
สัมมนา เรื่อง National Pharmaceutical Control Bureau (NPCB)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์
สัมมนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปี 2557 วันที่ 25-26
มิถุนายน 2558 ณ อะเวย์สวนสวรรค์
ประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรรมภาคเหนือ ประจําปี 2558 วันที่ 7-9
ตุลาคม 2558 ณ จ.อุตรดิตถ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2559 เรื่อง การ
เตรียมยาสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานการเรียนรู้ (Non-Sterile Extemporaneous Preparation by
problem-based Learning) รุ่นที่ 1 วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 และ
วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 17/2559 เรื่อง การ
เตรียมยาสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานการเรียนรู้ (Non-Sterile Extemporaneous Preparation by
problem-based Learning) ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ณ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
1. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด

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

ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

จํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาตรี (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
จํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาโท (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
จํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
แปลงค่าร้อยละที่คํานวณเทียบกับคะแนนเต็ม 5

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนน

2556
0
0
5
5
0
0.00
100.00
5

ผลการดําเนินงาน
2557
2558
0
0
0
0
5
5
5
5
0
0
0.00
0.00
100.00
100.00
5
5

- 12 2. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 4 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
หน่วยวัด
2556
2557
2558
1. จํานวนอาจารย์ประจําที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ (รวมที่ลาศึกษาต่อ) คน
2
2
0
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่ง ผศ. (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
2
2
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
60.00 60.00 100.00
7. แปลงค่าร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
คะแนน
5
5
5
รวมกันเทียบกับคะแนนเต็ม 5
รายชื่อ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. รศ.ดร.ภก.วิรัตน์
นิวัฒนนันท์
2. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
3. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร
สอนสุวิทย์
4. ผศ.ดร.ภก.สยาม
แก้ววิชิต
5. ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ
ยศวิมลวัฒน์
รวม

คุณวุฒิ
ตรี โท เอก

0

0

1
1
1
1
1
5

ตําแหน่งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ. ศ.
1

0

1
1
1
1
1

4

0

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป)
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีผลงานวิชาการ คิดเป็น
ร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน)
ข้อ
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
2557
2558
1. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
เรื่อง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(0.20)
2. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
เรื่อง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
(0.40)
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้

- 13 ข้อ

3.
4.

5.

6.
7.
8.

ข้อมูลพื้นฐาน
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
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
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร

หน่วยวัด

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน)
2557
2558

เรื่อง
(0.60)
เรื่อง
(0.80)

-

เรื่อง
(1.00)

11

-

11
คน
ร้อยละ

5
220

ลําดับ
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1.

ชุลีกร

2.

ไชยวัฒน์

3.

ไชยวัฒน์

จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ประจําปี 2558
ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ /
ชื่อผู้ร่วมหลักและผู้ร่วมรอง
ชื่อฐาน
ชื่อผลงานวิจัย
แหล่งการนําไปใช้
ฉบับ/หน้า
(โปรดขีดเส้นใต้ Corr. Author)
ข้อมูล
ประโยชน์
SCP, SJR
Pharmacokinetics and Bioequivalence International Journal
Volume 7, Issue 3, Chuleegorn Sornsuvit,
Studies of Warfarin Sodium 5
of Pharmacy and
2015, Pages 219-222 Narawadee Niamhun, Nutthida
Milligrams Tablet in Healty Thai
Pharmaceutical
Luengpiansamut, Siriluk
Subjects
Sciences
Sangsrijan, Wirat Niwatananun,
Sayam Kaewvichit, Darunee
Hongwiset, Nontakan
Nuntachit and Songwut
Yotsawimonwat
Unpolished Thai rice prevents ACF
ASIAN PAC J CANCER P Volume 16, Issue 7, Tammasakchai, A., Chaiyasut,
SCP
formation and dysplastic progression
2015, Pages 2827- C., Riengrojpitak, S.,
in AOM-induced rats and induces
2832
Suwannalert, P.
apoptosis through redox alteration in
CaCo-2 cells
The influence of extraction methods CIENCIA TECNOL ALIME
2015
Noppawat Pengkumsri,
http://www
on composition and antioxidanet
Chaiyavat Chaiyasut,
.scielo.br/
properties of rice bran oil
Bhagavathi Sundaram
Sivamaruthi, Chalermpong
Saenjum, Sasithorn Sirilun,
Sartjin Peerajan, Prasit

ระดับชาติ/
นานาชาติ
นานาชาติ

นานาชาติ

นานาชาติ

ลําดับ

- 15 -

ชื่อผลงานวิจัย

4.

ไชยวัฒน์

Screening and kinetic of glutaminase
and glutamate decarboxylase
producing lactic acid bacteria from
fermented Thai food

5.

ไชยวัฒน์

6.

ไชยวัฒน์

7.

ไชยวัฒน์

Evaluation of factors that influence
the L-glutamic and -aminobutyric
acid production during Hericium
erinaceus fermentation by lactic acid
bacteria
Screening and kinetics of glutaminase
and glutamate decarboxylase
producing lactic acid bacteria from
fermented thai foods
Physicochemical and antioxidative
properties of black, brown and red
rice varieties of northern Thailand

ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ /
แหล่งการนําไปใช้
ประโยชน์

ฉบับ/หน้า

ชื่อผู้ร่วมหลักและผู้ร่วมรอง
(โปรดขีดเส้นใต้ Corr. Author)

ชื่อฐาน
ข้อมูล

ระดับชาติ/
นานาชาติ

Suwannalert, Sophon
Sirisattha, Khontaros Chaiyasut
and Periyanaina Kesika
CIENCIA TECNOL ALIME
doi:
Sasimar Woraharn, Narissara
http://www นานาชาติ
http://dx.doi.org/10.15 Lailerd, Bhagavathi Sundaram .scielo.br/
90/1678-457X.6519 Sivamaruthi, Wiwat
Wangcharoen, Sophon
Sirisattha and Chaiyavat
Chaiyasut
CYTA-J FOOD
22 May 2015, 8p
Woraharn, S., Lailerd, N.,
SCP
นานาชาติ
ID: TCYT-2014-0281.R2 Sivamaruthi, B.S.,
Wangcharoen, W., Sirisattha,
S., Peerajan, S., Chaiyasut, C.
Food Science and
Technology

Food Science and
Technology

Volume 34, Issue 4,
2015, Pages 793-799

Woraharn, S., Lailerd, N.,
Sivamaruthi, B.S.,
Wangcharoen, W., Sirisattha,
S., Chaiyasut, C.
Volume 35, Issue 2, 31 Noppawat Pengkumsri,
July 2015, Pages 331- Chaiyavat Chaiyasut,
338
Chalermpong Saenjum,

SCP

นานาชาติ

ISI, SCP

นานาชาติ

ลําดับ
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ชื่อผลงานวิจัย

8.

ไชยวัฒน์

9.

ไชยวัฒน์

10.

ไชยวัฒน์

ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ /
แหล่งการนําไปใช้
ประโยชน์

ฉบับ/หน้า

ชื่อผู้ร่วมหลักและผู้ร่วมรอง
(โปรดขีดเส้นใต้ Corr. Author)

doi:
Sasithorn Sirilun, Sartjin
http://dx.doi.org/10.15 Peerajan, Prasit Suwannalert,
90/1678-457X.6573 Sophon Sirisattha and
Bhagavathi Sundaram
Sivamaruthi
Development of fermented Hericium INT J FOOD SCI TECH Volume 50, Issue 9, 1 Woraharn, S., Lailerd, N.,
erinaceus juice with high content of
September 2015, Pages Sivamaruthi, B.S.,
L-glutamine and L-glutamic acid
2104-2112
Wangcharoen, W., Peerajan,
(Accepted 11 May 2015) S., Sirisattha, S., Chaiyasut, C.
Hydrolyzed Inulin with Different
J PURE APPL MICROBIO Volume 9, Issue 1, Thanawat Pattananandecha,
Degree of Polymerization as Prebiotic
2015
Sasithorn Sililun, Bhagavathi
for Lactobacillus plantarum
Sundaram Sivamaruthi, Prasit
Suwannalert, Sartjin Peerajan
and Chaiyavat Chaiyasut
Molecular, Histological and AntiPharmacolofy,
Volume 7, Issue 12, Noppwat Pengkumsri, Prasit
Suwannalert, Bhagavathi
oxidant evaluation of Colitis Induction
Toxicology and
December 2015
Sundaram Sivamaruthi,
in Rats by Different Concentration of
Pharmaceutics
Rawiwan Wongpoonchai,
Dextran Sodium Sulfate (5KDa)
Sophon Sirisattha, Achiraya
Tammasakchai, Sirinya Taya,
Sasithorn Sirilun, Sartjin
Peerajan and Chaiyavat
Chaiyasut

ชื่อฐาน
ข้อมูล

ระดับชาติ/
นานาชาติ

SCP, ISI

นานาชาติ

SJR

นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

ลําดับ
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11.

ชื่อผลงานวิจัย
ไชยวัฒน์

Effect of moist heat sterilization on
phytochemical content, anti-oxidant
property and microbial sterility of
black rice bran

ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ /
แหล่งการนําไปใช้
ประโยชน์
J PURE APPL MICROBIO

ฉบับ/หน้า
Volume 9, IssueNSE,
2015

ชื่อผู้ร่วมหลักและผู้ร่วมรอง
(โปรดขีดเส้นใต้ Corr. Author)

ชื่อฐาน
ข้อมูล

ระดับชาติ/
นานาชาติ

N. Pengkumsri, C. Chaiyasut, B
S Sivamatuthi, S. Sirilun, S.
Peerajan, P. Suwannalert and
K. Chaiyasut

SCP

นานาชาติ

4. จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร (ปีปฏิทิน)
ผลการดําเนินงาน (3.0 ขึ้นไป = 5 คะแนน)
อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2542 = 6.6
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
2557
2558
1. จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
เรื่อง
50
33
2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
คน
5
5
3. จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร อัตราส่วน
10.0
6.6

- 18 จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ประจําปี 2558
(รอบ 12 เดือน : มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558)
Publication
Document Title
Year
วิรัตน์
2012
1. Antioxidant and anticancer activities
from aerial parts of Acalypha indica
Linn.
2012
2. Factors related to suicide attempts
among individuals with major
depressive disorder
2012
3. A risk-scoring scheme for suicide
attempts among patients with
bipolar disorder in a Thai patient
cohort
2011
4. Inhibitory effect of caffeic acid and
its derivatives on human liver
cytochrome P450 3A4 activity
2012
5. Comparison of Chemical
constituents and antibacterial
activities and antioxidant activities
of the essential oil from leaves and
fruits of Bridelia retusa (L.) A. Juss

Authors
Sanseera D., Niwatananun W.,
Liawruangrath B., Liawruangrath S.,
Baramee A., Trisuwan K., Pyne S.G.
Ruengorn C., Sanichwankul K.,
Niwatananun W., Mahatnirunkul S.,
Pumpaisalchai W., Patumanond J.
Ruengorn C., Sanichwankul K.,
Niwatananun W., Suwat M., Wanida
P., Patumanond J.
Jaikang C., Niwatananun K.,
Narongchai P., Narongchai S.,
Chaiyasut C.
Sanseera D., Niwatananun W.,
Liawruangrath S., Baramee A.,
Khantawa B., Pyne S.G.,
Liawruangrath B.

ISSN

Journal Title

Volume Issue 2015 total

16851994 Chiang Mai
University Journal of
Natural Sciences
11787074 International Journal
of General Medicine

11

2

3

5

1

8

11791578 Psychology Research
and Behavior
Management

5

1

2

19960875 Journal of Medicinal
Plants Research

5

15

1

2

71

11

1

3

224456

Journal of Scientific
and Industrial
Research

2

- 19 Publication
Document Title
Year
2011
6. Inhibitory effects of caffeic acid
ester analogues on free radicals
and human liver microsome
CYP1A2 activities
2006
7. CYP2C19 genetic polymorphism in
Thai, Burmese and Karen
populations.
1990

สยาม
2008

2008

2008

Authors

ISSN

Journal Title

Volume Issue 2015 total

Jaikang C., Chaiyasut C., Narongchai
P., Niwatananun K., Narongchai S.,
Kusirisin W.

15734064 Medicinal Chemistry

7

2

1

4

13474367 Drug metabolism
and
pharmacokinetics

21

4

1

25

8. Anti-inflammatory activity of
compounds isolated from Zingiber
cassumunar

Tassaneeyakul W., Mahatthanatrakul
W., Niwatananun K., Na-Bangchang
K., Tawalee A., Krikreangsak N.,
Cykleng U., Tassaneeyakul W.
Panthong A., Kanjanapothi D.,
Niwatananun V., Tuntiwachwuttikul
P., Reutrakul V.

56

6

1

14

9. Effect of pH on complex formation
between debranched waxy rice
starch and fatty acids
10. Effect of pH on complex formation
between debranched waxy rice
starch and fatty acids
11. Effect of pH on complex formation
between debranched waxy rice
starch and fatty acids

Yotsawimonwat S., Sriroth K.,
Kaewvichit S., Piyachomkwan K.,
Jane J.-L., Sirithunyalug J.
Yotsawimonwat S., Sriroth K.,
Kaewvichit S., Piyachomkwan K.,
Jane J.-L., Sirithunyalug J.
Yotsawimonwat S., Sriroth K.,
Kaewvichit S., Piyachomkwan K.,
Jane J.-L., Sirithunyalug J.

1418130 International Journal
of Biological
Macromolecules
1418130 International Journal
of Biological
Macromolecules
1418130 International Journal
of Biological
Macromolecules

43

2

1

3

43

2

1

3

43

2

1

3

320943

Planta Medica

- 20 Publication
Document Title
Year
ไชยวัฒน์
2014
12. Mutagenicity and antimutagenicity
of hydrophilic and lipophilic
extracts of Thai northern purple
rice
2014
13. Selection and characterization of
probiotic lactic acid bacteria with
heterocyclic amine binding and
nitrosamine degradation properties
2013
14. Antimutagenicity and
anticlastogenicity of glutinous
purple rice hull using in vitro and in
vivo testing systems
2012
15. Red strain Oryza sativa-unpolished
thai rice prevents oxidative stress
and colorectal aberrant crypt foci
formation in Rats
2012
16. 5α-reductase inhibition and hair
growth promotion of some Thai
plants traditionally used for hair
treatment

Authors

ISSN

Journal Title

Volume Issue 2015 total
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- 24 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีจํานวน 5 คน ตลอดปีการศึกษา มีอัตราการ
คงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
2. ความพึงพอใจของอาจารย์
สาขาวิชาฯมีการสํารวจความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย 4.28 จากคะแนนเต็ม 5
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่มีนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่มีนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การรับนักศึกษา
1. การรับนักศึกษา
หลักสูตรฯมีระบบการรับนักศึกษาโดยได้กําหนดเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษา โดยหลักสูตรฯมีการสํารวจหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และความต้องการของคณาจารย์ที่สามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านช่องทาง
e-mail เมื่อคณาจารย์แจ้งความประสงค์การรับนักศึกษาให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ มีการกําหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาที่
เหมาะสมกับหลักสูตร โดยแผนการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็น
แบบวิจัยอย่างเดียว โดยคุณสมบัติของผู้ท่จี ะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
สําหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 (ฐานปริญญาโท) จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
3.25 ขึ้นไป สาขาวิชาเภสัชศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
พิจารณาเห็นสมควร และผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย
โดยเฉพาะผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีการทําวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะ
ทําวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์และดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์
สําหรับผู้เข้าศึกษาแบบ 1.2 (ฐานปริญญาตรี) จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
3.50 ขึ้นไป สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์พิจารณาเห็นสมควร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี (มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
ในการปีการศึกษา 2558 ได้เปิดรับนักศึกษา แต่ไม่มีนักศึกษาเข้ามาสมัคร

- 25 2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2558 ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ หลักสูตรฯมีระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา จาก 2 ส่วน คือส่วนกลางจากคณะฯมีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อชี้แจง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพึงรู้ แนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาและ
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนแนะนําวิธีเรียนระดับบัณฑิตอย่างไรให้ประสบผลสําเร็จ และแนะนําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ
นอกจากนี้ หน่วยบัณฑิตยังได้มีการแจกคู่มือสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้จัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเรียนขั้นบัณฑิตศึกษา และช่วยลดข้อผิดพลาดที่มักเกิดกับนักศึกษา จัดให้มีการ
อบรมในสิ่งที่สําคัญและจําเป็นต่อการเรียนระดับปริญญาเอก ได้แก่ การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การ
อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การอบรมการใช้โปรแกรม Turn it in และการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งการเขียนวิทยานิพนธ์
นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อทําหน้าที่คอยดูแล ให้คําปรึกษา
แก่นักศึกษาด้านต่างๆ เช่น การลงทะเบียน การขอทุนวิจัยระดับคณะ การสอบวิทยานิพนธ์ การเสนอหัวข้อและโครงร่างการ
ทําวิทยานิพนธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย และ
แนวทางการบริหารรวมทั้งให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มีการจัดสรรทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนอุดหนุนการศึกษาจากราชกรีฑาสโมสร เป็นทุนอุดหนุนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ และทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทุนสนับสนุนการทําวิจัย และทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ การไปเสนอผลงานวิชาการ และ
การไปฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1. การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ไม่ มี นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รฯ มี ร ะบบการดู แ ลนั ก ศึ ก ษาโดยแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาที่กําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาพื้นฐานที่เห็นว่ามีความสําคัญใน
การทําวิทยานิพนธ์ หรือทํากิจกรรมทางวิชาอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อ
ประเมินความพร้อมและความสามารถด้านวิชาการและงานวิจัย เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ หากนักศึกษาที่สอบวัด
คุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคําร้องขอสอบใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้น
ภายใน 1
ภาคการศึ ก ษาถั ด ไปนั บ จากการสอบครั้ ง แรก โดยนั ก ศึ ก ษาที่ ส อบแก้ ตั ว ไม่ ผ่ า นต้ อ งยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไป
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษาและต้องนําเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา ทั้งนี้แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนด ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องทําการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จภายใน 6 ภาคการศึกษา นักศึกษาต้องรายงาน
ความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษา และการสอบวิทยานิพนธ์ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
มีหน่วยบัณฑิตศึกษา เป็นผู้อํานวยความสะดวก แนะนําและสนับสนุนการจัดการด้านเอกสารเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและมีแนวปฏิบัติและ
ขั้นตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน

- 26 2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ปีการศึกษา 2558 ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว แต่สาขาวิชาได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดวางแผนเพื่อตรียมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเอง
และเป็นการเสริมทักษะในการนําเสนอทางวิชาการในที่ประชุม นอกจากนี้ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
1. การคงอยู่
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 - 2558 ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
2. การสําเร็จการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 - 2558 ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
3. ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 - 2558 ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา -ไม่มีหมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ร้อยละการกระจายของเกรด
จํานวนนักศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
T
S
ลงทะเบียน สอบผ่าน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ภาคการศึกษาที่ 2/2558

- 27 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นภายในแนวคิดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยให้ดําเนินการภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้าง
บริการสุขภาพอย่างสมดุลระหว่างการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและ
บริการสุขภาพบนฐานความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตลอดจนการ
เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบกับการเปิดเสรี
ทางการค้าและบริการสุขภาพระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยา และการบริการด้านสุขภาพและการศึกษา ทําให้เกิด
สภาวะการแข่งขันสูงด้านคุณภาพและมาตรฐานสากลของยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประกอบ
กับสถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และด้านยาของประเทศสูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องสร้างหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้ ความสามารถสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของประเทศ สามารถแข่ ง ขั น ได้ และพร้ อ มต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านยา สมุนไพร และสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการบริหาร
จัดการทางด้านระบบยาและนโยบายสุขภาพของประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และมนุษยชาติ โดยวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจใน
วิทยาการทางเภสัชศาสตร์อย่างลึกซึ้ง สามารถวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ สามารถสื่อสาร รวมทั้งมีทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลในหลากหลายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้ และ/
หรือถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาวิชาการ โดยเฉพาะผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
นวัตกรรม และ /หรือการแก้ไขปัญหาทางเภสัชศาสตร์ รวมทั้งการนําองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อ
สนับสนุนการพึ่งตนเองของประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง
และสม่ําเสมอ มีทักษะในการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างดี
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เปิดหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดย
เหตุผลและสาระในการเปิดหลักสูตรดังกล่าว คือ ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านเภสัชศาสตร์มีความก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว มีการขยายขอบเขตครอบคลุมทั้งแนวกว้างและแนวลึกรวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
และพัฒนายา การบริหารจัดการในการนํายาไปใช้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มระดับมาตรฐานในเรื่อง
ดังกล่าว วิชาชีพเภสัชศาสตร์ต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนนักวิจัย
ผู้นําทางวิชาการ และอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นจํานวนมาก ทําให้การพัฒนาองค์ความรู้ และการผลิต
กําลังคนไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาและการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์
ให้ทันกับความต้องการของประเทศดังกล่าว จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มีการปรับปรุงใน พ.ศ.2556 เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ต่างๆ เช่น
- ปรับกิจกรรมทางวิชาการ ปรับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

- 28 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งมีการทําเฉพาะวิทยานิพนธ์เพียง
อย่างเดียว ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
- ปรับชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาภาษาไทยให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 จากเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เป็น หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- ปรับระยะเวลาการศึกษา ปรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ผู้สมัคร โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่มีการทําวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําลังพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยจะมีการยุบรวม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) เข้าโดยกัน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ
-

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. การกําหนดผู้สอน
ปีการศึกษา 2558 ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรแบบ 1.1 และ แบบ
1.2 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ดังนั้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละราย
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญตามสาขาทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ต่างประเทศ มีการกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาหลักคอยกํากับดูแลนักศึกษา ตั้งแต่รับเข้า วางแผน ให้นักศึกษาได้มีพื้นฐานที่
เพียงพอต่อการทําวิทยานิพนธ์สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีอาจารย์ท่ีสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จํานวน 59 คน โดยมีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งเหมาะสําหรับการสอนรายวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตร นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนยังมีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ตลอดจนยังมี
ประสบการณ์ทํางาน และผลงานวิชาการ
นอกจากนี้
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อมาบรรยายในหัวข้อที่นักศึกษามีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่ง
อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนนั้น คณะฯมีกระบวนการเลือกสรรคณาจารย์พิเศษพิจารณาจากความเชีย่ วชาญและประสบการณ์
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาเภสัชศาสตร์ เสนอแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของคณะในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมอง นอกเหนือไปจากความรู้ทาง
ทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทํางานวิชาชีพจริง
2. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 การจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2558 ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ มีรูปแบบของหลักสูตร แบบ 1.1 และ 1.2 ที่เน้นการวิจัยอย่างเดียว ดังนั้น จึงไม่มี มคอ.3 และ มคอ.4

- 29 3. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
ปีการศึกษา 2558 ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีระบบการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้
สอดคล้ อ งกั บ ความก้ า วหน้ า ของศาสตร์ โดยมี อ าจารย์ ที่ เ ชี่ ย วชาญเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ที่ ต้ อ งผ่ า นการสอบโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทําหน้าที่กํากับให้หัวข้อวิทยานิพนธ์มีคุณภาพและทันสมัย สําหรับการสอบ
วิท ยานิ พ นธ์ รายชื่ อ คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
4. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา 2558 ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ สาขาวิชามีกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
2. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรฯ จะเป็น ผู้ดํา เนินการให้เป็น ไปตามข้อบัง คับฯ
และเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเภสัชศาสตร์เพื่อตรวจสอบและพิจารณา
คุณสมบัติว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และดําเนินการแต่งตั้งต่อไป พร้อมทั้งแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ อาจารย์ประจําหลักสูตรให้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทําวิจัย เพื่อให้นักศึกษาพิจารณากรอบแนวคิดในการทําวิจัย รวมถึงงานวิจัยของคณาจารย์ใน
สาขาวิชา นักศึกษาเลือกหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ตามความสนใจ และให้ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม
ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2558 ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะเป็นผู้ช่วยเหลือ ติดตาม
ในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดําเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
มีการติดตามผลความก้าวหน้าการทํา
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานการทําวิทยานิพนธ์ โดยให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์แก่อาจารย์
ประจําหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยมีหน่วยบัณฑิตศึกษาและภาควิชาทําหน้าที่ประสานงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ในเบื้องต้น

- 30 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้จากโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
โดยประเมินจากการที่นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ วางแผน ดําเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ผลการวิจัย และสื่อสารผลการวิจยั ด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สามารถ
ประยุกต์ทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎีใหม่ในการทํางานวิจัย และสามารถแก้ไขปัญหาด้านวิชาการและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้าร่วม และเสนอความก้าวหน้า
โดยการสัมมนาร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ เข้าร่วมสัมมนา ให้
ข้อเสนอแนะ นักศึกษาบางคนทําการสัมมนาเพิ่มเติมร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรอื่นของคณะฯ ที่มีหัวข้อตรงกับ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีรูปแบบของหลักสูตร แบบ 1.1 และ 1.2 ที่เน้นการวิจัยอย่าง
เดียว ดังนั้น จึงไม่มี มคอ.5 และ มคอ.6 สําหรับ มคอ.7 จะมีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อจัดทํา มคอ.7 ภายใน 60
วันนับจากวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาทุกสิ้นปี และจัดส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป
4. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2558 ไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรฯเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษา
จะต้อง
1. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร
2. มีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์จะต้องจัดทําเป็นภาษาอังกฤษ
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer
review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา จํานวนอย่างน้อย 3 เรื่อง สําหรับนักศึกษาฐาน
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 เรื่อง สําหรับนักศึกษาฐานปริญญาโท หรือ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสาร โดยมี impact factor รวมของวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย 3.0 สําหรับนักศึกษาฐาน
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 2.0 สําหรับนักศึกษาฐานปริญญาโท
6. การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการสําเร็จการศึกษาโดยนักศึกษา จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรและมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ
นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550

- 31 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 และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
NA
(ไม่มีนักศึกษา)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
NA
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน (ไม่มีนักศึกษา)
วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
/
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน
NA
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปิด (ไม่มีนักศึกษา)
สอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
NA
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ (ไม่มีนักศึกษา)
แล้ว
(8) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคําแนะนําด้านการบริหาร
/
จัดการหลักสูตร
(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
/
น้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
NA
(ไม่มีนักศึกษา)
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
NA
(ไม่มีนักศึกษา)
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
3
จํานวนตัวบ่งชี้ทดี่ ําเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
60.00
จํานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดําเนินการผ่าน
5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
100.00

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์

- 32 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส-ชื่อวิชา
ความผิดปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1

การตรวจสอบ

เหตุที่ทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา

เหตุที่ที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดําเนินการ

ไม่มีรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

คุณภาพการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา
มี ไม่มี
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1.
2.
ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม

แผนการปรับปรุง

- 33 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวนอาจารย์ใหม่


มี 
ไม่มี 
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
 ประชุม The US-Thai Pharmacy Consortium
Meeting วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 16/2559
เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัช
กรรม (New Trend and Approach in
Pharmaceutical Care) วันที่ 27 มิถุนายน–1
กรกฎาคม 2559 ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม โรงแรมดิเอ็ม
เพรส จังหวัดเชียงใหม่
ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
 ประชุมการนําเสนอผลงานการศึกษาดูงานและการวิจัย
ภายใต้การดําเนินงานด้านวัคซีน วันที่ 11 กันยายน
2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล
 ประชุมการจัดตั้งเครือข่ายระบบนําส่งวัคซีนของไทย
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ส.วัคซีนแห่งชาติ
 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ Next-Gen Sequencing
103 : การวิเคราะห์ข้อมูลนิเวศวิทยาจุลินทรีย์ วันที่ 1415 ธันวาคม 2558 ณ โรงพยาบาลรามา กรุงเทพฯ

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
นําความรู้จากการไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ไป
พัฒนาทักษะด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย
เพื่อนําไปสู่ความเป็นเลิศ

นําความรู้จากการไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ไป
พัฒนาทักษะด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย
เพื่อนําไปสู่ความเป็นเลิศ

- 34 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
ประชุม Ayurveda and Siddha and Unani system
of Medicine และ Global Ayurveda Festival &
Arogya Expo (GAF) ทางด้าน Ayurveda and Herbal
medicine วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ
SKM Siddha and Ayurveda, Tamilnadu ประเทศ
อินเดีย
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมสุขภาพการ
ท่องเที่ยว วันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ น้ําพุร้อน เชียงใหม่
 นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Nano-oryza เวชสําอางลด
เลือนริ้วรอยและป้องกันผมร่วงจากข้าวไทย แสดงในงาน
27th International Inventions & Innovation
Exhotion (ITEX 16) วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 ณ
ประเทศมาเลเชีย
 ประชุมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนยา
ชีววิทยา วันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็ม
เมอรัล
ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย์
 ประชุม Intensive course in pediatric nutrition ครั้ง
ที่ 1 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลพระ
มงกุฎ กรุงเทพ
 สัมมนา เรื่อง National Pharmaceutical Control
Bureau (NPCB) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรง
แรมฮอลิเดย์อินน์
ผศ.ดร.ภก.สยาม แก้ววิชิต
 สัมมนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปี 2557
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ อะเวย์สวนสวรรค์
 ประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรรมภาคเหนือ ประจําปี 2558
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 ณ จ.อุตรดิตถ์
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่
14/2559 เรื่อง การเตรียมยาสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่
ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้
(Non-Sterile Extemporaneous Preparation by
problem-based Learning) รุ่นที่ 1 วันที่ 20-24
มิถุนายน 2559 และวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม
2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่
17/2559 เรื่อง การเตรียมยาสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่
ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ



นําความรู้จากการไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ไป
พัฒนาทักษะด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย
เพื่อนําไปสู่ความเป็นเลิศ

นําความรู้จากการไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ไป
พัฒนาทักษะด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย
เพื่อนําไปสู่ความเป็นเลิศ
นําความรู้จากการไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ไป
พัฒนาทักษะด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย
เพื่อนําไปสู่ความเป็นเลิศ

- 35 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

(Non-Sterile Extemporaneous Preparation by
problem-based Learning) ระหว่างวันที่ 4-8
กรกฎาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต

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

- 36 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
นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้กําหนด ติดต่อ
ประสานงาน นักศึกษาอาจจะต้องไปทําวิจัยที่อื่นและใช้สิ่งสนับสนุนที่อาจารย์มีเครือข่าย ความร่วมมือ หรือทุนวิจัยเพิ่มเติม
จากสถาบันอื่น ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รวมทั้งคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
เทคนิคการแพทย์เป็นต้น ดังนั้น สิ่งสนับสนุนมาได้จากหลายแหล่ง
2. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีห้องปฎิบัติการและเครื่องมือในการทําวิจัย ทุกปีจะมีการจัดซื้อวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยและหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ก้าวหน้าและทันสมัย 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
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 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ คณะฯได้รับการจัดงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ตามที่ระบุไว้ข้อ 1

- 37 หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

-

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สํารวจ) วันที่สํารวจ
ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน

ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

- 38 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

- 39 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
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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
 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
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- 40 ผลการประเมิน
2557
2558

องค์ประกอบ
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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

1.00

3.00

2.00
N/A
N/A
0.00

3.00
N/A
N/A
0.00

1.00

3.00

1.36

2.88

สรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6
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