รายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม 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

-1การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2558 วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
: Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเภสัชกรรม)
ภ.ม. (การจัดการเภสัชกรรม)
Master of Pharmacy (Pharmacy Management)
M.Pharm. (Pharmacy Management)

วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มุงผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้:
1. เปนเภสัชกรนักบริหาร ผูเชี่ยวชาญในดานการจัดการทางเภสัชกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
มีวิสัยทัศน เปนผูนํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
2. สามารถคนควาวิจัยและติดตามความกาวหนาทางวิชาการทางการจัดการดานระบบยาและเภสัชสาธารณสุข
3. สามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรูและทักษะทางการจัดการเพื่อพัฒนาระบบยาและเภสัชสาธารณสุข
อาจารยประจําหลักสูตร
มคอ 2 : 2556
1. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน*
2. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล*
3. ผศ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม*
4. รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ
5. อ.ดร.ภก.สกนธ สุภากุล
หมายเหตุ : อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.

ปจจุบนั 2558
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ*
ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล*
ผศ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม*
ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

อาจารยผูสอน :
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

คุณวุฒิ
ตรี

โท

หมายเหตุ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552

ตําแหนงทางวิชาการ
เอก
/
/
/
/
/
/

อ.
/

ผศ.

รศ.

/
/
/

/
/

ศ.

ประสบการณ
ดานการสอน
และการวิจัย
/
/
/
/
/
/
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รายชื่อ
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ
ผศ.ดร.ภญ.ดุจฤดี
ผศ.ภก.ยงยุทธ
อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน
อ.ดร.ภก.สกนธ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
รวม

ตรี
กิติกรรณากรณ
ชินวงศ
เรือนทา
กาญจนรัตน
สุภากุล
เรือนกอน

โท

/

0

1

ตําแหนงทางวิชาการ
เอก

อ.

/
/
/
/
/
11

/
/
/
4

ผศ.

รศ.

/
/
/

6

2

ศ.

ประสบการณ
ดานการสอน
และการวิจัย
/
/
/
/
/
/
12

สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย
50200
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. จํานวนอาจารยประจํา
• มี อ าจารย ป ระจํา หลั ก สู ต รตลอด ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจานวน 5 คน ดังนี้
หลักสูตร
1. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล*
2. ผศ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม*
3. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ*
4. ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต
5. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
หมายเหตุ * อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารยประจํา • อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการดังนี้
หลักสูตร
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน
2. ตําแหนงทางวิชาการ รศ. จํานวน 1 คน และ ผศ. จํานวน 4 คน
• โดยเปนอาจารยประจําเต็มเวลาทีม
่ ีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน และมีคณ
ุ วุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน
อยางนอย 5 คนซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
3. คุณสมบัติของอาจารย
• อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒิ และตําแหนงทางวิชาการดังนี้
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน
2. ตําแหนงทางวิชาการ ผศ. จํานวน 3 คน
• โดยเปนอาจารยประจําเต็มเวลาทีม
่ ีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย และมีคณ
ุ วุฒิที่ตรงกับ
สาขาหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนด
4 คุณสมบัติของอาจารยผสู อน • อาจารยผูสอน จํานวน 12 คน มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการดังนี้
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน และปริญญาเอก 11 คน
2. ตําแหนงทางวิชาการ รศ. จํานวน 2 คน, ผศ. จํานวน 6 คน และ อ. จํานวน
4 คน
• อาจารยผูสอนทุกคนมีคณ
ุ วุฒิที่ตรงหรือเกี่ยวของกับหลักสูตร มีงานวิจัยที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และมีประสบการณการสอนมากกวา 5 ป
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ผลการดําเนินงาน
ชื่อ-นามสกุล
1. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
2. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
3. ผศ.ดร.ภญ.พักตรวิภา สุวรรณพรหม
4. รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ
5. อ.ดร.ภก.สกนธ สุภากุล
6. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
7. ผศ.ดร.ภญ.ดุจฤดี ชินวงศ
8. ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
9. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
10. ผศ.ดร.ภญ.ศิริตรี สุทธจิตต
11. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
12. ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ

5. คุณสมบัติของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบ
อิสระหลัก

•

6. คุณสมบัติของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

•

•

•

7. คุณสมบัติของอาจารยผสู อบ
วิทยานิพนธ

•

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Pharmacy Health C re
Administration), University of Florida,
USA, 2005
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2548
Ph.D. (Pharmaceutical Health Services
Research), University of Maryland, USA,
2 08
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2547
ปร.ด. (บริหารเภสัชกิจ), มหาวิทยาลัยมหิดล,
2552
วท.ด. (ระบาดวิทยาคลินิก),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555
วท.ด. (ระบาดวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2559
ภ.ม. (บริหารเภสัชกิจ), มหาวิทยาลัยมหิดล,
2542 ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 2558
Ph.D. (Pharmacy Health Care
Administration), University of Florida,
USA, 2000
ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548
Ph.D.(Pharmacy), University of South
Carolina , USA, 2001
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2552

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
มีคุณสมบัตเิ ปนไปตามที่กําหนด และไดรับแตงตั้งเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารยประจํา)
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมมีคุณสมบัตเิ ปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
และเปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมมีประสบการณในการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือมีความรูความชํานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวยอาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูด ํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย
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ผลการดําเนินงาน
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ มีประสบการณในการทําวิจัยทีม่ ิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ขอ 9.1 และมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปการศึกษา 2558 มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 4 คน และไดตีพิมพเผยแพร
ผลงานลงในวารสารระดับชาติ จํานวน 2 เรื่อง และนําเสนอผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด (KPI 2.2)
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548 ขอ 10
ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2558 ดังนี้

•

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา

•

9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา

•

•

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

•

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

•

•

ผศ.ดร.ภญ.พักตรวิภา
ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ
ผศ.ดร.ภก.สุระรอง
อ.ดร.ภก.สกนธ
อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน
ผศ.ดร.ภญ.ศิริตรี

สุวรรณพรหม
เชาวนพูนผล
อาวิพันธ
เรือนกอน
เพิ่มสุวรรณ
กิตติกรรณากรณ
ชินวงศ
สุภากุล
กาญจนรัตน
สุทธจิตต

อาจารยที่ปรึกษา (คน)
หลัก
รวม
2
1
2
0
1
1
1
0
2
0
0
1
0
1
0
1
4
0
1
0

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และ
สม่ําเสมอ ในปการศึกษา 2558 มีผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป (พ.ศ.2554-2558)
ดังนี้
1. ผศ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม มีผลงานตีพิมพ 11 เรื่อง
2. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
มีผลงานตีพิมพ 7 เรื่อง
3. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
มีผลงานตีพิมพ 4 เรื่อง
4. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
เรือนกอน
มีผลงานตีพิมพ 5 เรื่อง
5. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี
เพิ่มสุวรรณ
มีผลงานตีพิมพ 21 เรื่อง
6. ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิตติกรรณากรณ มีผลงานตีพิมพ 25 เรื่อง
7. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง
ชินวงศ
มีผลงานตีพิมพ 5 เรื่อง
8. อ.ดร.ภก.สกนธ
สุภากุล
มีผลงานตีพิมพ 5 เรื่อง
9. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
มีผลงานตีพิมพ 3 เรื่อง
10. ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี
สุทธจิตต
มีผลงานตีพิมพ 11 เรื่อง
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหลักสูตรเดิมเปนหลักสูตรของ ป
พ.ศ. 2550
มีการพัฒนาหลักสูตรมาเปนกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) รอบระยะเวลาที่ผาน
มาเมื่ อ ป พ.ศ. 2556 และจะมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในรอบถั ด ไปใน ป
พ.ศ. 2560
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12. การดําเนินงานใหเปนไปตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มีการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ขอ 1-5 ครบทุกขอ

•

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อยางนอย
ปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
• คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมเพือ่
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง เปนประจําทุกเดือน
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
• อาจารยประจําหลักสูตรการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และไดผานการเห็นชอบจาก สกอ.
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ. 4 ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาหหลัง
เปดภาคการศึกษา
• อาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา (ยกเวนกระบวนวิชา THESIS) โดยในภาคการศึกษาที่
1/2558 จํานวน 5 วิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2558 จํานวน 5 วิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปด
สอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปดภาคการศึกษา
• อาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา (ยกเวนกระบวน
วิชา THESIS)
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
• อาจารยประจําหลักสูตรฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
• มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
• หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ไดรับการประเมิน
โดยการ consensus โดยผูประเมินระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมมี
ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
(8) อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนําดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร
• คณาจารยสาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร มีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งมีการ
จัดการประชุมสาขาเปนประจําทุกเดือน อาจารยประจําหลักสูตร ทั้ง 5 คนก็เปนสวน
หนึ่งในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งมีการประชุมเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูเกี่ยวกับ
การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เปนประจําทุกเดือน
ดังนั้น จึงไมมีการใหคําแนะนําดานการบริหารจัดการหลักสูตร
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ผลการดําเนินงาน

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
1 ครั้ง
• อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพ อยางนอยปละ
1 ครั้ง อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
(10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
• มีการความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอคุณภาพหลักสูตร คิดเปน 4.03
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00
(11) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
• มีการความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม คิดเปน 4.67 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5.00

ผลการดําเนินการ
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม หลักสูตร ผาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

-7หมวดที่ 2 อาจารย
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
คาเฉลี่ยผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 4

ผลการประเมินตนเอง
3
5
5
5
5
5
4.30

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
1. ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชาวิเคราะหอัตรากําลังโดยคํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ
กําหนดคุณสมบัติของอาจารยที่จะรับใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรสําหรับกลไกในการรับอาจารยใหมนั้น จัดใหมี
กรรมการรวมระหวางคณะและสวนกลาง ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการรับจนไดตัวบุคคล ใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยโดยจะตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
นอกจากคุณสมบัติทั่วไป อาจารยตองมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงคือ ไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา และตามที่คณะ และ
ภาควิชากําหนดคณาจารยของเภสัชศาสตรและการบริหารจะมีการประชุมอยูอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ มีการกําหนดตําแหนง
อาจารยใหมเพื่อใหมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ตองการ เพื่อมาเสริมกําลังของสาขาวิชา เสริมสรางความ
เขมแข็งของหลักสูตร
โดยในปการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯมีการประชุมวางแผนรับอาจารยใหม จํานวน 2 อัตรา
และอยูระหวางการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (รายงานการประชุมสาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและบริหารเภสัชกิจ ครั้ง
ที่ 8/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559) ทั้งนี้ อาจารยใหม สาขาวิชาสนับสนุนอาจารยใหมทุกคน เขารับการปฐมนิเทศ เพื่อให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่ กฎขอบังคับตางๆ ขององคการและเงื่อนไข ขอตกลงสภาพการจาง การใหสวัสดิการตางๆ ตลอดจน
จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติทเี่ กี่ยวของ และสนับสนุนใหเขารวมอบรมความรูในดานเทคนิควิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล
นอกจากนี้ การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร จะพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน เปนไปตามเกณฑของ สกอ. ไมมีความซ้ําซอนกับหลักสูตรอื่น และเปนอาจารยที่มีบทบาทในการ
กําหนดทิศทางของหลักสูตร สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มีอาจารยประจํา
หลักสูตร จํานวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรไมเกิน 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ
9.1 ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 4 คน และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน และมีประสบการณดานการ
สอนและการทําวิจัย
2. ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารและ
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน มีการประชุมวางแผนการกระจายงานของความรับผิดชอบบริหารหลักสูตร
ในแตละเรื่อง ไมวาจะเปนการดูแลรับผิดชอบนักศึกษา การประชุมที่เกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษา มีการเกลี่ยงาน กระจายงาน
ใหกับอาจารยที่รับบัณ ฑิตทุกทานที่เปนกรรมการประจําหลักสูตร มีการคิดภาวะงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน ความรวมมือ
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ประธานบริหารหลักสูตรฯ ทุก 2 ป เพื่อใหอาจารยทุกคนมีสวนรวมเขามามีสวนรวมบริหารหลักสูตร นอกจากนี้ สาขาวิชามี
การยกยองอาจารยผูสอนใหไดรับรางวัลหรือไดตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม มีการจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาอาจารยใหลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทํางาน
ทั้งนี้ ในการบริหารหลักสูตรฯที่ผานมา พบวามีอาจารยประจําหลักสูตรไมคอยมีการประชุม พูดคุยกันนอยมาก
เนื่องจากมีภาระงานที่ไมตรงกัน อีกทั้งจะตองดูแลนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีการทํางานที่ซ้ําซอน
จึงมีการแกไขพัฒนาโดยการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและบริหารเภสัชกิจ ภาควิชา
บริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการกําหนดวาระการประชุมของบัณฑิตที่ชัดเจน มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการในการประชุม (Open Km) เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งในการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารสูตรในแตละครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง และจะสําเนาแจงยังผูเกี่ยวของ
ในปการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร พบวา มีผล
การประเมินความพึงพอใจ อยูในระดับ พอใช คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.48 จากคะแนนเต็ม 5
3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประสานงานกับภาควิชา และคณะฯในการของบประมาณเพื่อสงเสริมและพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของคณาจารย
• สนับสนุนอาจารยที่ดู แลงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (PCU) และงานคุมครองผู บริโ ภค (คบส.) ไปฝก อบรม
หลักสูตรอนุมัติบัตรคุมครองผูบริโภค ที่วิทยาลัยคุมครองผูบริโภค (วคบท.) เพื่อพัฒนาเปนผูเชี่ยวชาญทาง
ดวยการคุมครองผูบริโภค
2. การสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนกับสถาบันวิชาการ และองคกรวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ
• สนับสนุนคณาจารยและนักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Pharm Net ระหวางวันที่
2-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแลนมารค กรุงเทพฯ
• นําเสนอผลงานและเขารวมประชุมที่ Cyberjaya University ประเทศมาเลเซีย วันที่ 27-30 พฤษภาคม
2559
• คณาจารยเขารวมประชุม US-Thai Pharmacy Consortium วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูดานเภสัชศาสตรศึกษา ดานเภสัชกรรม และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร ทั้งในระดับชาติและระดับ
สากลตลอดจนการเปดโลกทัศนดานเทคโนโลยีดานการศึกษาที่เกี่ยวของที่สามารถนําไปใชในการพัฒนา
วิชาชีพ และสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาการศึกษาดานเภสัชศาสตร และ วิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยการดานการศึกษาและการบริการวิชาชีพทางเภสัชกรรมตอไป
• ศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารหลักสูตร ดานการบริหารจัดการเรื่อง Journal และการจัดทําสื่อการ
สอน ร ว มกั บ คณะเภสั ชศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ยังสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการวิจัยของอาจารยโดยมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนแกคณาจารยในการประชุมวิชาการ ดูงาน นําเสนอผลงานในประเทศ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ
ตางประเทศ สนับสนุนและสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย สนับสนุนและสงเสริมการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญา
เพื่อสงเสริมใหอาจารยไดมีโอกาสแสวงหาความรูความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
ตลอดจนเพื่ อ รั บ ใช สั ง คมด ว ยการผลิ ต ผลงานวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น นอกจากนั้ น แล ว คณะฯ มี ค วามร ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัย สถาบันตางๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหอาจารย ไดมีโอกาสไปทํางานวิจัยรวมกับนักวิจัย
นอกสถาบัน
อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทักษะ ดานการเรียนการสอน และดานการวิจัย ดังนี้
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1. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล

•

•
•
•
•
•

2. ผศ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม

•

•
•
•
•
•

•

•

3. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ

•
•

•
•

สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน
ประชุมสรุปเสนทางเดินการจัดการสเตอรอยดที่คุกคามสุขภาพของคนไทย
และปฐมนิเทศการฝกอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติบัตรเปนผูมีความรูค วาม
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาคุม ครองผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพ วันที่ 2 กันยายน 2558 โรงแรมอมารีแอรพอรต
ฝกอบรมรายวิชาความชํานาญดานนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อ
ผูบริโภค วันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 จุฬาลงกรณฯ กรุงเทพฯ
อบรมรายวิชาความชํานาญดานการบังคับใชกฎหมายเพื่อคุมครองผูบ ริโภค
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2559 จุฬาลงกรณฯ กรุงเทพฯ
เพิ่มพูนทักษะการปฏิบตั ิงานการบังคับใชกฎหมาย วันที่ 16-19 กุมภาพันธ
2559 สสจ. ขอนแกน
ประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนการใชยาอยางสมเหตุผล พ.ศ.2559
วันที่ 25-26 เมษายน 2559 โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพ
โครงการการเจรจาดานวิชาการในสาขาเภสัชศาสตรสัมมนาและการบริการ
วันที่ 20 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลา
สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จ.เชียงใหม
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการวางแผนกําลังคนดานเภสัชศาสตร วันที่
29 กันยายน 2558 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ประชุมคณะทํางานสรางความเขมแข็งของประชาชนดานการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สนง.อาหารและยา
เสวนาหัวขอการจัดการปญหาทางการเกษตร ประเด็นพฤติกรรมการใชยาใน
การเกษตร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ประชุมกลุม ระบบบริการการวางแผนทางดานสุขภาพ (Health Service
System) วันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
อบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (รุนที่ 2) ระหวางวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 ณ หอง
ทองกวาว ชั้น 2 สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประชุมการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพดานการ
สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล วันที่ 13 มิถุนายน 2559 จุฬาลงกรณฯ
กรุงเทพฯ
โครงการการเจรจาดานวิชาการในสาขาเภสัชศาสตรสัมมนาและการบริการ
วันที่ 20 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลา
ประชุมเวทีเครือขายโรงพยาบาลเพื่อชุมชนทองถิ่น วันที่ 10 สิงหาคม 2558
วิทยาลัยบรมราชชนนี
ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเภสัชครอบครัว เภสัชกรรมชุมชนและเภสัช
กรรมปฐมภูมิกับสถาบันการศึกษา วันที่ 27 ตุลาคม 2558 สนง.ประกัน
คุณภาพแหงชาติ กรุงเทพฯ
ประชุมเพื่อพัฒนากลไกสรางองคความรู เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและ
ระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ
เปนวิทยากรงานประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฟนฟูทีมเยี่ยมสํารวจระบบสุขภาพอํา
เภท วันที่ 28-30 มีนาคม 2559 โรงแรมวินเพลส
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•
•

•

4. ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต

•

•
•

•

•
•

5. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

•

•
•

•

สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน
ประชุมเรื่องการจัดการสาธารณสุขระดับอําเภอ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
กรุงเทพฯ
สัมมนาและศึกษาดูงานยุทธศาสตรการจัดการเรียนการสอนทางสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ National Taiwan University,
College of Public Health และ Tzu Chi Foundation, Taiwan,
Republic of China วันที่ 14-19 พฤษภาคม 2559
ประชุมการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภออยางมีสวนรวม
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 โรงแรมริชมอนด
สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จ.เชียงใหม
ประชุมคณะเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิชาการวางแผนกําลังคนดานเภสัช
ศาสตร วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 จุฬาฯ กรุงเทพฯ
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพ ดานการใชยาอยางสมเหตุสมผล วันที่ 3 มีนาคม 2559 สนง.อาหาร
และยา จ.นนทบุรี
สัมมนาและศึกษาดูงานยุทธศาสตรการจัดการเรียนการสอนทางสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ National Taiwan University,
College of Public Health และ Tzu Chi Foundation, Taiwan,
Republic of China วันที่ 14-19 พฤษภาคม 2559
ประชุมคณะทํางานเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิชาการวางแผนกําลังคน
ดานเภสัชศาสตร วันที่ 13 มิถุนายน 2559 จุฬาลงกรณฯ กรุงเทพฯ
โครงการการเจรจาดานวิชาการในสาขาเภสัชศาสตรสัมมนาและการบริการ
วันที่ 20 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลา
ประชุมวิชาการ Thai Pituitary Meeting 2015 : Advance in the
Management of Pituitary Tumors วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สนง.อาหาร
และยา จ.นนทบุรี
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือและทํารายงาน
วิชาการ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว
ปฏิบัติงานวิจัย และสรางความรวมมือดานการวิจัย และฝกงานนักศึกษา
สาขา Clinical Research Associate (CRA) ณ Monash University
ประเทศ Malaysia วันที่ 17-23 มกราคม 2559
กิจกรรม QA สัญจร ประจําป 2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สํานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- 11 ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
1. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป)
• อาจารยป ระจํ าหลัก สูต รเภสัช ศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัด การเภสัช กรรม ที่มี คุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาเอก
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพืน้ ฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
หนวยวัด
2556
2557
2558
1. จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาตรี (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
0
0
0
2. จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาโท (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
0
0
0
3. จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอก (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
5
5
5
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
คน
5
5
5
5. รอยละอาจารยวุฒิปริญญาตรี
รอยละ
0
0
0
6. รอยละอาจารยวุฒิปริญญาโท
รอยละ
0.00
0.00
0.00
7. รอยละอาจารยวุฒิปริญญาเอก
รอยละ
100.00
100.00
100.00
8. แปลงคารอยละที่คํานวณเทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนน
5
5
5
2. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป)
• อาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
1 คน และผูชวยศาสตราจารย 3 คน คิดเปนรอยละ 100 ของอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพืน้ ฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
หนวยวัด
2556
2557
2558
1. จํานวนอาจารยประจําทีไ่ มมตี ําแหนงทางวิชาการ (รวมที่ลาศึกษาตอ) คน
1
1
0
2. จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีตําแหนง ผศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
3
3
4
3. จํานวนอาจารยประจําปทมี่ ีตําแหนง รศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
1
1
1
4. จํานวนอาจารยประจําปทมี่ ีตําแหนง ศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
0
0
0
5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
คน
5
5
5
6. รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.
รอยละ
80.00
80.00 100.00
7. แปลงคารอยละอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.
คะแนน
5
5
5
รวมกันเทียบกับคะแนนเต็ม 5
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
ผศ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวพันธ
ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
รวม

คุณวุฒิ
ตรี โท เอก
1
1
1
1
1
0
0
5

ตําแหนงทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ. ศ.
1
1
1
1
1
1
4
1
0

- 12 3. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป)
• อาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มีผลงานวิชาการ คิดเปนรอยละ
164 ของอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
ขอ
ขอมูลพืน้ ฐาน
หนวยวัด
2557
2558
1. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
เรื่อง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(0.20)
2. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
เรื่อง
2
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
(0.40)
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศ ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
3. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่
เรื่อง
1
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
(0.60)
4. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
เรื่อง
8
4
ระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
(0.80)
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการ ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
5. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
เรื่อง
3
5
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
(1.00)
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ
6. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพของอาจารย
10.80
8.20
ประจําหลักสูตร

- 13 ขอ
7.
8.

ขอมูลพืน้ ฐาน
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร

หนวยวัด
คน
รอยละ

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
2557
2558
5
5
216
164

- 14 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2558
ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ /
วัน/เดือน/ป ที่เริ่ม
ชื่อผูรวมหลักและผูรวมรอง
ชื่อผลงานวิจัย
แหลงการนําไปใช
ฉบับ/หนา
ใชประโยชน
(โปรดขีดเสนใต Corr. Author)
ประโยชน
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
1. Cost-Effectiveness Analysis of
HEART LUNG CIRC
Volume 24, Issue 9, 1
September 1, Permsuwan, U.,
Fondaparinux vs Enoxaparin in
September 2015, Pages
2015
Chaiyakunapruk, N.,
Non-ST Elevation Acute Coronary
860-868
Nathisuwan, S.,
Syndrome in Thailand
Sukonthasarn, A.
2. Willingness to Pay for Lung
INT J TECHNOL ASSESS 10 September 2015, 7p September 10, Thongprasert, S., Crawford,
Cancer Treatment: Patient Versus
2015
B., Sakulbumrungsil, R.,
General Public Values
Chaiyakunapruk, N.,
Petcharapiruch, S.,
Leartsakulpanitch, J.,
Permsuwan, U.
ผศ.ดร.ภญ.ศิริตรี สุทธจิตต
3. Methodological and economic
evaluations of seven survey
modes applied to health service
research
4. Depression screening and
advisory service provided by
community pharmacist for
depressive students in university
5. General public's views on
pharmacy public health services:
Current situation and

ชื่อฐาน ระดับชาติ/
ขอมูล นานาชาติ
SCP

นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

Journal of
Pharmaceutical Health
Services Research

2015

2015

Saramunee, K., Mackridge, A.,
Phillips-Howard, P., Richards,
J., Suttajit, S., Krska, J.

SCP

นานาชาติ

SpringerPlus.

2015 4(1) :
Article number
470, 12p.

2015

Phimarn W., Kaewphila P.,
Suttajit S., Saramunee K.

SCP

นานาชาติ

Public Health

129(6): 705-715

2015

Saramunee, K., Krska, J.,
Mackridge, A., Richards, J.,
Suttajit, S., Phillips-Howard, P

SCP

นานาชาติ

- 15 ชื่อผลงานวิจัย
opportunities in the future
ผศ.ดร.ภญ.พักตรวิภา สุวรรณพรหม
6. Prevalence and Factors
Associated with Viral Suppression
of Perinatally Infected Thai
Adolescents Living with HIV/AIDS
in Lower North-Eastern Region
7. ความรูและความคิดเห็นของเภสัชกร
โรงพยาบาลทีม่ ีตอยาชีววัตถุและไบโอซิ
มิลาร
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
8. Prevalence and Factors
Associated with Viral Suppression
of Perinatally Infected Thai
Adolescents Living with HIV/AIDS
in Lower North-Eastern Region
ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
9. Prevalence and Factors
Associated with Viral Suppression
of Perinatally Infected Thai
Adolescents Living with HIV/AIDS
in Lower North-Eastern Region

ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ /
แหลงการนําไปใช
ประโยชน

ฉบับ/หนา

วัน/เดือน/ป ที่เริ่ม
ใชประโยชน

Thai Pharm Health

J. 2015; 10(2): 67-74.

วารสารเภสัชกรรมไทย

ชื่อผูรวมหลักและผูรวมรอง
(โปรดขีดเสนใต Corr. Author)

ชื่อฐาน ระดับชาติ/
ขอมูล นานาชาติ

2515

Sittichotiwong R.,
Suwannaprom P.,
Chaowanapoonpohn H.,
Awiphan R.

TCI-1

ชาติ

7(1), 60-72

2558

สุนทรา เอกอนันตกลุ , ชญานิศ
แกวบุญเสริฐ, นวลชนก วงค
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- 16 ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร
1. อัตราการคงอยูของอาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มีจํานวน 5 คน ตลอดปการศึกษา
มีอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร คิดเปนรอยละ 100
2. ความพึงพอใจของอาจารย
มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร พบวาอาจารยประจําหลักสูตร
มีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 จากคะแนนเต็ม 5
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาใน ระดับ
ปริญญาเอกทีไดรับการตีพมิ พหรือเผยแพร
คาเฉลี่ยผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 2

ผลการประเมินตนเอง
4.67

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

3.75

ดี

4.21

ดี

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ขอ

ขอมูลพืน้ ฐาน

1. จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด (ทุกระดับ)
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับ)
3. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

หนวยวัด
คน
คน
คาเฉลี่ย

ผลการดําเนินงาน
2557
2558
4
4
4
4
4.29
4.67

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ไดมีแบบสํารวจคุณภาพของบั ณฑิ ต ที่สํา เร็ จ
การศึ ก ษาที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดานคือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2)
ดานความรู (3) ดานทักษะทางปัญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ (5) ด า นทั ก ษะการวิเ คราะห เ ชิ ง
ตั ว เลขการสื่อ สารและการใชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมีการสํา รวจจากผูใชบัณฑิต จากการสำรวจคุณภาพของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 คน มีระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม เฉลี่ยเทากับ 4.67

- 17 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป)
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
ขอ
ขอมูลพืน้ ฐาน
หนวยวัด
2557
2558
1. - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสบื เนื่องจากการประชมุ
เรื่อง
2
0
วิชาการระดบั ชาติ
(0.10)
2. - บทความฉบับสมบูรณทตี่ ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
เรื่อง
0
0
วิชาการระดับชาติ
(0.20)
3. - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม
เรื่อง
0
2
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม (0.40)
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
4. - บทความทตี่ ีพิมพในวารสารวชิ าการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม เรื่อง
1
0
ที่ 2
(0.60)
5. - บทความทีต่ ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ มอยูใน
เรื่อง
0
0
(0.80)
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุม ที่ 1
6. - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
เรื่อง
1
0
(1.00)
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
6. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตพี ิมพ
1.80
0.80
7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
6
4
8. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของ
รอยละ
30
20
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ผลงานตีพิมพ/นําเสนอ ในป 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558)
ชื่อนักศึกษา-งานวิจัย
วารสารคาถวงน้ําหนั/
น.ส.จงรักษ ชํานาญยา : รูปแบบและ วารสารวิชาการกรม
กระบวนการบริหารจัดการคลังวัคซีน
สนับสนุนบริการสุขภาพ
ระดับอําเภอโดยเภสัชกร ในจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน

ฉบับที่หนาที่/เลมที/่
ปที่ 11 ฉบับที่ 3

ปที่
[ตอบรับ : 20 ส.ค.
2558]

- 18 ชื่อนักศึกษา-งานวิจัย
น.ส.ปยะกานต เอกอรัญพงศ :
Access to Atorvastatin in HIV
Patients under the Universal
Coverage Scheme after Listing
Atorvastatin into the
Pharmaceutical Benefit Package
for HIV Patients in 2013.

วารสารคาถวงน้ําหนั/
International Graduate
Research Conference
2015. (iGRC 2015)

ฉบับที่หนาที่/เลมที/่

ปที่
December 11,
2015.

รายชื่อนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559)
นักศึกษาปริญญาโท (แผน ก)
1. น.ส.จงรักษ
ชํานาญยา
รหัสประจําตัว 521031002 สําเร็จการศึกษา 25 กันยายน 2558
2. น.ส.บุณฑริกา
ไทยกลา
รหัสประจําตัว 531031023 สําเร็จการศึกษา 11 กันยายน 2558
3. น.ส.ปยะกานต
เอกอรัญพงศ
รหัสประจําตัว 541031011 สําเร็จการศึกษา 12 กุมภาพันธ 2559
4. น.ส.พจมาน
เกษรพรม
รหัสประจําตัว 541031012 สําเร็จการศึกษา 12 กุมภาพันธ 2559

- 19 องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกดิ กับนักศึกษา
คาเฉลี่ยผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 3

ผลการประเมินตนเอง
3
3
3
3.00

ระดับคุณภาพ
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

ตัวบงชี้ที่ 3.1 : การรับนักศึกษา
1. การรับนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ไดกําหนดเปาหมายการ
รับนักศึกษา จํานวน 5 คน ในแตละปการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อกําหนดเกณฑการรับ
นักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร โดยแผนการศึกษาของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
คือ แผน ก แบบ ก2 แผนการศึกษาที่เนนการทําวิจัยและการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ซึ่งคุณสมบัตผิ ูสมัครเขารับการศึกษา
จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร จากสถาบันทั้งใน/ตางประเทศ และมีคุณสมบัติทั่วไปเปนไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา และมีคณ
ุ สมบัติอื่นๆ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม มีการกําหนดการรับสมัคร และขั้นตอนการสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.grad.cmu.ac.
th/admissions/TH/register-news.php และดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ โดยผูที่ผานการสอบภาษาอังกฤษ หรือผาน
แบบมีเงื่อนไข จะมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณวิชาการโดยอาจารยประจําหลักสูตรทีไ่ ดรับการแตงตั้ง บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
รายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรและใหดําเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด โดยถาจํานวนนักศึกษาที่รายงานตัว
ไมครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพิ่มเติมในรอบที่ 2
สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม จะมีการประชาสัมพันธการรับสมัครเขา
ศึกษาตอผานการประชุมวิชาการ module ตางๆ ประชาสัมพันธผานเว็บไซต นอกจากนี้ ทางสาขาวิชาอยูระหวางการจัดทํา
เว็ บ ไซตข อง หลั ก สู ต รฯ เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ ก ารรับ นั ก ศึ ก ษา ในขั้ น ตอนของการจัด ทํ า ข อ สอบสาขาวิ ช ามี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการออกขอสอบ คณะกรรมการคุมสอบ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณทุกรอบ มีการปรับปรุงขอสอบทุกรอบ
โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกที่มีการกลั่นกรองคุณสมบัติของผูสมัครเขามาเรียน ผลปรากฏวาไดนักศึกษาตรงตามเกณฑที่
กําหนด โดยในปการศึกษา 2558 มีผูสมัครสอบคัดเลือกและผานการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม จํานวน 5 คน มารายงานตัว 4 คน และไมมารายงานตัว 1 คน พรอมกันนี้ไดรับ
ผูรับทุนศึกษาปริญญาโท ภายใตความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว จํานวน 1 คน
ปการศึกษา
แผนการรับ
นักศึกษารับเขา
รอยละ
2555
5
งดรับนักศึกษา
2556
5
1
20
2557
5
12
240
2558
5
5
100
2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม โดยวางแผนแนะนําใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน module เพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวของ
กับหลักสูตร แตเด็กตองจะมีการ take course ของ Module กอน เมื่อเปดภาคการศึกษา จะมีการวางแผนในแตรายวิชา
กอนที่จะมีการเปดสอน จะมีเวลาเรียนเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อนักศึกษาเขามาศึกษาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไป

- 20 เพื่อทําหนาที่คอยดูแล ใหคาํ ปรึกษาแกนักศึกษาดานตางๆ เชน การลงทะเบียน การขอทุนวิจัยระดับคณะ การสอบ
วิทยานิพนธ การเสนอหัวขอและโครงรางการทําวิทยานิพนธ เปนตน นอกจากนี้ มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เพื่อกําหนดนโยบาย
และแนวทางการบริหารรวมทั้งใหคําปรึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อชี้แจงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพึงรู แนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาและวิทยานิพนธ ตลอดจนแนะนําวิธีเรียนระดับ
บัณฑิตอยางไรใหประสบผลสําเร็จ และแนะนําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจนอกจากนี้ หนวยบัณฑิตยังไดมีการแจกคูมือ
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวปฏิบัติใน
การเรียนขั้นบัณฑิตศึกษา และชวยลดขอผิดพลาดที่มักเกิดกับนักศึกษา ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปในทุกป
ใหกับนักศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาจะมีสวนรวมโดยใชกระบวนวิชาสัมมนาเขามาเปนเครื่องมือเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาได
พบปะนักศึกษาเพิ่มมาขึ้น
มีการจัดสรรทุนการศึกษา ไดแก ทุนอุดหนุนการศึกษาจากราชกรีฑาสโมสร เปนทุนอุดหนุนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย และทุนโครงการพัฒนาอาจารย ทุนสนับสนุนการทําวิจัย และทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสนับสนุน
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ ไดแก การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ การไปเสนอผลงานวิชาการ และ
การไปฝกอบรมระยะสั้น ณ ตางประเทศ
จากผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวาเกิดปญหาการประสานงานกับนักศึกษาในบางประเด็น จึงไดมีการมอบหมาย
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาแตละรุน ประชุมพิจารณาวางแผนเพื่อดูแลนักศึกษาบัณฑิต โดยนักศึกษารหัส 59...
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป คือ ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ (ตามลําดับความรับผิดชอบที่กําหนดรวมกัน) เชน อาจารยที่
ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาหลัก และผูรับผิดชอบสัมมนา โดยมีหนาที่ในการดูแล และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตลอด
หลักสูตร (จนกวาจะสําเร็จการศึกษา) จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและ
บริหารเภสัชกิจ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
1. การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชามีการควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธผา นกระบวนวิชาสัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม
1 และ 2 เพื่อใหมีการเสนอหัวขอโครงรางตามระยะเวลากําหนด นอกจากนี้ สาขาวิชากําหนดใหนักศึกษาป 2 มานําเสนอ
ความกาวหนาของโครงรางวิทยานิพนธเปนระยะ ซึ่งเปนกระบวนการติดตามเพื่อใหนักศึกษาสามารถสอบหัวขอโครงรางไดตาม
กําหนดเวลาในป 2 เทอม 1 และในระหวางนั้นเมื่อนักศึกษาจะมีการสอบภาษาอังกฤษก็มีการกําหนดเกณฑในการติดตามเรงรัด
ใหนักศึกษามาสอบใหตรงตามเวลาที่กําหนด
นอกจากนี้ สาขาวิชามีนโยบายเปดกวาง ใหนักศึกษาเรียนกระบวนวิชาสรางเสริมประสบการณดานการจัดการ
เภสัชกรรม ตั้งแตปที่ 1 เพื่อใหนกั ศึกษาไดมองเห็นแนวการทําวิจัย ทั้งนี้ นักศึกษาอยูปที่ 2 เมื่อเรียนกระบวนวิชาสรางเสริม
ประสบการณดานการจัดการเภสัชกรรม นักศึกษาไดนําเสนอผลงานวิจัย และนักศึกษาจะไดทราบวาสามารถนําผลงานวิจัยไป
ตีพิมพไดในวารสารอะไรไดบาง
ทั้ง นี้ มี ห น ว ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป น ผู อํ า นวยความสะดวก แนะนํ า และสนั บ สนุ น การจัด การด า นเอกสารเกี่ ย วกั บ
วิทยานิพนธแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและมีแนว
ปฏิบัติและขั้นตอนเปนไปในแนวเดียวกัน ดังนี้
1. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อเปนผูใหคําแนะนําและดูแลการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาให
สอดคลองกับหลักสูตรและขอบังคับ ตลอดจนเปนที่ปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเปนและความ
เหมาะสม
2. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูใหคําแนะนําดูแล
ในระหวางการทําวิจัยของนักศึกษาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
3. มีการเผยแพรคูมือการศึกษา คูมือวิทยานิพนธ ขั้นบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธขาวสารการ

- 21 ประชุม ฝกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตอยางตอเนื่อง ผานทาง
เว็บไซตคณะฯ และผาน e-mail
4. นักศึกษาจะต องเขารวมสั มมนาการจัด การเภสัชกรรมและติดตามความกาวหนาตามตารางที่กําหนดโดย
อาจารยประจําหลักสูตร ทั้งนี้แนวปฏิบัติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
5. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(proceedings) โดยผลงานที่เผยแพรนั้นตองเปนบทความฉบับเต็ม (full paper) จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง
ทั้งนี้ การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธเพื่อการสําเร็จการศึกษาจะตองมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1
เรื่อง
6. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผานระบบ CMU-MIS เพื่อ
ควบคุมการทําวิทยานิพนธ และรวบรวมรายชื่อวารสารเผยแพรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แหลงเผยแพร
ผลงานที่ไดรับการรับรองจาก สมศ.
นอกจากนี้ สาขาวิชาฯมีการเชิญนักศึกษาชั้นปที่ 2 เขามาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยใหนักศึกษาปที่ 1 เพื่อวางแผนในการ
ทําวิจัย และดําเนินการใหแลวเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผนหลักสูตร ซึ่งในปการศึกษาที่ผานมาทางสาขาวิชาพบ
ปญหาวามีนักศึกษาบางคนที่กําลังสําเร็จการศึกษาไปนั้นเกินขอกําหนดที่หลักสูตรวางไว ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาทั้งหมดเปน
นักศึกษาที่ทํางานประจําดวย
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
อาจารยประจําหลักสูตรไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหเปนไปตามทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 จึงไดมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรูใหแกนักศึกษา เชน การจัดสัมมนาทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพของตนเอง และเปนการเสริมทักษะในการนําเสนอทางวิชาการในที่ประชุม
นอกจากนี้ มี การจัดสรรทุ นสนับสนุนการนํ าเสนอผลงานทางวิ ชาการของนั กศึก ษาบัณ ฑิ ตศึก ษา สงเสริม และ
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา ในสวนที่เกี่ยวของดังนี้
1. สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการเพื่อใหนักศึกษาไดเห็นรูปแบบวิธีการนําเสนอผลงานในการสัมมนา
โดยการไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับตางสถาบัน ที่มีหลักสูตรใกลเคียงกัน ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เชน
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน ประเทศเวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เปนตน
2. สนับสนุนนักศึกษาเขารวมสัมมนาการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการในการประชุม Thai study ระหวาง
วันที่ 23-24 เมษายน 2559 และ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. อบรมสัมมนาใหความรูเรื่องสิทธิบัตร “Globalization of Patent Strategy: Thailand’s Perspective” ใน
วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะเทคนิคการแพทย
4. อบรมการใชโปรแกรม Turn it in เพื่อใชในการตรวจความซ้ําซอนของวิทยานิพนธ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ณ หองเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร
5. อบรมการเขียน manuscript โดย Dr.Kinoshita สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกหรือปริญญาโทที่สนใจในการ
เขียน manuscript เพื่อตีพิมพระดับนานาชาติ จัดอบรมสัปดาหละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง เริ่มเรียนตั้งแต
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558
6. การบรรยายหัวขอ "From Bioresources to Global Products" โดย ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ หองกระถินณรงค
7. ประชุมวิชาการนานาชาติ The ISPE 9th Asian conference on Pharmacoepidemiology เรื่อง
Observational Studies for Medicine Safety & Medicine Safety & Clinical Effectiveness : A Public
Health วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม Golden Tulip Sovereign กรุงเทพฯ

- 22 8. ประชุมวิชาการนานาชาติ The 1th International Conference on Pharmacy Education and Research
Network of ASEAN (ASEAN PharmNET I) เรื่อง Harmonizing the Diversity of Pharmacy Profession
in the Era of AEC วันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม Landmark Bangkok กรุงเทพฯ
9. ประชุม International Graduate Research Conference 2014 (iGRC 2014) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม
10. การบรรยายพิเศษ เรื่อง Plant extracts alleviate lower urinary tract symptoms (LUTS) โดย
Prof.Dr.Shizuo Yamada จาก Center for Pharma-Food Research (CPFR), Graduate School of
Pharmaceutical Sciences, University of Shizuoka, Japan ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา
13.30-15.00 น. ณ หองประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
11. อบรมการใชโปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Endnote Web” ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12. อบรมเชิงปฎิบัติการ : การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ
วิเคราะหขอมูล เทคนิคการวิเคราะหขอมูล และสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห
13. อบรมการใชฐานขอมูล UpToDate วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร ซึ่งเปนฐานขอมูลที่
ครอบคลุมมากถึง 20 สาขาวิชาทางการแพทย รวบรวมบทความที่ไดรับการสรุป วิเคราะห และ
Recommendation โดยการใหเกรดจากคุณภาพของหลักฐานทาง Evidence base โดยผูเชี่ยวชาญและมี
ชื่อเสียงในสาขาวิชานั้นๆ
14. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 15th APSSA International Conference 2016 วันที่ 27-29 มิถุนายน
2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งผลการประเมินพบวาอยูในระดับ ดี คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
1. การคงอยู
อัตราการคงอยูของนักศึกษา
ปการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558

จํานวนรับเขา
(1)
8
1
12
5

ณ สิ้นปการศึกษา 2558
จํานวนสําเร็จ
จํานวนลาออก จํานวนคงอยู
การศึกษา (2)
(3)
(4)
2
5
1
งดรับนักศึกษา
0
0
1
11
0
1
5
0
0

คงอยู
(2+4)*100/1

สําเร็จ
2*100/1

75.00

62.50

0
91.67
100

0
0

จากการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2557 รหัส 571... จํานวน 12 คน หลักสูตรไดดําเนินการกําหนดเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษา เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและศักยภาพทีต่ รงกับความตองการ มีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษา
กอนเขาศึกษา มีการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ ในปการศึกษา 2558 มีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ขึ้นปที่ 2 รหัส 571...
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 91.67 ของอัตราคงอยู

- 23 2. การสําเร็จการศึกษา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา

จํานวนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา (จํานวนจริง)
รอยละผูสําเร็จ
ในแตละปการศึกษา
การศึกษา
2554 2555 2556 2557
2558
2554
8
1
2
1
2
71.43
2555
งดรับนักศึกษา
2556
1
1
2557
12
1
2558
5
อัตราสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2558 ไมมนี ักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรกําหนด
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา
•
นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม เปนนักศึกษา part time ที่ทํางาน
เต็มเวลา และอยูตางจังหวัด ทําใหเขาไมสําเร็จตามเวลาที่กําหนด ฉะนั้น การบริหารจัดการเวลาเปนเรื่องที่
สําคัญ เราจึงมีระบบการติดตาม แลกเปลีย่ นกับนักศึกษา ตลอดจนใหนักศึกษารุนพี่เขามาชวยดูแลใหคําแนะนํา
•
ไมมีหอง และอุปกรณ สิ่งสนับสนุนการเรียนที่จําเปน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรมเขามาใชในการเรียน พบปะแลกเปลีย่ นทางวิชาการ พบปะอาจารย ประชุม
วิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ ทําใหขาดบรรยากาศในการเรียนรู
•
การขาดแคลนอุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทจี่ ําเปนตองานวิจยั ของนักศึกษา ทําใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงานเมื่อเกิดการลาชาของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อาจทําใหนักศึกษาเกิดความทอถอย และเบื่อ
หนายตอการดําเนินงานวิจัยตอไป
ปการศึกษา
ที่รับเขา

จํานวนนักศึกษา
ที่รับเขา

ลาออก/
พนสภาพ

3. ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชามีระบบการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาหลายชองทาง
โดยนักศึกษาสามารถยื่นขอรองเรียนผาน
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป ผานอาจารยประจําหลักสูตร ผานสายตรงคณบดี ผานกลองรับขอความรองเรียนของคณะ เปนตน เมื่อ
มีเรื่องรองเรียน
ประธานหลักสูตรจะนําขอรองเรียนเขาหารือในที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรไดรับทราบและพิจารณา
หาทางแกไขตามขอรองเรียน โดยจะแยกประเด็นขอรองเรียน เชน หากเปนเรื่องของหลักสูตรก็จะสงไปยังประธานหลักสูตร
หากเปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน ครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตร ก็จะสงเรื่องไปยังภาควิชา และงานบริหาร
ทั่วไป เพื่อดําเนินการแกไขในสวนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2558 มีการสํารวจความพึงพอใจดานขอรองเรียนตางๆ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ พอใช
มีคาคะแนนเทากับ 3.00 จากคะแนนเต็ม 5
ภาวการณมีงานทําของบัณฑิตในเวลา 1 ป
ขอมูลพืน้ ฐาน
จํานวน
รอยละ
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
4
100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
4
100
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
4
100
- ไมตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
0
0
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
4
100
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
0
0
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
0
0
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร
0
0

- 24 หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
รหัส ชื่อวิชา

รอยละการกระจายของเกรด

A

B+

ภาคการศึกษาที่ 1/2558
462701 DRUG & HEALTH SYS ANA
80 20
462702 PHARMACY MANAGEMENT 100
462704 PHAR RES METHOD & STAT 60 20
462705 EN EXP PHAR MANAGE
462789 SEL TOP PHAR MANAGE
60 20
462791 SEM PHAR MANAGE I
462799 THESIS
ภาคการศึกษาที่ 2/2558
462713 SOCIO FOR PHAR SYS
20 40
462716 APPLIED PHARMACOECONO- 60 20
MICS
461717 PHAR INFO TECH & DATA
60 40
MANAGE
462792 SEM PHAR MANAGE II
462799 THESIS

B

C+

C

D+

20
20

D

F

S

U

T

I

W

100
100

100

40
20

100

90.91

9.09

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผาน
5
5
5
11
5
5
2

5
5
5
11
5
5
2

5
5

5
5

5

5

5
11

5
11

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเ รียน
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
คาเฉลี่ยผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 5

ผลการประเมินตนเอง
3
2
2
5

ระดับคุณภาพ
พอใช
นอย
นอย
ดีมาก

3.50

ดี

ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรมไดพัฒนาขึ้นภายในแนวคิดในการสรางผูนําเพื่อพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข ระบบบริการดานยาและสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะแนวโนมสถานการณภายนอกดานความ
รวมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก เชน การเปดเสรีทางการคา การศึกษา และการบริการ ทําใหตองมีการพัฒนาสมรรถนะใน
การบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถเปนผูบริหารที่ดีในระดับสากล โดยพัฒนาเภสัชกรที่มีความสามารถดานบริหารจัดการ มี
ความรูความเขาใจตอปญหาสาธารณสุขและยาทั้งในมุมมองทางสาธารณสุขและมุมมองเชิงสังคม สามารถประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีความสามารถในการวิจัยและใชขอมูลเชิงประจักษจากงานวิจัยในการพัฒนาระบบบริการได มีเนื้อหาสาระ

- 25 เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาคุมทุนของการบริการดานยาและสุขภาพ โดยมุงเนนการ
พัฒนาทั กษะและความรูด านการจัดการและการวิ จัย โดยมี วัต ถุประสงค เพื่อ ผลิ ตมหาบั ณฑิต ที่เ ปน เภสั ชกรนัก บริ หาร
ผูเชี่ยวชาญในดานการจัดการทางเภสัชกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน เปนผูนํา มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคสามารถคนควาวิจัยและติดตามความกาวหนาทางวิชาการทางการจัดการดานระบบยาและเภสัชสาธารณสุข
สามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรูและทักษะทางการจัดการเพื่อพัฒนาระบบยาและเภสัชสาธารณสุข
2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานัน้ ๆ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ไดเปดหลักสูตรเมื่อป พ.ศ. 2550 โดยเหตุผลและ
สาระในการเปดหลักสูตรดังกลาว คือ ระบบงานเภสัชกรรมและวิชาชีพเภสัชกรรมไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อสนองตอบ
ตอการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพที่เนนความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความโปรงใสตรวจสอบได และมีความเปนธรรม
ตลอดจนทิศทางการประกอบวิชาชีพที่มุงสูการบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งเนนผูรับบริการดานยาและเภสัชภัณฑเปนศูนยกลาง เพื่อ
เปนหลั กประกันในด านคุณ ภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภ าพ และความคุมคา ในการใชย าและผลิตภัณ ฑสุขภาพของ
ประชาชน ภายใตบริบทของระบบสุขภาพไทยและกระแสโลกาภิวัฒน โดยในการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมและวิชาชีพ
ดังกลาว เภสัชกรจําเปนจะตองอาศัยองคความรูทางดานการจัดการเภสัชกรรมที่ดี มาบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบงานเภสัช
กรรมใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนและสังคม
สาขาวิชาจึงเล็งเห็นความสําคัญของการเปดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรมขึ้น โดย
เนนการจัดการระบบยา การจัดการระบบประกันคุณภาพ ผานการสรางเสริมประสบการณและทักษะดานการจัดการทางเภสัช
กรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางวิชาชีพเภสัชกรรม ใหรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สามารถประยุกตองคความรูท างการจัดการในระบบงานเภสัชกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการ
ระบบงานเภสัชกรรมใหตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพและนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ และในปการศึกษา
พ.ศ. 2556 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุด มศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2552 และขอ บังคับ มหาวิ ทยาลั ยเชีย งใหม วาด วยการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 มีการปดหลักสูตรแผน ข เนื่องจากทิศทางของประเทศดานการบริการสาธารณสุขและการบริการ
ดานยาเนนการพัฒนางานบริการจากงานวิจัย จึงตองการพัฒนาบุคลากรที่มีความความรูความสามารถทางดานงานวิจัย ซึ่ง
เปนหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เนนการทําวิทยานิพนธที่มีความสอดคลองกับทิศทางงานวิจัยทางดานบริการสาธารณสุข
มากกวา แผน ข ซึ่งเปนเพียงการทําการคนควาแบบอิสระเทานั้น และปรับกระบวนวิชา 462703 และ 462713 นอกจากนี้ ได
มีการเปดกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ กระบวนวิชา 462717
นอกจากนี้ ในแตละภาคการศึกษาอาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารยผูสอนการประชุมกลุมอาจารย
ผูสอนแตละรายวิชา เพื่อรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา แผนการปรับปรุงรายวิชา การปรับเพิ่ม-ลดเนื้อหารายวิชา
กลยุทธการสอน เพื่อใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย และอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมรวมกัน เพื่อตรวจสอบ
ผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาวาเปนไปตามที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตรหรือไม ผานผลการเรียน และมีการประเมินทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาที่มีการเปดสอนภายหลังเสร็จสิ้นการสอนในแตละภาคการศึกษา เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
ปรับเพิ่ม-ลดเนื้อหารายวิชา และ/หรือเปดวิชาเลือกใหมๆ
ทางหลักสูตรไดมีการประเมินและปรับระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในกระบวนวิชา
สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม (462....) พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 ยังไมสามารถยกระดับประสบการณและปญหาที่พบจาก
การประกอบวิชาชีพใหเปนหัวขอการวิจัยได ดังนั้น ในปการศึกษานี้จึงไดปรับใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 ไดมีสวนรวมในการสัมมนา
เพื่อเปนตัวอยางและแบงปนประสบการณการวิจัยใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และคณาจารย จนทําใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดหัวขอและแนวทางการวิจัยที่ชัดเจนภายในภาคการศึกษาที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. การกําหนดผูสอน
สาขาวิชามีระบบการกําหนดผูสอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อกําหนดผูรับผิดชอบ
กระบวนวิชา และผูรวมสอนลวงหนา โดยพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย ความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ
และประสบการณการทํางานของแตละคนใหเหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

- 26 สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มีอาจารยผูสอน จํานวน 12 คน โดยมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งเหมาะสําหรับการสอนรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร นอกจากนี้
อาจารยผูสอนยังมีความรู ความสามารถ และความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ตลอดจนยังมีประสบการณทํางาน และผลงาน
วิชาการ นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษเพื่อสอนในหัวขอที่นักศึกษามีความนาสนใจ
และสอดคลองกับภาวการณในปจจุบัน ซึ่งอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนนั้น คณะฯมีกระบวนการเลือกสรรคณาจารยพิเศษ
พิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาการจัดการเภสัชกรรม เสนอแตงตั้งโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะในแตละภาคการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมี
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมอง นอกเหนือไปจากความรูทางทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการทํางานวิชาชีพจริง (รายงาน
การประชุมสาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558)
2. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชามีระบบการติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อวางแผนใหอาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชาจัดทําแผนการเรียนรู และผูรวมสอนเปนผูจัดทํา
มคอ.3 เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชา เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่
วางแผนไวในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของ
เนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนด
ยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง โดยมีหนวยบัณฑิตศึกษา และอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่
ประสานงานกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3 ของแตละภาคการศึกษา กอนเปดสอน 30 วัน ผาน
ระบบออนไลน เพื่อรวบรวมใหภาควิชา และคณะตอไป ในปการศึกษา 2558 มีการจัดทํา มคอ.3 จํานวน 10 กระบวนวิชา
(ยกเวนกระบวนวิชา THESIS) แยกเปนกระบวนวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จํานวน 5 วิชา และภาคการศึกษาที่
2/2558 จํานวน 5 วิชา ทั้งนี้ อาจารยผูสอนจะชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑการวัดและประเมินผลใหนักศึกษาทราบในวันแรก
ของการเรียนการสอน
สําหรับการจัดการเรียนสอนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการพิจารณาเกี่ยวกับแหลงจัดเก็บและวิธีการเขาถึง
ขอสอบเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการทํางานและคํานึงถึงความปลอดภัยของขอสอบ รวมถึงความถูกตองและลด
ปญหาข อผิดพลาดในการสงต อขอมูล ใหกับผู ที่มีสวนเกี่ยวข อง จึง ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินการ
(โปรแกรม E-Docements) เพื่อมาสนับสนุนการทํางานดังกลาว
3. การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชา และ
ความกาวหนาของศาสตร
สาขาวิชามีกระบวนการควบคุมหัวขอวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชา และความกาวหนา
ของศาสตรโดยเริ่มจากการคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาจะดูความเชี่ยวชาญของอาจารยประกอบกับความ
สนใจของนักศึกษา ซึ่งจะพิจารณาดูจากที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาสัมมนา 1 ซึ่งสาขาวิชาจะใหนักศึกษามา
พูดในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ และสอบถามนักศึกษาวาสนใจอาจารยคนไหนที่จะมาเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ทั้งนี้
สาขาวิชาก็จะทาบทามอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งสาขาวิชาพิจารณาแลวพบวามีขอดี คือ
อาจารยไดฟงในสิ่งที่นักศึกษาไดนําเสนอหัวขอที่สนใจกอน นอกจากนี้ หนวยบัณฑิตศึกษา ยังทําหนาที่ดูแล ประสานงานใน
การเสนอหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา โดยมีกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษาเสนอหัวขอวิทยานิพนธตออาจารยประจําหลักสูตร
2. อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหหัวขอวิทยานิพนธผานและไมผาน พรอมใหขอเสนอแนะ โดยพิจารณา
ความสอดคลองกับสาขาวิชา ความทันสมัยตามความกาวหนาของศาสตร
3. นักศึกษาจัดทําเคาโครงรางวิทยานิพนธและเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหคําปรึกษา กําหนด
ขอบเขตวิทยานิพนธใหชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด

- 27 4. นักศึกษาสอบเคาโครงวิทยานิพนธ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ซึ่งประกอบดวย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไมนอยกวา 4 คน ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คน
เปนเลขานุการโดยตองไมเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยประจําหลักสูตรเสนอชื่อโดยความ
เห็นชอบของคณบดีตนสังกัดเพื่อเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
5. นักศึกษาปรับปรุงแกไขเคาโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พรอมทั้งเสนอเคาโครงฯ ที่แกไข
เพื่อขออนุมัติการทําวิทยานิพนธ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2558 มีหัวขอวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 10 หัวขอ ดังนี้
รายชื่อนักศึกษา
หัวขอวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1. น.ส.กุลธิดา ปญยะ
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Conducting, Resulted from Controlled
Medicine Pricing System and
Mechanism)
2. น.ส.กุศลิน

การะหงส

3. น.ส.ธนพร

จิตตะวิกุล

4. นายธนภัทร พอจิตร

5. นางนริศรา

จริตงาม

ความหมายและการรับรูสูพฤติกรรมการใช
ยากลุมเบนโซไดอะซีปนในมุมมองของคนใน
ชนบท (Meaning and Perceptions
Toward Benzodiazepine Use
Behavior, in the View of People in
Rural Community)
การศึกษารูปแบบการสั่งยาดอมเพอริโดน
และปจจัยที่เกี่ยวของกับการไดรับยาดอมเพ
อริโดนเพื่อกระตุนน้ํานมในหญิงใหนมบุตรใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ ๑
เชียงใหม ประเทศไทย (Domperidone
Prescription Patterns and Factors
Associated with Domperidone Use as
a Galactagogue in Breastfeeding
Mothers in Health Promoting Hospital
Region 1, Chiang Mai, Thailand)
สถานการณระบบการจัดการ การใชยา
ชวยชีวิตฉุกเฉินในหนวยบริการปฐมภูมิ
จังหวัดเชียงใหม (A Situation of
Emergency Drug Use and
Management System in Primary Care
Units, Chiangmai Province)
ตนทุนประสิทธิผลยานาพรอกเซ็นเทียบกับ
สมุนไพรเถาวัลยเปรียงในการรักษาโรคขอ
เขาเสื่อม (Cost-Effectiveness Analysis

1. อ.ดร.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม

1. อ.ดร.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
2. ผศ.ดร.นันทวรรณ กิตติกรรณากรณ

1. ผศ.ดร.รัตนาภรณ อาวิพันธ

1. รศ.ดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
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6. น.ส.ปญจนี กันทะวงษ

7. นายพงษศักดิ์ นาตะ

8. น.ส.วัลลดา พุมไพศาลชัย

9. นางวาณี

ชวณิชย

10. นายสันติ

ซุยใจทัศน

หัวขอวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
of Naproxen Compared with Derris
scandens (Roxb.) Benth. in Treatment
of Knee Osteoarthritis)
ความสัมพันธระหวางความกลัวภาวะน้ําตาล 1. รศ.ดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
ในเลือดต่ําตอระดับน้ําตาลในเลือดและปจจัย 2. ผศ.ดร.สุระรอง ชินวงศ
ที่สัมพันธกับความกลัวภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ํา (Relationship Between Fear of
Hypoglycemia Toward Blood Sugar
Levels and Factors Associated with
Fear of Hypoglycemia)
การบูรณาการบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมใน
ระบบสุขภาพชุมชน (Integrating
Pharmacist Role into Community
Health System)
ตนทุนความเจ็บปวยของผูปวยติดสุราใน
มุมมองทางสังคม โรงพยาบาลสวนปรุง
จังหวัดเชียงใหม (Cost of Alcohol
Dependence in Societal Perspective,
Suanprung Hospital, Chiang Mai
Province)
การรับรู ความตระหนักรู และพฤติกรรมการ
ใชเครือขายสังคมออนไลนในงานบริการ
เภสัชกรรม ของเภสัชกรโรงพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เขตภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย (Perception, Awareness
and Behavior toward Social Network
Using in Pharmacy Services among
Pharmacists in a Public Hospital the
Upper Northern Thailand)
ความซับซอนของระบบสุขภาพทีม่ ีผลตอ
พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ ของประชาชน
กลุมชาติพันธุในอําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม (Effects of Health System
Complexity on Antibiotics Use
Behavior in Ethnic Group of
Maechaem District, Chiang Mai)

1. ผศ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
2. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
1. อ.ดร.ชิดชนก เรือนกอน

1. ผศ.ดร.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล

1. ผศ.ดร.ศิรติ รี สุทธจิตต
2. อ.ดร.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม

3. การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธ
สาขาวิชามีระบบการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยใหนักศึกษาลงเรียนกระบวนวิชา 462704 และทําการสัมมนาในกระบวนวิชาสัมมนาทางการ

- 29 จัดการเภสัชกรรม 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ใหกับอาจารยและเพื่อนนักศึกษา เพื่อนําเสนอความสนใจและหัวขอการวิจัย รับฟง
ความคิด เห็ นและขอ เสนอแนะในการทํ างานวิจั ย และนํา ไปพัฒ นาโครงร างวิจั ยต อไป เมื่อ นัก ศึ กษาเลือ กอาจารยแ ล ว
สาขาวิชาก็จะพิจารณาภาระงานของอาจารยพรอมทั้งคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 สาขาวิชาจะแจงใหนักศึกษาดําเนินการเสนอขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตามลําดับ ทั้งนี้ หากนักศึกษาเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวแตเกิดปญหา สาขาวิชาก็จะมีการปรับเปลี่ยนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยสาเหตุอาจเนื่องจากมาจากเมื่อนักศึกษาขึ้นปที่ 2 นักศึกษาเขามาเรียนกับอาจารยกระบวนวิชาที่ตรง
ตามหัวขอวิทยานิพนธที่นักศึกษามีความสนใจ จะมีการการปรับเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาจะมีการ
ประชุมพูดคุยกันกอนโดยจะพิจารณาถึงภาระงาน และความเชี่ยวชาญของอาจารยเปนหลัก
สําหรับกระบวนการการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีดังนี้
• นักศึกษาเสนอขอแตงตั้งอาจารยทป
ี่ รึกษาวิทยานิพนธ โดยมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน
3. มีประสบการณในการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
• ประธานคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรฯ จะเป นผู ดํา เนิ นการให เป นไปตามข อบั งคั บฯ และเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเภสัชศาสตรเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาคุณสมบัติวาเปนไปตามเกณฑ และดําเนินการแตงตั้งตอไป พรอมทั้งแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
• อาจารยประจําหลักสูตรใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการทําวิจัย เพื่อใหนักศึกษาพิจารณากรอบแนวคิดในการทํา
วิจัย รวมถึงงานวิจัยของคณาจารยในสาขาวิชา
• นักศึกษาเลือกหัวขอในการทําวิทยานิพนธตามความสนใจ และใหดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาหลัก/รวม
ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย
• นักศึกษาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงรางวิทยานิพนธ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
จากผลการดําเนินงานในปที่ผานพบวาการสอบโครงรางนักศึกษาจํานวนคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธมี
จํานวนมาก จึงมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อใหเกิดความคลองตัว และเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาเพื่อเปดโลกทัศน และผูทรงวุฒิ ดังนั้น ในการสอบจริงจะลดจํานวนกรรมการสอบลง สาขาวิชาจึง
ไดจัดทําระเบียบเกี่ยวกับการสอบโครงรางนักศึกษาใหมีความชัดเจน โดยเริ่มใชกับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ตั้งแตปการศึกษา
2558 เปนตนไป โดยประกาศขอบังคับไว ดังนี้
1. ควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบโครงรางนักศึกษาใหมีความชัดเจน โดยแยกตามผลของการประเมินผล
การสอบ อันประกอบดวย อันประกอบดวย 1) ผานโดยมีขอแกไขเล็กนอย 2) ผานโดยมีขอแกไขมาก และ 3)
ไมผานตองสอบโครงรางใหมอีกครั้ง
2. ควรกําหนดแบบฟอรมประเมินผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาใหมีความชัดเจน โดยใหมีการสรุป
ประเด็นแกไขจากกรรมการใหชัดเจนและมีการสรุปผลการประเมินใหชัดเจน
3. กําหนดระยะเวลาการแกไขโครงรางวิทยานิพนธใหชัดเจน ดังตอไปนี้
• ผานโดยมีขอแกไขเล็กนอย จะตองแกไขและสงใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณารับรองการแกไขใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน
• ผานโดยมีขอแกไขมาก จะตองแกไขและสงใหกรรมการสอบพิจารณารับรองการแกไขใหแลวเสร็จภายใน
30 วัน
• ไม ผ า นต อ งสอบโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ ใ หม
จะต อ งแก ไ ขโดยปรึ ก ษาอาจารย ที่ ป รึ ก ษาและเสนอ
คณะกรรมการเพื่อนัดวันสอบใหม ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
4. กําหนดจํานวนคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธใหมีความคลองตัวมากกวาเดิม ใหมีคณะกรรมการอยาง
นอย 3 คน ประกอบดวย อ.ที่ปรึกษาหลัก จํานวน 1 คน และอาจารยประจําสาขา อีก 2 คน โดยอาจารย
ประจําสาขาทั้ง 2 คน มาจากการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษา
• ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มีการแตงตั้งอาจารยที่
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/รวม จํานวน 10 คน ซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางการทํา
วิจัยใหกับนักศึกษา และเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยไดเสนอคําขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการพิจารณาภาระงานในการควบคุมวิทยานิพนธของอาจารยทานนั้นใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
วันที่อนุมัติ
ชื่อหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หัวขอ
นางสาวกุลธิดา ปญยะ 571031007 เรื่อง 21 ม.ค. 59 1. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล อ.ที่ปรึกษาหลัก
ผลการปฏิบตั ิงานการจัดซื้อยาใน
โรงพยาบาลภาครัฐ ภายใตกลไกการ
ควบคุมราคาในการจัดซื้อดวยราคากลาง
ยา
นางสาวกุศลิน การะหงษ 571031008
15 ก.ย. 58 1. ผศ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม อ.ที่ปรึกษาหลัก
เรื่อง ความหมายและการรับรูสูพฤติกรรม
การใชยากลุมเบนโซไดอะซีปนในมุมมอง
ของคนในชนบท
นางสาวธนพร จิตตะวิกลุ 571031009
6 มิ.ย. 59 1. อ.ดร.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
อ.ที่ปรึกษาหลัก
เรื่อง การศึกษารูปแบบการสั่งยาดอมเพ
2. ผศ.ดร.นันทวรรณ กิตติกรรณากรณ อ.ที่ปรึกษารวม
อริโดนและปจจัยที่เกี่ยวของกับการไดรับ
ยาดอมเพอริโดนเพื่อกระตุนน้ํานมในหญิง
ใหนมบุตรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม ประเทศไทย
นายธนภัทร พอจิตร 571031010 เรื่อง 11 ม.ค. 59 1. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
อ.ที่ปรึกษาหลัก
สถานการณระบบการจัดการ การใชยา
ชวยชีวิตฉุกเฉินในหนวยบริการปฐมภูมิ
จังหวัด เชียงใหม
นางนริศรา จริตงาม 571031011 เรื่อง
24 พ.ย. 58
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
อ.ที่ปรึกษาหลัก
ตนทุนประสิทธิผลยานาพรอกเซ็นเทียบ
กับสมุนไพรเถาวัลยเปรียงในการรักษาโรค
ขอเขาเสื่อม
นางปญจณี กันทะวงษ 571031012 เรื่อง 20 พ.ย. 58 1. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
อ.ที่ปรึกษาหลัก
ความสัมพันธระหวางความกลัวภาวะ
2. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ
อ.ที่ปรึกษารวม
น้ําตาลในเลือดต่าํ ตอระดับน้ําตาลในเลือด
และปจจัยที่สัมพันธกับความกลัวภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่าํ
นายพงษศักดิ์ นาตะ 571031014 เรื่อง 15 ก.ย. 58 1. ผศ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม อ.ที่ปรึกษาหลัก
การบูรณาการบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม
อ.ที่ปรึกษารวม
2. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
ในระบบสุขภาพชุมชน
นางสาววัลลดา พุมไพศาลชัย
25 พ.ค. 59 1. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
อ.ที่ปรึกษาหลัก
571031016 เรื่อง ตนทุนความเจ็บปวย
ของผูปวยติดสุราในมุมมองทางสังคม
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม

- 31 ชื่อหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
9. นางวาณี ชวณิชย 571031017 เรื่อง การ
รับรู ความตระหนักรู และพฤติกรรมการ
ใชเครือขายสังคมออนไลนในงานบริการ
เภสัชกรรม ของเภสัชกรโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย
10. นายสันติ ซุยใจทัศน 571031018 เรื่อง
ความซับซอนของระบบสุขภาพทีม่ ีผลตอ
พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ ของ
ประชาชนกลุมชาติพันธุในอําเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม

วันที่อนุมัติ
หัวขอ
29 ธ.ค. 58

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวพูนผล

24 พ.ค. 59 1. ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต
2. อ.ดร.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม

อ.ที่ปรึกษาหลัก

อ.ที่ปรึกษาหลัก
อ.ที่ปรึกษารวม

5. การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ และการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะเปนผูชวยเหลือ ติดตามในการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด อาจารยที่ปรึกษาจะทําหนาที่ชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ผลความกาวหนา
การทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามแผนงานการทําวิทยานิพนธ นักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธแกอาจารย
ประจําหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา หนวยบัณฑิตศึกษา และภาควิชาทําหนาที่ประสานงานในสวนที่
เกี่ยวของ เชน แนะนําคูมือการเขียนวิทยานิพนธ และแจงกําหนดการ แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการดําเนินการเพื่อขอตรวจสอบ
รูปเลมวิทยานิพนธ สําหรับการตรวจสอบรูปเลมวิทยานิพนธในเบื้องตน ดังนี้
1. ตรวจสอบชื่อหัวขอวิทยานิพนธใหตรงกับหัวขอโครงรางฯ
2. ตรวจสอบรายชื่ออาจารยหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหตรงกับหัวขอโครงรางฯ /คําสั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3. ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใหตรงกับ
ประสานงานนักศึกษา ใหสงรูปเลมวิทยานิพนธที่สมบูรณแลวโดยอาจารยหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดลงนามในหนาอนุมัติเรียบรอยแลว (บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบรูปเลมวิทยานิพนธ
ตามลําดับกอน-หลัง โดยยึดตามลําดับรายชื่อที่นักศึกษาไดลงไวในตารางการขอตรวจสอบรูปเลม)
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สาขาวิชามีระบบการประเมินผลการเรียนรูข องหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต โดยสาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
ไดกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไวใน มคอ.2 อาจารยผูสอน
พิจารณาน้ําหนักองคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชาใน มคอ.2 ในแตละดาน ดังนี้
• ดานคุณธรรม จริยธรรม มีประเมินผลการเรียนรูโดยสอบถามหรือวัดทัศนคติของนักศึกษา หรือเปดโอกาสให
นักศึกษาแบงปนประสบการณที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม
• ดานความรู มีประเมินผลการเรียนรูโดยการประเมินจากงานมอบหมาย การนําเสนอ และการสอบในทุ ก
กระบวนวิชา ยกเวนกระบวนวิชาสัมมนา และ 462705 ที่จะประเมินโดยไมมีการสอบ และประเมินการการ
ประยุกตใชที่ปรากฏในการทํางานวิจัยแบบวิทยานิพนธของนักศึกษา
• ดานทักษะทางปญญา มีประเมินผลการเรียนรูโดยการประเมินจากงานมอบหมายและความสามารถในการ
วิเคราะหสังเคราะหองคความรูใหมและการประยุกตในการแกไขปญหาจากกรณีศึกษา การประเมินศักยภาพ
การวิเคราะหและการนําเสนอความคิดเห็นตอประเด็นวิชาการและวิชาชีพในกระบวนวิชาตางๆ โดยเฉพาะ
462705 และการประเมินจากหัวของานวิจัยและประโยชนที่คาดวาจะไดรับตอหนวยงานหรือพื้นที่ที่กําหนด

- 32 รวมถึงความสําเร็จของวิทยานิพนธทั้งในดานความสามารถในการบริหารจัดการใหงานวิจัยเปนไปตามแผนที่วาง
ไวและตามคุณภาพที่กําหนด
• ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ประเมินผลการเรียนรูโดยมี
การประเมินความสนใจของผูเรียน ความรับผิดชอบ ความพยายาม ความทุมเท ในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย การ
ยอมรับขอคิดเห็นที่แตกตาง การวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปที่สอดคลองกับสถานการณของวิชาชีพ มีการ
ประเมินโดยผูรวมชั้นเรียนรวม
• ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประเมินผลการเรียนรู
โดยการวิ เคราะหเ ชิงตัว เลขดวยการใหงานมอบหมายการวิเคราะห ขอมูล จากกรณีศึ กษาและการสอบใน
กระบวนวิชาทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก และในการวิจัยแบบวิทยานิพนธ ทักษะการสื่อสารประเมินผลจาก
ทักษะการนําเสนองานมอบหมายในกระบวนวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยเฉพาะวิชาสัมมนาซึ่งเปนการฝก
ทักษะการสื่อสารตลอดทั้งกระบวนวิชา กระบวนวิชา 462705 เปนกระบวนวิชาที่นักศึกษาจะไดฝกทักษะใน
การนําเสนอในเวทีวิชาการหรือวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติและการสื่อสารกับผูอื่นในประเด็นตาง ๆ ดานการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นประเมินผลการเรียนรูและทักษะจากประเมินจากงานมอบหมายและการสอบใน
กระบวนวิชาที่เกี่ยวของ
ในการนี้ เมื่ อเป ดภาคการศึก ษาอาจารยผู รับ ผิด ชอบกระบวนวิชา จะแจง แผนการสอน วั ตถุ ประสงคร ายวิชา
ตลอดจนวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษาทราบ
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ และอาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยครอบคลุม learning outcome หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการ
ประเมินไวใน มคอ.2 อาจารยผูสอนพิจารณาน้ําหนักองคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชาใน มคอ.2 มี
การกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมินและเกณฑการประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยจะมีการพิจารณา
ขอสอบ และผลการตัดเกรดของนักศึกษา ทั้งนี้ จะนําเอาผลการประเมินกระบวนวิชาแตละรายวิชามาประกอบการพิจารณา
ดังกลาว
นอกจากนี้ หนวยบัณฑิตศึกษาไดดําเนินการสงแบบประเมินไปยังผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในดานตางๆ อยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข มีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5
3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
หลักสูตรภายใตการบริหารงานของภาควิชา มีการกําหนดใหมีคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาเปนผูกํากับให
อาจารยผูผิดชอบกระบวนวิชาและผูรวมสอนจัดทํา มคอ. 5 และ/ มคอ.6 ภายใน 30 วันนับจากวันสุดทายของการสงผล
การศึกษา โดยอาจารยผูสอนในแตละกระบวนวิชาจะมีการประชุมกลุมผูสอน โดยในปการศึกษา 2558 มีการจัดทํา มคอ.5
จํานวน 10 วิชา (ยกเวนกระบวนวิชา THESIS)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมรวมกันเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันนับจากวันสุดทายของการสงผลการศึกษา
4. การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ทําหนาที่ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธของนักศึกษา เพื่อใหไดวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพ โดยสะทอนความคิดริเริม่ สรางสรรค มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพรนั้นตองเปนบทความฉบับเต็ม (full
paper) จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง ทั้งนี้ การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธเพื่อการสําเร็จการศึกษาจะตองมีชื่อของนักศึกษาเปน
ชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง

- 33 ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการดําเนินงาน
เปนไป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ
(1) มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
/
อยางนอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
/
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
/
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
ภายใน 2 สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
/
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหครบทุกกระบวน
วิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปดภาคการศึกษา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
/
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน
/
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
/
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
(8) อาจารยประจําหลักสูตรทีไ่ ดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนําดานการบริหาร
/
จัดการหลักสูตร
(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
/
นอยปละ 1 ครั้ง
(10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพหลักสูตร
/
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(11) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก
/
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ในปนี้
11
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1-5
5
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5
100
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน
11
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้
100
การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ -ไมม-ี
รหัส-ชื่อวิชา
ความผิดปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1

การตรวจสอบ

ไมเปนไปตาม
เกณฑ

เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข

- 34 รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา 2558
รหัส-ชื่อวิชา
462703
462710
462711
462712
462714
462715
462791
462798

การจัดการคุณภาพทางเภสัชกรรม
การจัดการการใชยาอยางสมเหตุผล
กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม
การจัดการการตลาดยาและบริการสุขภาพ
พฤติกรรมผูบริโภคดานยาและบริการทางเภสัชกรรม
การจัดการพฤติกรรมองคกรทางเภสัชกรรม
สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 1
การคนควาแบบอิสระ

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา -ไมม-ี
รหัส-ชื่อวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

เหตุที่ที่ไมเปดสอน

มาตรการที่ดําเนินการ

เปนกระบวนวิชาเลือก
นักศึกษาไมเลือกลงทะเบียน

หัวขอที่ขาด

สาเหตุที่ไมไดสอน

วิธีแกไข

- 35 คุณภาพการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แผนการปรับปรุง
โดยนักศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา
(นํามาจาก มคอ.5 แตละวิชา)
มี ไมมี
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
462701 DRUG & HEALTH SYS ANA
/
- กําหนดขอบเขตเนื้อหาที่ชัดเจนและขอเอกสาร
ประกอบการสอนพรอมขอสอบ ของอาจารยพิเศษ
กอนวันสอน
- มีการติดตามความกาวหนาของงานมอบหมาย
สําหรับนักศึกษาระหวางภาคการศึกษา
- สอนเพิ่มเรื่องการเขียนเอกสารอางอิง การเขียน
อีเมล การตั้งชื่อไฟลงาน
- challenge การนําเสนอความคิดของนักศึกษา
462702 PHARMACY MANAGEMENT
/
462704 PHAR RES METHOD & STAT
/
462705 EN EXP PHAR MANAGE
/
462789 SEL TOP PHAR MANAGE
/
462791 SEM PHAR MANAGE I
/
462799 THESIS
/ - กระบวนวิชาที่ไดรับการยกเวนการประเมิน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558
462713 SOCIO FOR PHAR SYS
/
462716 APPLIED PHARMACOECONOMICS
/
- ในปการศึกษาตอไปอาจเชิญวิทยากรหรืออาจารย
อื่นๆ มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประยุกตใชองค
ความรูดานนี้กับงานเภสัชกรรม เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสไดเห็นอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
461717 PHAR INFO TECH & DATA MANAGE /
462792 SEM PHAR MANAGE II
/
462799 THESIS
/ - กระบวนวิชาที่ไดรับการยกเวนการประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ

แนวทางแกไขปรับปรุง

- 36 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวนอาจารยใหม

มี 
ไมมี
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ

ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
ผศ.ดร.ภญ.พักตรวภิ า สุวรรณพรหม
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
ผศ.ดร.ภญ.ศิรติ รี สุทธจิตต
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร
การติดตามความกาวหนาของ
นักศึกษายังไมเปนระบบ

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ทําใหการวางแผนและการติดตามการ
เรียนและการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาไมเปนไปตามแผนหรือลาชา
กวาแผนมาก

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาใน
อนาคต
ใหมีวาระการรายงานสถานะและ
ความกาวหนาของนักศึกษาทุกคนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เปนประจําทุกครั้ง

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
คณะฯ และภาควิชารวมกับอาจารยประจําหลักสูตรมีการวางระบบการดําเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการ
สํารวจความตองการ และความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู หนวยบัณฑิตศึกษาไดนําขอมูลมา
วิเคราะหนาํ เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ และสงผลการประเมินใหภาควิชา ทั้งนี้ ภาควิชาจะพิจารณาหากมีครุภณ
ั ฑ สิ่ง
สนับสนุนที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย จะดําเนินการขอไปยังคณะฯ เพื่อของบประมาณในการจัดสรร
ครุภณ
ั ฑ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จาก 3 แหลงงบประมาณ คือ งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และเงินบริจาค
เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณแลว จะมีการจัดซื้อจัดจางโดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ ซึ่งจะมีตัวแทนอาจารยที่เกี่ยวของ
รวมเปนคณะกรรมการในการจัดซือ้ จัดจาง รวมถึงขั้นตอนการตรวจรับดังกลาวดวย
2. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาใชทรัพยากรรวมของคณะฯ เชน หองเรียน หองสมุด หองคอมพิวเตอร เปนตน แตยังขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนสอนโดยเฉพาะสําหรับสาขาวิชา เชน หองสาขาวิชา หองและระบบการจัดประชุมทางไกล

- 37 รวมกับสถาบันวิชาการอื่นๆ ทําใหขาดการประสานงานภายในหลักสูตรและขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรกระจัดกระจายไปในที่
ตางๆ ทําใหเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการหลักสูตร
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยูในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.56 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
• สาขาวิชายังขาดหอง Lab SAP (หองปฏิบัติการ SAP) ที่มีอุปกรณครบครัน อาทิเชน คอมพิวเตอร Notebook
และ Server
• คณะฯ ควรมีหองหรือสถานที่สําหรับนักศึกษาในหลักสูตร
• ควรมีหองหลักสูตรที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและนักศึกษาสามารถใชประโยชนได
หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร

-

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

การประเมินจากผูมสี วนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต)
กระบวนการประเมิน

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

- 38 หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
แผนดําเนินการ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง วิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2558
ระบุแผนการปฏิบตั ิการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรบั ผิดชอบ

- 39 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
5. คุณสมบัติของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัย
อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพ หรือเผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
• รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
• รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
• ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผลการประเมิน
2557
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- 40 ผลการประเมิน
2557
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1
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องคประกอบ
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
สรุปผลการประเมิน
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
คาเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 - 6

ผาน

ผลการประเมิน



3.44

ไมผาน

