รายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 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

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

: หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
: Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
:
:
ภาษาอังกฤษ
:
:

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)
M. Pharm. (Clinical Pharmacy)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้:
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2. สามารถคิดวิเคราะห์และนําความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาและการฝึกปฏิบัติการในหลักสูตร มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนางานด้านเภสัชกรรมคลินิกโดยสามารถเป็นผู้นําและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถริเริ่มและดําเนินการในการค้นคว้าวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้
ได้ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ สําหรับการพัฒนางานในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
มคอ 2
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์
2. รศ.ภญ.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
3. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์
4. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
5. รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปัจจุบัน
หมายเหตุ
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์*
2. ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปัญญาวุธโธ * รศ.โชคชัย ย้ายเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
3. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์*
4. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
รศ.ภญ.วรรณดี ใกล้เกษียณอายุ
5. รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
ราชการ

-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.

ตรี

รศ.ดร.ภญ.กนกพร
นิวัฒนนันท์
รศ.ดร.ภญ.สิริพร
บูรพาเดชะ
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี
เพิ่มสุวรรณ
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์
นิวัฒนนันท์
รศ.ภญ.วรรณดี
แต้โสตถิกุล
รศ.ภญ.ชบาไพร
โพธิ์สุยะ
รศ.ภก.โชคชัย
วงศ์สินทรัพย์
ผศ.ดร.ภญ.ดุจฤดี
ชินวงศ์
ผศ.ภญ.ปาจรีย์
ศรีอุทธา
ผศ.ภก.ยงยุทธ
เรือนทา
ผศ.ดร.ภก.สุระรอง
ชินวงศ์
ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร
สอนสุวิทย์
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
ผศ.ดร.ภญ.บราลี
ปัญญาวุธโธ
อ.ดร.ภญ.กรรณิกา
เทียรฆนิธิกูล
อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์
ลักษณ์ศิริ
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
เรือนก้อน
อ.ดร.ภญ.ภูริดา
เวียนทอง
อ.ดร.ภก.สกนธ์
สุภากุล
อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
อ.ดร.ภญ.วรรณกมล
สอนสิงห์
อ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา
สุวรรณพรหม
อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
อ.ดร.ภญ.นราวดี
เนียมหุ่น
อ.ดร.ภก.วสันต์
กาติ๊บ
อ.ภญ.เดือนกาญจน์
สุทธิเวทย์
อ.ภก.ธวัชชัย
เหลืองโสภาพรรณ
ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ
อรุณมานะกุล
รวม
0
สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ
50200

โท

ตําแหน่งทางวิชาการ
เอก

อ.

ผศ.

/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
7

/
22

ศ.

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

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

รศ.

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13

/
9

7

0

ประสบการณ์
ด้านการสอน
และการวิจัย
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
29

ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์

-3องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. จํานวนอาจารย์ประจํา
 ใ น ปี ก ารศึก ษา 2558 มี อ าจารย์ ป ระจํา หลั ก สู ต รตลอด ระยะเวลาที่จัด
หลักสูตร
การศึกษาจานวน 5 คน ดังนี้
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์*
2. ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปัญญาวุธโธ*
3. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์*
4. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
5. รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา  อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการดังนี้
หลักสูตร
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน
2. ตําแหน่งทางวิชาการ รศ. จํานวน 2 คน, ผศ. จํานวน 2 คน และอาจารย์
จํานวน 1 คน
 โดยเป็นอาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน และมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 5 คนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
3. คุณสมบัติของอาจารย์
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการดังนี้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน
2. ตําแหน่งทางวิชาการ ผศ. จํานวน 2 คน และ รศ. จํานวน 1 คน
 โดยเป็นอาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย และมีคุณวุฒิที่ตรงกับ
สาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนด
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ผู้สอน จํานวน 29 คน มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการดังนี้
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 7 คน และปริญญาเอก 22 คน
2. ตําแหน่งทางวิชาการ รศ. จํานวน 7 คน, ผศ. จํานวน 9 คน และ อ. จํานวน
13 คน
 อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีงานวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี
ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์

2. รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปีที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Pharmacology), University of
Maryland School of Pharmacy, USA,
2000
วท.ด.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2547
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ผลการดําเนินงาน
3. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
4. รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์

5. รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล
6. รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
7. รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
8. ผศ.ดร.ภญ.ดุจฤดี ชินวงศ์
9. ผศ.ภญ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา
10. ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา
11. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์
12. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย์
13. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์

14. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
15. ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปัญญาวุธโธ
16. อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล
17. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
18. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนก้อน
19. อ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง
20. อ.ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล
21. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์

22. อ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห์
23. อ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม

Ph.D.(Pharmacy), University of South
Carolina , USA, 2001
Ph.D. (Pharmacology), University of
Maryland School of Pharmacy , USA,
2000
วท.ม. (เภสัชวิทยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2524
ภ.ม.(เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วท.ม. (เภสัชศาสตร์),มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วท.ด.(ระบาดวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
วท.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2533
ภ.ม. (บริหารเภสัชกิจ), มหาวิทยาลัยมหิดล,
2542
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences),
University of Strathclyde, UK, 2004
ปร.ด.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
Ph.D. (Pharmacy Health Care
Administration), University of Florida,
USA, 2000
วท.ด.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2548
Ph.D. (Pharmacometrics), The University
of Minnesota, USA, 2008
วท.ด.(เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2551
Ph.D. (Pharmacy Practice), Purdue
University, USA, 2005
วท.ด. (ระบาดวิทยาคลินิก),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ภ.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554
ปร.ด. (บริหารเภสัชกิจ), มหาวิทยาลัยมหิดล,
2552
Ph.D. (Pharmacy Health Care
Administration), University of Florida ,
USA, 2005
ภ.ด.(การบริบาลทางเภสัชกรรม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554
Ph.D. (Pharmaceutical Health Services

-5เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

24. อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
25. อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุ่น
26. อ.ดร.ภก.วสันต์ กาติ๊บ
27. อ.ภญ.เดือนกาญจน์ สุทธิเวทย์
28. อ.ภก.ธวัชชัย เหลืองโสภาพรรณ
29. ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
แบบอิสระหลัก



6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม







7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์







Research), University of Maryland, USA,
2008
วท.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ มี
คุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนด และได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ประจํา)
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์
ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
และเป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือมีความรู้ความชํานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจํา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ข้อ 9.1 และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา มีความรู้ในเนื้อหา และ
วิธีการสอบวิทยานิพนธ์
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ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 มีการดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ จํานวน 3 หัวข้อ และได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้
คณะกรรมการสอบ
1. นางสาววัลลีย์ มิตรมโนชัย รหัสประจําตัว 541031006
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาบาโคลเฟน ในการคงการหยุด
ดื่มสุราของผู้ป่วยที่มีภาวะการติดสุราที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 ม.ค. 2559
1. ดร.ภญ.วนิดา พุ่มไพศาลชัย
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยจากโรงพยาบาลสวนปรุง
2. รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
กรรมการ
3. นพ.อภิศักดิ์
วิทยานุกูลลักษณ์ กรรมการ
4. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนก้อน
กรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ เพิ่มพูล รหัสประจําตัว 541031001
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ โดยใช้รูปแบบความ
ร่วมมือการบริหารการรักษาทางยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเวียง อําเภอร้อง
กวาง จังหวัดแพร่
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 ต.ค. 2558
1. พญ.ปิยฉัตร
ดีสุวรรณ
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยจากโรงพยาบาลแพร่
2. รศ.ภญ.ชบาไพร
โพธิ์สุยะ
กรรมการ
3. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์
กรรมการ
3. นายพรชัย วัฒนเสาวลักษณ์ รหัสประจําตัว 541031003
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาวะทางสุขภาพอย่างครอบคลุมและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด
ร้ายแรงจากยาในผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งที่รับยาเคมีบําบัด
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 ต.ค. 2558
1. พญ.ปิยฉัตร
ดีสุวรรณ
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยจากโรงพยาบาลแพร่
2. อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุ่น
กรรมการ
กรรมการ
3. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา



ปีการศึกษา 2558 มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 4 คน และได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานลงในวารสารระดับชาติ จํานวน 2 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 1
เรื่อง ในปี พ.ศ.2558 คิดเป็นร้อยละ 75 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด
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9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา





ผลการดําเนินงาน
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548 ข้อ 10
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ



11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด





12. การดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตาม



รศ.ดร.ภญ.กนกพร
รศ.ภญ.ชบาไพร
อ.ดร.ภญ.นราวดี
อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์
ผศ.ดร.ภก.สุระรอง
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์
อ.ดร.ภก.วสันต์
อ.ดร.ภก.สกนธ์

นิวัฒนนันท์
โพธิ์สุยะ
เนียมหุ่น
ลักษณ์ศิริ
ชินวงศ์
เรือนก้อน
ศิริจันทร์ชื่น
กาติ๊บ
สุภากุล

อาจารย์ที่ปรึกษา (คน)
หลัก
ร่วม
3
0
1
0
2
1
2
0
2
0
0
1
0
1
1
0
0
1

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ําเสมอ ในปีการศึกษา 2558 มีผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2554-2558)
ดังนี้
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร
นิวัฒนนันท์
มีผลงานตีพิมพ์ 6 เรื่อง
2. รศ.ภญ.ชบาไพร
โพธิ์สุยะ
มีผลงานตีพิมพ์ 2 เรื่อง
3. อ.ดร.ภญ.นราวดี
เนียมหุ่น
มีผลงานตีพิมพ์ 4 เรื่อง
4. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์
ลักษณ์ศิริ
มีผลงานตีพิมพ์ 2 เรื่อง
5. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง
ชินวงศ์
มีผลงานตีพิมพ์ 5 เรื่อง
6. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
เรือนก้อน
มีผลงานตีพิมพ์ 5 เรื่อง
7. อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น มีผลงานตีพิมพ์ 1 เรื่อง
8. อ.ดร.ภก.วสันต์
กาติ๊บ
มีผลงานตีพิมพ์ 1 เรื่อง
9. อ.ดร.ภก.สกนธ์
สุภากุล
มีผลงานตีพิมพ์ 5 เรื่อง
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรของ ปี พ.ศ.
2550
มีการพัฒนาหลักสูตรมาเป็นกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) รอบระยะเวลาที่ผ่าน
มาเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 และจะมีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไปใน ปี พ.ศ.
2560
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) ข้อ 1-5 ครบทุกข้อ
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กรอบมาตรฐาน (ข้อ 1-5 ต้อง
ดําเนินการทุกตัว)

ผลการดําเนินงาน
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicat rs)
มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
 มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร จํานวน 3 ครั้ง
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
 มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และได้ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาห์หลัง
เปิดภาคการศึกษา
 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา (ยกเว้นกระบวนวิชา THESIS) โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จํานวน 3
วิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 จํานวน 2 วิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา
 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (ยกเว้นกระบวนวิชา THESIS) โดยในภาค
การศึกษาที่ 1/2558 จํานวน 3 วิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 จํานวน 2 วิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 จํานวน 3 วิชา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
 มีการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตาม มคอ.5
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคําแนะนําด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร
 อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคําแนะนําด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรจากหัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร และมีการส่งเข้าร่วมการอบรม
โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้ความรู้กับ
บุคลากรใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสําคัญภายในองค์กร กฎระเบียบ
จรรยาบรรณอาจารย์ สถานภาพ บทบาท หน้าที่ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
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ผลการดําเนินงาน
(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
(10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
 มีการความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คิดเป็น
4.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00
(11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
 มีการความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ คิดเป็น 4.61 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม

ผลการดําเนินการ
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตร ผ่าน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หมวดที่ 2 อาจารย์
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
5
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทาง
5
วิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
3
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 4
3.67

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
สาขาวิชามีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ โดยมีการวิเคราะห์แผนอัตรากําลังร่วมกับคณะและ
ภาควิชา โดยคํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ ก.บ. มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเภสัช
กรรมคลินิกทําหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร และมีการพิจารณาคัดเลือกตามความสมัครใจจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งอยู่ภายใต้กรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีหน้าที่ดูแล กํากับ ติดตาม โดยมีกระบวนการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ไม่มีความซ้ําซ้อนกับหลักสูตรอื่น และเป็นอาจารย์ที่มีบทบาทในการ
กําหนดทิศทางของหลักสูตร

- 10 สําหรับอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาสนับสนุนอาจารย์ใหม่ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ กฎ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและเงื่อนไข ข้อตกลงสภาพการจ้าง การให้สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ทั้งนี้
ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าวิชามีการถ่ายทอดการบริหารจัดการหลักสูตร นอกจากนี้ สาขาวิชามีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์อื่น รวมถึง
หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี
รวมถึง เพื่อเพิ่ มพูน ประสบการณ์การทํา งานในวิช าชีพ จริ ง โดยอาจารย์พิเศษเหล่า จะมาเป็น อาจารย์ที่ป รึก ษาร่วม หรือ
กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือ อาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชาต่างๆ
สําหรับปีการศึกษา 2558 สาขาวิชามีอาจารย์ประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
จํานวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เกิน 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 9.1 ซึ่งมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 4 คน และดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน และมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทํา
วิจัย
2. ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร
สาขาวิชามีระบบการบริหารอาจารย์ประอาจารย์หลักสูตร โดยหัวหน้าภาควิชาและประธานสาขาวิชาได้ชี้แจงทาง
ทางการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ภาระงานของ
อาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร โดยมีการกําหนดความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีส่วนร่วมใน
การประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อวางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ ยังได้มีการ
จัดทําแผนเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์ให้ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทํางาน
ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีร้อยละการคง
อยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นร้อยละ 100 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 4 คน และวุฒิปริญญา
โท 1 คน และมีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กําหนด นอกจากนี้ ยังได้มีการสํารวจ
ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร พบว่ามีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร อยู่ในระดับ
พอใช้ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.48 จากคะแนนเต็ม 5
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทุกคนในหลักสูตร โดยมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนแก่คณาจารย์ในการประชุมวิชาการ ดูงาน นําเสนอผลงานในประเทศ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ
ต่างประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
ตลอดจนเพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คมด้ ว ยการผลิ ต ผลงานวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น นอกจากนั้ น แล้ ว คณะฯ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้าน
วิชาการและด้านวิจัย
ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านการ
เรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ดังนี้
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1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์





2. ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปัญญาวุธโธ



3. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์






4. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ





5. รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ



สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน (1 ส.ค.58-31 ก.ค. 59)
ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษา ปี 2559 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ประชุม US-Thai Consortium วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน
ประชุมการพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อการประเมินความรู้ทางการแพทย์ วันที่ 1617 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 15 วันที่ 5-9 มกราคม
2559 จ.เพชรบุรี
กิจกรรม QA สัญจร ประจําปี 2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สํานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุม Chulalongkorn's Heart Failure Scientific Meeting วันที่ 27
มกราคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ประชุมพัฒนาและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559-2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์
2559 ณ โรงแรมไมด้า กรุงเทพฯ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการจําลองสถานการณ์การสอบและการ
ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาสูบในมหาวิทยาลัย วันที่ 10 พฤษภาคม
2559
กิจกรรม QA สัญจร ประจําปี 2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สํานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุม Meeting of the Asia Pacific Federation of Pharmacologists
(APFP) ครั้งที่ 13 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ
ประชุม 2016 US-Thai Pharmacy School Consortium วันที่ 1-3 มิถุนายน
2559 โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
ประชุมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จากความร่วมมือสู่ความสําเร็จ วันที่
24-25 มีนาคม 2559 โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
1. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป)
 อาจารย์ประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
หน่วยวัด
2556
2557
2558
1. จํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาตรี (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
0
0
0
2. จํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาโท (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
2
2
1
3. จํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
3
3
4
4. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
คน
5
5
5
5. ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาตรี
ร้อยละ
0
0
0

- 12 ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
6. ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาโท
7. ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
8. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณเทียบกับคะแนนเต็ม 5

หน่วยวัด

2556
40.00
60.00
5

ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนน

ผลการดําเนินงาน
2557
2558
40.00
20.00
60.00
80.00
5
5

2. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 อาจารย์ประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานและผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
หน่วยวัด
2556
2557
2558
1. จํานวนอาจารย์ประจําที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ (รวมที่ลาศึกษาต่อ) คน
1
1
1
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่ง ผศ. (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
3
3
2
3. จํานวนอาจารย์ประจําปีที่มีตําแหน่ง รศ. (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
1
1
2
4. จํานวนอาจารย์ประจําปีที่มีตําแหน่ง ศ. (รวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
0
0
0
5. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
คน
5
5
5
6. ร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
ร้อยละ
80.00
80.00
80.00
7. แปลงค่าร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
คะแนน
5
5
5
รวมกันเทียบกับคะแนนเต็ม 5
รายชื่อ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร
นิวัฒนนันท์
2. ผศ.ดร.ภญ.บราลี
ปัญญาวุธโธ
3. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง
ชินวงศ์
4. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์
ลักษณ์ศิริ
5. รศ.ภญ.ชบาไพร
โพธิ์สุยะ
รวม

คุณวุฒิ
ตรี โท เอก
1
1
1
1
0

1
1

4

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

2

1
2

0

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป)
 อาจารย์ประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีผลงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 192
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน)
ข้อ
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
2557
2558
1. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
เรื่อง
0
0
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(0.20)

- 13 ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

2.

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
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

เรื่อง
(0.40)

3.
4.

5.

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน)
2557
2558
2
4

เรื่อง
(0.60)
เรื่อง
(0.80)

1

0

8

0

เรื่อง
(1.00)

3

8

- 14 ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

6.

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร

7.
8.

หน่วยวัด

คน
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน)
2557
2558
10.80
9.60
5
216

5
192

- 15 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ประจําปี 2558
วัน/เดือน/ปี
ชื่อวารสารที่ลง
ชื่อผลงานวิจัย
ISSN
ฉบับ/หน้า
ที่เริ่มใช้
ชื่อผู้ร่วมหลักและผู้ร่วมรอง
ตีพิมพ์ /
ประโยชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.บราลี ปัญญาวุธโธ
1. Factors Associated with Daily Tenofovir AIDS RES HUM 0889Volume: 31
April 1, Kerr, SJ; Punyawudho, B;
Exposure in Thai Subjects Taking
RETROV
2229
Issue: 4 Pages:
2015
Thammajaruk, N; Colbers, A;
Combination Antiretroviral Therapy
368-374
Chaiyahong, P; Phonphithak,
Published: APR 1
S; Sapsirisavat, V;
2015
Ruxrungtham, K; Burger, DM;
Avihingsanon, A
2. Influence of ABCC2 and ABCC4
polymorphisms on tenofovir plasma
concentrations in Thai HIV-infected
patients

ANTIMICROB
AGENTS CH

00664804

3. Population pharmacokinetics of
tenofovir in HIV/HBV co-infected
patients

INT J CLIN
PHARM TH

09461965

Volume 59, Issue
6, 1 June 2015,
Pages 3240-3245

June 1,
2015

Rungtivasuwan, K.,
Avihingsanon, A.,
Thammajaruk, N., Mitruk, S.,
Burger, D.M., Ruxrungtham,
K., Punyawudho, B.,
Pengsuparp, T.
Volume 53, Issue November, Punyawudho, B.,
11, 1 November
2015
Thammajaruk, N.,
2015, Pages 947Thongpeang, P., Matthews,
954
G., Lewin, S.R., Burger, D.,
Ruxrungtham, K.,
Avihingsanon, A.

ชื่อฐาน
ข้อมูล

ระดับชาติ/
นานาชาติ

ISI

นานาชาติ

SCP, ISI นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

- 16 -

ชื่อผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.สุระรอง ชินวงศ์
1. Clinical indicators for recurrent
cardiovascular events in acute coronary
syndrome patients treated with statins
under routine practice in Thailand: An
observational study
2. Statin therapy in patients with acute
coronary syndrome: Low-density
lipoprotein cholesterol goal attainment
and effect of statin potency
3. Low-density lipoprotein cholesterol of
less than 70 mg/dL is associated with
fewer cardiovascular events in acute
coronary syndrome patients: A real-life
cohort in Thailand
อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
Pharmacokinetics of vancomycin in critically
ill patients in Thailand

ชื่อวารสารที่ลง
ตีพิมพ์ /

วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มใช้
ประโยชน์

ISSN

ฉบับ/หน้า

BMC
CARDIOVASC
DISOR

14712261

Volume 15, Issue
1, June 16, 2015,
Article number 55

June 16,
2015

THER CLIN RISK
MANAG

11766336

Volume 11, 23
January 2015,
Pages 127-136

January
23, 2015

THER CLIN RISK
MANAG

11766336

Volume 11, 24
April 2015, Pages
659-667

April 24,
2015

International
Journal of
Pharmacy and
Pharmaceutical
Sciences

09751491

Volume 7, Issue
9, 2015, Pages
232-237

2015

ชื่อฐาน
ข้อมูล

ระดับชาติ/
นานาชาติ

Chinwong, D., Patumanond,
J. , Chinwong, S.,
Siriwattana, K. , Gunaparn,
S., Hall, J.J., Phrommintikul,
A.

SCP

นานาชาติ

Chinwong, D., Patumanond,
J., Chinwong, S.,
Siriwattana, K., Gunaparn, S.,
Hall, J.J., Phrommintikul, A.
Chinwong, D., Patumanond,
J., Chinwong, S.,
Siriwattana, K., Gunaparn, S.,
Hall, J.J., Phrommintikul, A.

SCP

นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

Dedkaew, T., Cressey, T.R.,
Punyawudho, B., Lucksiri, A.

SCP

นานาชาติ

ชื่อผู้ร่วมหลักและผู้ร่วมรอง

- 17 ผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ ประจําปี 2558
ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

ระดับชาติ/
นานาชาติ

แหล่งเผยแพร่(ชือ่ วารสาร/การประชุม)

สถานที่

วันที่เผยแพร่

Avika Upra, Supanan
Saiyont, Surarong
Chinwong and Dujrudee
Chinwong
Statin adherence and LDL-C goal
Tanatchaporn Saithong,
attainment in type 2 diabetic patients
Unchalee Permsuwan,
Penkran Karnjanarat and
Surarong Chinwong
Training pharmacy students on providing
Dujrudee Chinwong,
smoking cessation at the university
Atcharapan Kumyingyoch
pharmacy: a lesson learned from Thailand. and

The 15th Asian Conference on clinical
Pharmacy (ACCP 2015)

The Ambassador
Bangkok and convention
Center, Thailand

June 23-26,
2015

นานาชาติ

The 15th Asian Conference on clinical
Pharmacy (ACCP 2015)

The Ambassador
Bangkok and convention
Center, Thailand

June 23-26,
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- 18 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีจํานวน 5 คน ไม่มี
การลาศึกษาต่อ หรือลาออก ทําให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 และยังพออีกว่าอัตราการ
คงของอาจารย์ประจําหลักสูตรมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาตามที่ สกอ. กําหนด
2. ความพึงพอใจของอาจารย์
มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่าอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 จากคะแนนเต็ม 5
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาใน ระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 2

ผลการประเมินตนเอง
4.67

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

5

ดีมาก

4.84

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดําเนินงาน
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

คน
คน
ค่าเฉลี่ย

ผลการดําเนินงาน
2557
2558
4
3
4
3
4.29
4.67

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ได้มีแบบสํารวจคุณภาพของบั ณฑิ ต ที่ สํา เร็ จ
การศึ ก ษาที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2)
ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ (5) ด้ า นทั ก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิ ง
ตั ว เลขการสื่อ สารและการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมีการสํา รวจจากผู้ใช้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2557 จำนวน 3 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 คน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดีมาก คิดคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67
จากคะแนนเต็ม 5

- 19 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(คะแนนเต็ม 5 = 40 ขึ้นไป)
ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน)
ข้อ
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
2557
2558
1. - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบื เนื่องจากการประชมุ
เรื่อง
2
0
วิชาการระดบั ชาติ
(0.10)
2. - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
เรื่อง
0
0
วิชาการระดับชาติ
(0.20)
เรื่อง
0
2
3. - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่ (0.40)
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
4. - บทความทตี่ ีพิมพ์ในวารสารวชิ าการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม เรื่อง
1
0
ที่ 2
(0.60)
เรื่อง
0
0
5. - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ใน
(0.80)
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
เรื่อง
1
1
6. - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
(1.00)
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
6. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
1.80
1.80
7. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
6
4
8. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ร้อยละ
30
45
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา

- 20 ผลงานตีพิมพ์/นําเสนอ ในปี 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558)
ชื่อนักศึกษา-งานวิจัย
วารสารค่าถ่วงน้ําหนัก/
น.ส.ภาวิณี ติวงศ์ : ผลลัพธ์ของการ
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง ณ คลินิกโรคไต โรงพยาบาลแพร่
นางวรวรรณ ปลิโพธ : ผลของ
โปรแกรมควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะใน
ผู้ป่วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่
น.ส.เยาวเรศ เมฆขยาย :
EFFECTIVENESS AND SAFETY OF
HIGH DOSE ORAL IBUPROFEN
VERSUS STANDARD DOSE FOR
TREATMENT OF PRETERM INFANTS
WITH PATENT DUCTUS
ARTERIOSUS
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22(2)

ไทยเภสัชศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ

10(2), 59 – 66

ปีที่
พฤษภาคม –
สิงหาคม 2558.
[ตอบรับ 2 มิถุนายน
2558]
เม.ย. - มิ.ย. 2558

INTERNATIONAL
JOURNAL OF
PHARMACY AND
PHARMACEUTICAL
SCIENCES

7(10), 338-341

October 2015.

รายชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559)
นักศึกษาปริญญาโท (แผน ก)
1. น.ส.ภาวิณี
ติวงค์
รหัสประจําตัว 531031004 สําเร็จการศึกษา 28 สิงหาคม 2558
2. นางวรวรรณ ปลิโพธ
รหัสประจําตัว 541031005 สําเร็จการศึกษา 14 สิงหาคม 2558
3. น.ส.เยาวเรศ เมฆขยาย รหัสประจําตัว 561031002 สําเร็จการศึกษา 25 กันยายน 2558
4. น.ส.พิศอาภา ธงภักดิ์
รหัสประจําตัว 531031003 สําเร็จการศึกษา 15 มกราคม 2559

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

ผลการประเมินตนเอง
3
3
3
3.00

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การรับนักศึกษา
1. การรับนักศึกษา
สาขาวิชามีระบบการรับนักศึกษา โดยมีการกําหนดเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษา โดยในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก เปิดรับนักศึกษาจํานวน 5 คน (ตามแผนการรับของหลักสูตร) อาจารย์
ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร โดยแผนการศึกษาของหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คือ แผน ก แบบ ก2 แผนการศึกษาที่เน้นการทําวิจัยและการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์จากสถาบัน
ทั้งใน/ต่างประเทศ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองแล้ว มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป หรือมี
ประสบการณ์การทํางานด้านบริบาลเภสัชกรรมอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และมีเอกสารหลักฐานรับรอง ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการกําหนดการ
รั บ สมั ค ร และขั้ น ตอนการสมั ค ร ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/TH/
register-news.php และดําเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ
ในส่วนของอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบข้อเขียนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ข้อสอบ
ความรู้ทั่วไป (ร้อยละ 30) และข้อสอบความรู้เฉพาะทาง (ร้อยละ 30) และการสอบสัมภาษณ์ (ร้อยละ 40) รวมทั้งมีการ
กําหนดเกณฑ์คะแนนการสอบผ่าน เมื่อมีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบ จะต้องสอบข้อสอบข้อเขียนทั้ง 2 ด้านก่อน
เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียนเท่านั้นที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์การสอบข้อเขียนคือต้องผ่านอย่างน้อยร้อยละ 50 เฉลี่ยจาก
ข้อสอบทั้ง 2 ด้าน) และดําเนินการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งและจะประชุมผลการสอบ
สัมภาษณ์ (เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์คือต้องผ่านอย่างน้อยร้อยละ 50) หลังจากนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพื่อสรุปผล
การสอบทั้งหมด (เกณฑ์การสอบทั้งหมดคือต้องได้คะแนนรวมทั้งหมดอย่างน้อยร้อยละ 60) แล้วส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ดําเนินการรับรายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด โดยถ้าจํานวนนักศึกษา
ที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพิ่มเติมในรอบที่ 2
ในปีการศึกษา 2558 มีผู้สมัครสอบคัดเลือกจํานวน 3 คน และไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้มีการประชุมกันเพื่อ
วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข และมีข้อสรุปให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น โดยให้ผู้สนใจที่จะมาสมัครได้ทราบถึงเรื่องทุน
วิจัย หัวข้อวิจัย ฯลฯ เพื่อให้ได้จํานวนนักศึกษาตรงตามแผนการรับนักศึกษา (นักศึกษาสอบไม่ผ่านข้อเขียน)

- 22 2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สาขาวิชามีระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อทํา
หน้าที่คอยดูแล ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาด้านต่างๆ เช่น การลงทะเบียน การขอทุนวิจัยระดับคณะ การเสนอหัวข้อและโครง
ร่างการทําวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น อาจารย์ที่ปรึกษาอาจกําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา
พื้นฐานเพิ่มเติมที่เห็นว่ามีความสําคัญในการทําวิจัยวิทยานิพนธ์ หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต
หรือให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาเรียนนอกสาขาวิชา
มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพึงรู้ แนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาและวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแนะนําวิธีเรียนระดับ
บัณฑิตอย่างไรให้ประสบผลสําเร็จ และแนะนําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจนอกจากนี้ หน่วยบัณฑิตยังได้มีการแจกคู่มือ
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติใน
การเรียนขั้นบัณฑิตศึกษา และช่วยลดข้อผิดพลาดที่มักเกิดกับนักศึกษา
มีการจัดสรรทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนอุดหนุนการศึกษาจากราชกรีฑาสโมสร เป็นทุนอุดหนุนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ทุนTA/RA ทุนจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์
และทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ การไปเสนอผลงานวิชาการ และการไปฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1. การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชามีระบบการควบคุม ดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการแผนการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและกลไกการบริหารจัดการควบคุมมาตรฐานวิทยานิพนธ์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร
เป็นผู้รับผิดชอบ มีการทบทวนและนําผลการกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมามาปรับปรุงพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี
การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการควบคุม มาตรฐานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้บ รรลุเป้า หมายตามแผนการพัฒ นา
ศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีหน่วยบัณฑิตศึกษา เป็นผู้อํานวยความสะดวก แนะนําและ
สนับสนุนการจัดการด้านเอกสารเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อเป็นผู้ให้คําแนะนําและดูแลการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและข้อบังคับ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเป็นและความ
เหมาะสม
2. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้คําแนะนําดูแล
ในระหว่างการทําวิจัยของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ วิธีการได้มาของ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยใช้
วิธีการสัมมนาร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาจารย์และนักศึกษาจนทําให้ได้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักกับนักศึกษาที่มีความสนใจที่ตรงกัน
3. มีการเผยแพร่คู่มือการศึกษา คู่มือวิทยานิพนธ์ ขั้นบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง
เว็บไซต์คณะฯ และผ่าน e-mail

- 23 4. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเภสัชกรรมคลินิกและติดตามความก้าวหน้าตามตารางที่กําหนดโดยอาจารย์
ประจําหลักสูตร ทั้งนี้แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จํานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
ทั้งนี้ การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการสําเร็จการศึกษาจะต้องมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1
เรื่อง
6. มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ CMU-MIS เพื่อ
ควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ และรวบรวมรายชื่อวารสารเผยแพร่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แหล่งเผยแพร่
ผลงานที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.
นอกจากนี้ ประธานหลักสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการทํา
วิทยานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษา ฯลฯ และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลการทําวิจัย
ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาพิจารณากรอบแนวคิดในการทําวิจัย เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาในรายวิชาที่ต้องเรียนครบถ้วนแล้ว
เพื่อให้นักศึกษาเลือกหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ตามความสนใจของนักศึกษา และดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเมื่อนักศึกษาเสนอสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสอบวิทยานิพนธ์ตามกําหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จํานวน 2 คน เมื่อนักศึกษาดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและให้คําปรึกษาเพื่อ
แก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา นักศึกษาต้องรายงานผลการดําเนินการอย่างชัดเจนเป็นระยะกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
ในการรายงานความก้าวหน้าจะต้องได้ผ่านความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานหลักสูตร ก่อนเสนอ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา
ทั้งนี้ ได้มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5
ในปีการศึกษา 2558 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม จํานวน 5 ท่าน ดังนี้
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม
1. น.ส.วรางคณา วัลลา
อ.ดร.ภก.วสันต์
กาติ๊บ
อ.ดร.ภก.สกนธ์
สุภากุล (ร่วม)
2. น.ส.กฤษฎิยาภรณ์ โตงิ้ว
ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร
สอนสุวิทย์
นพ.ชนินทร์
เจียมสัจจะมคล (ร่วม)
3. น.ส.จันทนี
ถนอมศักดิ์เจริญ
อ.ดร.ภญ.นราวดี
เนียมหุ่น
อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์
ศิริจันทร์ชื่น (ร่วม)
รศ.พญ.บุษยามาส
ชีวสกุลยง (ร่วม)
4. น.ส.ณัฐพร
ศศิฉาย
ผศ.ดร.ภก.สุระรอง
ชินวงศ์
5. นางธันย์ชนก
ไทยชนะ
รศ.ดร.ภญ.กนกพร
นิวัฒนนันท์
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
เรือนก้อน (ร่วม)
รศ.พญ.อรินทยา
พรหมินธ์กุล (ร่วม)

- 24 2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเอง และเป็นการเสริมทักษะในการนําเสนอทางวิชาการในที่ประชุม
และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะฯ นอกจากนี้ ภาควิชาและอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. อบรมการใช้โปรแกรม Turn it in เพื่อใช้ในการตรวจความซ้ําซ้อนของวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์
2. อบรมการเขียน manuscript โดย Dr.Kinoshita สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกหรือปริญญาโทที่สนใจในการ
เขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จัดอบรมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง เริ่มเรียนตั้งแต่
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558
3. ประชุม International Graduate Research Conference 2014 (iGRC 2014) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
4. อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Endnote Web” ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อบรมเชิงปฎิบัติการ : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ
วิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์
6. อบรมการใช้ฐานข้อมูล UpToDate วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่
ครอบคลุมมากถึง 20 สาขาวิชาทางการแพทย์ รวบรวมบทความที่ได้รับการสรุป วิเคราะห์ และ
Recommendation โดยการให้เกรดจากคุณภาพของหลักฐานทาง Evidence base โดยผู้เชี่ยวชาญและมี
ชื่อเสียงในสาขาวิชานั้นๆ
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 16/2558 เรื่อง ระบบสุขภาพชุมชนเพื่องานปฐมภูมิและ
คุ้มครองผู้บริโภคสําหรับเภสัชกร วันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
8. การฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Six Days in Cardiovascular
Diseases for Pharmacists Shot Course Training Program in Pharmaceutical Care for
Cardiovascular Diseases วันที่ 3-8 สิงหาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจําปี 2558 รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15
กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10. โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจําปี 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18
กันยายน 2558 ณ ฮอไรซั่นวิเลจ แอนด์รีสอร์ท (สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล) จังหวัดเชียงใหม่
ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนา
นักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผลการประเมินพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5

- 25 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ปีการศึกษาที่
จํานวนที่ จํานวนที่สําเร็จ จํานวนที่ยังไม่ จํานวนที่หายไป จํานวน
ร้อยละของ
รับเข้า
รับเข้า
การศึกษา สําเร็จการศึกษา ระหว่าง
นักศึกษาที่คง นักศึกษาที่คงอยู่
(1)
สําหรับรุ่นนั้นๆ สําหรับรุ่นนั้นๆ การศึกษา อยู่ในแต่ละรุ่น
ในแต่ละรุ่น
(2)
(3)
(2+3)
[(2+3)]/(1)*100
2555
3
1
1
1
2
66.67
2556
5
1
2
2
3
60.00
2557
4
0
4
0
4
100.00
2558
0
0
0
0
0
0
จากการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 รหัส 571... จํานวน 4 คน หลักสูตรได้ดําเนินการกําหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่ตรงกับความต้องการ มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ในปีการศึกษา 2558 พบว่า มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของอัตราคงอยู่
2. การสําเร็จการศึกษา
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา (จํานวนจริง)
จํานวนนักศึกษา
ร้อยละผู้สําเร็จ
ในแต่ละปีการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
ที่รับเข้า
การศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
2553
6
2
33.33
2554
6
1
16.67
2555
3
1
33.33
2556
5
1
20.00
2557
4
2558
0
อัตราสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 พบว่า ไม่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่
กําหนด
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา ได้แก่
ลักษณะของงานวิจัยของนักศึกษาแต่ละคนต่างกัน จึงทําให้ระยะเวลาในการศึกษาต่างกัน ส่งผลให้นักศึกษาไม่
สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามกําหนด

- 26 3. ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชามีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาหลายช่องทาง โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ผ่านอาจารย์
ประจําหลักสูตร ผ่านสายตรงคณบดี ผ่านกล่องรับข้อความร้องเรียนของคณะ เป็นต้น เมื่อมีเรื่องร้องเรียน ประธานหลักสูตรจะ
นําข้อร้องเรียนเข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับทราบและพิจารณาหาทางแก้ไขตามข้อร้องเรียน โดยจะแยก
ประเด็นข้อร้องเรียน เช่น หากเป็นเรื่องของหลักสูตรก็จะส่งไปยังประธานหลักสูตร หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความ
สะดวกและสิ่งสนับสนุน ก็จะส่งเรื่องไปยังภาควิชา และงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะมี
การกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน โดยการสอบถามปัญหาไปยังผู้ร้องเรียนถึงความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา
ในปีการศึกษา 2558 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในเวลา 1 ปี
ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

จํานวน
4
3

ร้อยละ
100
100

3

100

0
3
0
0
0

0
100
0
0
0

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ร้อยละการกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

T

I

จํานวนนักศึกษา
ลง
สอบ
ทะเบียน ผ่าน

ภาคการศึกษาที่ 1/2558
452731
452744
452779
452799

ADR MONITORING
CLIN PHARM CLERKSHIP I
SELECTED TOPICS IN PHARM
THESIS

66.67 33.33
100
100
100

3
4
2
2

3
4
2
2

4
2
2

4
2
2

ภาคการศึกษาที่ 2/2558
452745 CLIN PHARM CLERKSHIP II
452779 SELECTED TOPICS IN PHARM
452799 THESIS

100
100
100

- 27 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

5.1
5.2
5.3
5.3

สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 5

ผลการประเมินตนเอง
3
3
3
3

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกได้พัฒนาขึ้นภายในแนวคิดจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน จะได้มีการพัฒนาให้มีกระบวนวิชาอื่นๆ ที่จะเสริมทักษะทางวิชาชีพแก่เภสัชกร และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะแก่การ
ทํางานของเภสัชกรยิ่งขึ้นโดยเน้นการเสริมความรู้ความชํานาญให้ผู้สําเร็จการศึกษามีทักษะในการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงเป็น
สําคัญ
ทั้งนี้ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีเนื้อหาสาระและมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ และมีความรู้และทักษะในการบริบาล
เภสัชกรรมขั้นสูงและการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาด้านยาและการรักษา ทําให้การใช้ยาในการรักษามีประสิทธิผล ปลอดภัย และมี
ความคุ้มค่าคุ้มทุนสําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยมหาบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
สามารถคิดวิเคราะห์และนําความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาและการฝึกปฏิบัติการในหลักสูตร มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนางานด้านเภสัชกรรมคลินิกโดยสามารถเป็นผู้นําและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถริเริ่มและ
ดําเนินการในการค้นคว้าวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ
สําหรับการพัฒนางานในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ได้เปิดหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยเหตุผลและสาระ
ในการเปิดหลักสูตรดังกล่าว คือ เพื่อพัฒนาบทบาท ของมหาบัณฑิตในการให้บริการแก่ผู้ป่วยในฐานะเภสัชกรคลินิก เพื่อช่วย
ให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้องเหมาะสมอีกทั้งพัฒนาให้เภสัชกรเกิดทักษะในการทํางานวิจัยจากงานประจํา
(Routine
to
Research, R2R) ด้วยขบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งของเภสัชกร ที่ยังมีการดําเนินการไม่มากพอกับความต้องการของ
เภสัชกรที่กําลังปฏิบัติงานด้านนี้ ซึ่งทํางานอยู่ในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน และในร้านขายยา กล่าวคือ จะมีมหาบัณฑิต
จบการศึกษาด้านนี้เพียงปีละ 5-10 คน เท่านั้น ทั้งๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้เภสัชกรเหล่านี้ ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับมหาบัณฑิตทางด้านเภสัชกรรมคลินิกอีกเป็นจํานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,000 คน ทั้งนี้เพราะรัฐบาลได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เภสัชกร
ที่ปฏิบัติงานด้านบริการ จะสามารถพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ในด้านการใช้ยาที่เหมาะสม ด้วยองค์ความรู้
ต่างๆ เช่น การให้คําแนะนําที่ถูกต้องในเรื่องการใช้ยา ทั้งแก่ผู้ป่วย ผู้สั่งจ่ายยา หรือผู้นํายาไปให้ผู้ป่วย การป้องกันและ
แก้ปัญหาอันเกิดจากอาการไม่พึงประสงค์ของยา การดูแลส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ และป้องกันโรคของทั้งผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป
ซึ่งกระบวนการที่จะนําไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จะทําให้เภสัชกรสามารถพัฒนาการทํางานเป็นทีม ร่วมกันระหว่างบุคลากรสาขา
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลโดยตรงไปยังผู้ป่วย ทําให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีขึ้นในด้าน
สุขอนามัย และสามารถต่อยอดด้วยงานวิจัย เพื่อที่จะทําให้สามารถพัฒนางานประจําให้ดีขึ้นๆ ไปอีก

- 28 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาถึงความพร้อมที่มีอยู่ ประกอบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับในการ
พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิก จึงเห็นควรให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนางานด้าน
เภสัชกรรมคลินิก ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขขอมา โดยการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขโดยส่วนรวม อันจะส่งผลไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในที่สุด ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 ได้มีการ
ปรับปรุงหลัก สูตรเพื่อให้ส อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
พร้อมทั้งเพิ่มกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. การกําหนดผู้สอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีระบบการกําหนดผู้สอน โดยมีการประชุมคณาจารย์เพื่อพิจารณากําหนดผู้สอน
ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ และประสบการณ์การทํางานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีอาจารย์ผู้สอน จํานวน 29 คน โดยมีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งเหมาะสําหรับการสอนรายวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตร นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนยังมีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ตลอดจนยังมี
ประสบการณ์ทํางาน และผลงานวิชาการ นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อสอนใน
หั ว ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามน่ า สนใจ และสอดคล้ อ งกั บ ภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง อาจารย์ พิ เ ศษที่ เ ชิ ญ มาสอนนั้ น คณะฯมี
กระบวนการเลือกสรรคณาจารย์พิเศษพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาการ
จัดการเภสัชกรรม เสนอแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะในแต่
ละภาคการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสได้ รั บ การพั ฒ นามุม มอง นอกเหนือ ไปจากความรู้ ท างทฤษฎี เพื่อ เพิ่ม พู น
ประสบการณ์การทํางานวิชาชีพจริง และกําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นักศึกษาทราบในวันแรกของการเรียนการสอน
อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาว่าเป็นไป
ตามที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตรหรือไม่ ผ่านผลการเรียน และมีการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาที่มีการเปิด
สอนภายหลังเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงปรับเพิ่ม-ลดเนื้อหารายวิชา และ/หรือ
เปิดวิชาเลือกใหม่ๆ
2. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 การจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชามีระบบการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยอาจารย์
ประจําหลักสูตรส่งคําอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชานําไปเป็นข้อมูลสําหรับการเขียน
จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 พร้อมทั้งกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา
และผู้ร่วมสอนเป็นผู้จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่
นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้
ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
การเรียนรู้ นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

- 29 นอกจากนี้ ยังมีหน่วยบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจําหลักสูตร ทําหน้าที่ประสานงานกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3/และหรือ มคอ.4 ของแต่ละภาคการศึกษา ก่อนเปิดสอนเพื่อรวบรวมให้ภาควิชา และส่งต่อให้
คณะต่อไป โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จํานวน 4 วิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2558 จํานวน 3 วิชา และมีการประชุม
อาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน มคอ.3/และหรือ
มคอ.4 ของรายวิชาที่ทําการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
3. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
สาขาวิชาฯ มีระบบการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ โดย
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้วางแผน ดังนี้
1. นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านและไม่ผ่าน
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสาขาวิชา ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์
2. นักศึกษาจัดทําเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คําปรึกษา กําหนด
ขอบเขตวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เข้าสอบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และเมื่อผ่านการเห็นชอบแล้ว เสนอต่อคณบดีต้นสังกัดเพื่อเสนอต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4. นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอเค้าโครงฯ ที่แก้ไข
เพื่อขออนุมัติการทําวิทยานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
4. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
สาขาวิชาและอาจารย์ประจําหลักสูตรจะได้จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
2. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยในสาขาเฉพาะที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรฯ จะเป็น ผู้ดํา เนินการให้เป็น ไปตามข้อบัง คับฯ
และเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเภสัชศาสตร์เพื่อตรวจสอบและพิจารณา
คุณสมบัติว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และดําเนินการแต่งตั้งต่อไป พร้อมทั้งแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ในส่วนของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทําวิจัย เพื่อให้นักศึกษาพิจารณากรอบแนวคิดในการทําวิจัย รวมถึงงานวิจัยของ
คณาจารย์ในสาขาวิชา นักศึกษาเลือกหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ตามความสนใจ และให้ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก/ร่วม ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม ดังนี้

- 30 ชื่อหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
1. น.ส.วรางคณา วัลลา
551031003 เรื่อง ผลของระบบควบคุม
การใช้ยาต้านจุลชีพต่อความเหมาะสมใน
การสั่งใช้ยากลุ่มคาร์บาพีเนมในหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลลําพูน
2. น.ส.กฤษฎิยาภรณ์ โตงิ้ว
571031001 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกําหนดที่
ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดํา
3. น.ส.จันทนี ถนอมศักดิ์เจริญ
571031002 เรื่อง อุบัติการณ์และผลลัพธ์
ทางคลินิกที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนทาง
ยาในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบําบัด
4. น.ส.ณัฐพร ศศิฉาย 571031003 เรื่อง
ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์และแผ่นพับ
ภาษาปกาเกอะญอต่อความรู้และการ
ควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยปกาเกอะญอ
5. นางธันย์ชนก ไทยชนะ 571031004 เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออก
รุนแรงในผู้ป่วยไทยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน

วันที่อนุมัติ
หัวข้อ
29 ก.ค. 59

29 ก.ค. 59

29 ก.ค. 59

29 ก.ค. 59

29 ก.ค. 59

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. อ.ดร.ภก.วสันต์ กาติ๊บ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
2. อ.ดร.ภก.สกนธ์ สุกากุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

1. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย์
2. นพ.ชนินทร์ เจียมสัจจะมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ภายนอกมหาวิทยาลัย
จากโรงพยาบาล
อุตรดิตถ์
1. อ.ดร.ภญ.นราวดี เนียมหุ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
2. อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3. รศ.พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง
อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม
1. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์
2. อ.ดร.ชิดชนก เรือนก้อน
3. รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

5. การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีระบบการช่วยเหลือ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาดําเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด อาจารย์ที่ปรึกษาจะทําหน้าที่ช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ผลความก้าวหน้า
การทําวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนงานการทําวิทยานิพนธ์
โดยนักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์แก่
อาจารย์ประจําหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มีหน่วยบัณฑิตศึกษาและภาควิชาทําหน้าที่ประสานงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง มีการแจกคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ และมีการกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อขอตรวจสอบรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และจะมีการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ในเบื้องต้น เช่น ตรวจสอบชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ตรงกับหัวข้อโครง
ร่างฯ ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ตรงกับหัวข้อโครงร่างฯ/คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ จะได้แจ้งนักศึกษา ให้ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์
ที่สมบูรณ์แล้วโดยอาจารย์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ลงนามในหน้าอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว

- 31 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชามีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตาม มคอ.2 ใน
ด้านต่างๆ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข อาจารย์ผู้สอนพิจารณาน้ําหนักองค์ประกอบในการประเมิน
สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน มคอ.2 ดังนี้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเมินผลการเรียนรู้ โดยประเมินพฤติกรรม ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้
บัณฑิต และประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และการทําวิทยานิพนธ์
 ด้านความรู้ ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การทํา
รายงาน และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน ประเมินผลการเรียนรู้จากการวิจัย โดยการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
 ด้านทักษะทางปัญญา ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา ประเมินผลงานจากการทําการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง การทําวิจัย วิทยานิพนธ์
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการ
ส่งเสริมให้มีการทํางานกลุ่ม ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ์
 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินผลการเรียนรู้จาก
การเรียนรายวิชาการวางแผนและประเมินผลการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก
วิทยานิพนธ์ ประเมินผลการเรียนรู้จากผลิตผลงานการวิจัยเพื่อนําเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์
บทความ สื่อต่างๆ
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
อาจารย์
ประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้สอนร่วมกันตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และเสนอให้ภาควิชา คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการของภาควิชา ติดตามรวบรวมผลการเรียนเพื่อนําเสนอในการประชุมภาควิชา ประชุมภาควิชาดําเนินการตรวจสอบ
การตัดสินผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยให้ผู้สอนชี้แจงการตัดสินผลการเรียน ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงการตัดสินผลการ
เรียนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมภาควิชา แล้วนําเข้าที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯเห็นชอบ ก่อนส่งผลการ
เรียนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรนําข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้มาจัดทํา มคอ.7
3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
สาขาวิชามีระบบการกํากับการประเมินผลการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา
ดูแลเรื่องการประเมินการเรียนการสอน ทั้งนี้ หากพบปัญหาจะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผลการ
ประเมินการเรียนรู้ (เกรด) จะผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ นอกจากนี้ อาจารย์ผู้ผิดชอบ
กระบวนวิชาและผู้สอนจัดทํา มคอ. 5 และ/ มคอ.6 ภายใน 30 วันนับจากวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา โดยอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5 และ/ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
เพื่อพิจารณาดูความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 โดยภาคการศึกษาที่ 1/2558 จํานวน 3 วิชา และภาค
การศึกษาที่ 2/2558 จํานวน 2 วิชา (ยกเว้นกระบวนวิชา THESIS) อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาทุกสิ้นปี
การศึกษา และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

- 32 4. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชามีระบบการประเมินวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ เมื่อนักศึกษาดําเนินการทําวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา และแจ้งความประสงค์ขอสอบปากเปล่าต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งรายชื่อของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการอีกอย่างน้อย 1 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ประจําหลักสูตรผู้เสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ นักศึกษาต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการ ตามประกอบบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา
เมื่อมีการสอบวิทยานิพนธ์ถูกต้องตามระเบียบของ สกอ. และได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเข้าร่วมสอบ นักศึกษาต้อง
ส่งแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารบทความวิจัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์ที่ชัดเจนของบัณฑิตวิทยาลัย
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)
/
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
/
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน
วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
/
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน
/
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
/
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
(8) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคําแนะนําด้านการบริหาร
/
จัดการหลักสูตร
(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
/
น้อยปีละ 1 ครั้ง

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์

- 33 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)
(10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จํานวนตัวบ่งชี้ทดี่ ําเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดําเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

เป็นไป
ตามเกณฑ์
/

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์

/
11
5
100
11
100

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส-ชื่อวิชา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทําให้
ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

ไม่มีรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา
452715 กระบวนการแปรสภาพยาในร่างกายขั้นสูง
452721 การจ่ายเภสัชภัณฑ์โดยวิธีปราศจากเชื้อแบบพิเศษ
452732 การให้คําปรึกษาทางเภสัชกรรม
452741 การประเมินค่าการใช้ยาทางคลินกิ
452751 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนพลศาสตร์ขั้นสูง
452752 การตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบําบัด
452761 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก
452771 ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล
452772 การประเมินคุณค่าทางวรรณกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
452781 ปฏิบัติงานการตรวจตราติดตามระดับยาเพื่อการบําบัด
สําหรับบัณฑิตศึกษา
452782 ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศสําหรับบัณฑิตศึกษา
452783 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
452784 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
452785 ปฏิบัติงานทางคลินิกด้านเภสัชกรรมชุมชนสําหรับ
บัณฑิตศึกษา

เหตุที่ที่ไม่เปิดสอน

เป็นกระบวนวิชาเลือก
ซึ่งนักศึกษาไม่เลือก
ลงทะเบียน

มาตรการที่ดําเนินการ
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452786 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบําบัดสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
452787 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้สารอาหารทางหลอด
เลือดดําสําหรับบัณฑิตศึกษา
452788 ปฏิบัติงานการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
สําหรับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา -ไม่มีรหัส-ชื่อวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1

หัวข้อที่ขาด

เหตุที่ที่ไม่เปิดสอน

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

มาตรการที่ดําเนินการ

วิธีแก้ไข

คุณภาพการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา
มี ไม่มี
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
452731 ADR MONITORING
/
452744 CLIN PHARM CLERKSHIP I
/
452779 SELECTED TOPICS IN PHARM*
/
452799 THESIS
/
ภาคการศึกษาที่ 2/2558
452745 CLIN PHARM CLERKSHIP II
/
452779 SELECTED TOPICS IN PHARM**
/
452799 THESIS
/
หมายเหตุ : 452731 ไม่มีการประเมินผ่าน CMU-MIS แต่มีการประเมินโดยแบบสอบถามจากการประชุม ADR
*เป็นวิชาที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**เป็นวิชาที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม

- 35 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวนอาจารย์ใหม่

มี 
ไม่มี 
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
1. รศ.ดร.ภญ.กนกพร นิวัฒนนันท์
 ประชุมวิชาการศาสตร์ศึกษา ปี 2559 วันที่ 30-31
พฤษภาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
 ประชุม US-Thai Consortium วันที่ 1-3 มิถุนายน
2559 ณ โรงแรมพูนแมน
 ประชุมการพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อการประเมิน
ความรู้ทางการแพทย์ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผศ.ดร.ภญ.บราลี ปัญญาวุธโธ
ประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่
15 วันที่ 5-9 มกราคม 2559 จ.เพชรบุรี
3. ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์
 กิจกรรม QA สัญจร ประจําปี 2559 วันที่ 8 มีนาคม
2559 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ประชุม Chulalongkorn's Heart Failure Scientific
Meeting วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
นําความรู้จากไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ไปพัฒนา
ทักษะด้านการเรียนการสอน และการวิจัย

นําความรู้จากไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ไปพัฒนา
ทักษะด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
นําความรู้จากไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ไปพัฒนา
ทักษะด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
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สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

ประชุมพัฒนาและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปี 25592561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไมด้า
กรุงเทพฯ
 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการจําลอง
สถานการณ์การสอบและการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการ
ต่อต้านยาสูบในมหาวิทยาลัย วันที่ 10 พฤษภาคม
2559
4. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
 กิจกรรม QA สัญจร ประจําปี 2559 วันที่ 8 มีนาคม
2559 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ประชุม Meeting of the Asia Pacific Federation
of Pharmacologists (APFP) ครั้งที่ 13 วันที่ 1-3
กุมภาพันธ์ 2559 ณ เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ
 ประชุม 2016 US-Thai Pharmacy School
Consortium วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 โรงแรมพูล
แมน จ.ขอนแก่น
5. รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
 ประชุมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จากความ
ร่วมมือสู่ความสําเร็จ วันที่ 24-25 มีนาคม 2559
โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ


นําความรู้จากไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ไปพัฒนา
ทักษะด้านการเรียนการสอน และการวิจัย

นําความรู้จากไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ไปพัฒนา
ทักษะด้านการเรียนการสอน และการวิจัย

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต

- 37 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยมีการ
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ได้นําผลมาวิเคราะห์สรุปความต้องการของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหลักสูตรฯได้เสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยัง
ภาควิชา หากภาควิชาพิจารณาแล้วได้รับการเห็นชอบจะดําเนินการขอจัดสรรงบประมาณ คณะฯจะดําเนินการเสนอขอตั้ง
งบประมาณสําหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ
2. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เช่น มีแหล่งทํา
วิจัย และแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่มีความพร้อมทั้งในด้านของบุคลากรได้แก่ อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาจารย์
เภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมคลินิก จากคณะเภสัชศาสตร์ และจากโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ฝึก
ปฏิบัติของนักศึกษารวมถึงสิ่งสนับสนุน อื่นๆ เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง และโรงพยาบาล
นครพิงค์ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย นอกจากนี้ คณะฯยังให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อํานวยความ
สะดวกที่ทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการห้องสมุด และจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการสํารวจความพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับ ดี ค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีข้อเสนอแนะ ให้มีฐานข้อมูลสากลทางด้านการแพทย์และเภสัชกรที่
น่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา
ทั้งนี้ ได้นําผลการสํารวจความพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
-

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

- 38 สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สํารวจ) วันที่สํารวจ ปีการศึกษา 2558
ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
- เน้นการฝึกปฏิบัติ
- เน้นการประยุกต์ใช้กับการทํางาน
- ควรมีการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ โดยอาจจัดเป็นการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการดูงาน
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน

ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดําเนินการตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดําเนินการ

กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จ

- 39 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง วิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปีการศึกษา 2558
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ

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

ผลการประเมิน
2557
2558
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- 41 ผลการประเมิน
2557
2558

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

1
1
1
NA

3
3
3
5

1
1.97

3
3.59

สรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน


3.59

