-1การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2558 วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร
: Doctor of Philosophy Program in Pharmacy
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เภสัชศาสตร)
ปร.ด. (เภสัชศาสตร)
Doctor of Philosophy (Pharmacy)
Ph.D. (Pharmacy)

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. มีความรูความเขาใจในวิทยาการทางเภสัชศาสตรอยางลึกซึ้ง สามารถวิจัยและสรางองคความรูใหมๆ ได
2. สามารถสื่อสาร รวมทั้งมีทักษะในการถายทอดความรูแกบุคคลในหลากหลายอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. สามารถประยุกตใช และ/หรือถายทอดความรูเพื่อพัฒนาวิชาการ โดยเฉพาะผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา
แบบบูรณาการ ที่เกี่ยวของกับการประดิษฐนวัตกรรม และ/หรือการแกไขปญหาทางเภสัชศาสตร รวมทั้งการนํา
องคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการพึ่งตนเองของประเทศ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสรางสรรค
5. มีการพัฒนาฝกฝนตนเองอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ มีทักษะในการใชสารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยางดี
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
มคอ 2
1. รศ.ดร.ภญ.ศิรวิ ิภา ปยะมงคล*

ปจจุบัน
1. รศ.ดร.ภก.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ*

2. รศ.ดร.ภก.วิรัตน นิวัฒนนันท*

2. ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ*

หมายเหตุ
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปยะมงคล ยายไป
เปนอาจารยประจําหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรเภสัชกรรม
รศ.ดร.ภก.วิรัตน นิวัฒนนันท ยายไป
เปนอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ)
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3. อ.ดร.ภก.สุพัฒน จิรานุสรณกุล*

ปจจุบัน
3. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร
โอโกโนกิ*

4. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน ไชยสุต

4. รศ.ดร.ภญ.อรอนงค

กิตติพงษพัฒนา

5. ผศ.ดร.ภก.ดํารงณ ศานติอาวรณ

5. รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน

ลี้สวัสดิ์

หมายเหตุ
อ.ดร.ภก.สุพัฒน จิรานุสรณกุล ไมมี
ตําแหนงทางวิชาการ จึงไมสอดคลอง
กับเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2557
ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน ไชยสุต ยายไป
เปนอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ)
ผศ.ดร.ภก.ดํารงณ ศานติอาวรณ
เกษียณอายุราชการ

หมายเหตุ : 1. * อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
2. เนื่องดวยปการศึกษา 2558 มีการปรับอาจารยประจําหลักสูตรของระดับบัณฑิตศึกษา รวมกันทัง้ 5 หลักสูตร
จึงมีการปรับอาจารยประจําหลักสูตรตามความเหมาะสมและใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ฉบับป พ.ศ. 2555
อาจารยผูสอน :
คุณวุฒิ
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

รศ.ดร.ภก.จักรพันธ
รศ.ดร.ภก.นิสิต
รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน
รศ.ดร.ภก.วิรตั น
รศ.ดร.ภก.สุรพล
รศ.ดร.ภญ.กนกพร
รศ.ดร.ภญ.บุษบัน
รศ.ดร.ภญ.ศิริพร
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา
รศ.ดร.ภญ.สิริพร
รศ.ดร.ภญ.สุพร
รศ.ดร.ภญ.อรอนงค
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี
รศ.ภก.โชคชัย
รศ.ภญ.ชบาไพร
รศ.ภญ.พิมพร
รศ.ภญ.วรรณดี
รศ.ภญ.อุษณีย

ตรี
ศิริธัญญาลักษณ
กิตติพงษพัฒนา
ลี้สวัสดิ์
นิวัฒนนันท
นธการกิจกุล
นิวัฒนนันท
ศิริธัญญาลักษณ
โอโกโนกิ
ปยะมงคล
บูรพาเดชะ
จารุมณี
กิตติพงษพัฒนา
เพิ่มสุวรรณ
วงศสินทรัพย
โพธิ์สุยะ
ลีลาพรพิสิฐ
แตโสตถิกลุ
คําประกอบ

โท

ตําแหนงทางวิชาการ
เอก
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

อ.

ผศ.

รศ.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ศ.

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

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

ตรี

โท

ตําแหนงทางวิชาการ
เอก

อ.

ผศ.

/

รศ.
/

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

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

ศ.

ประสบการณ
ดานการสอน
และการวิจัย
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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รายชื่อ
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

อ.ดร.ภญ.รัตติรส
อ.ดร.ภญ.วรรณกมล
อ.ดร.ภญ.วรรธิดา
ผศ.ดร.ภญ.วรินทร
อ.ดร.ภญ.สุนทรา
อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน
อ.ดร.ศศิธร
รวม

ตรี

โท

เอก

อ.
/
/
/

6

/
/
/
/
/
/
/
53

คนการณ
สอนสิงห
ชัยญาณะ
รักษศิริวณิช
เอกอนันตกุล
ลักษณศิริ
ศิริลุน
0

ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.

รศ.

ศ.

19

0

/
/
/
/
23

17

ประสบการณ
ดานการสอน
และการวิจัย
/
/
/
/
/
/
/

สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย
50200
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. จํานวนอาจารยประจํา • ใ น ป ก า ร ศึก ษ า 2 5 58 มี อ าจารย ป ระจํา หลั ก สู ต รตลอด ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
หลักสูตร
จํานวน 5 คน ดังนี้
1. รศ.ดร.ภก.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ*
2. ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ*
3. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ*
4. รศ.ดร.ภญ.อรอนงค กิตติพงษพัฒนา
5. รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน ลี้สวัสดิ์
หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย • อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการดังนี้
ประจําหลักสูตร
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน
2. ตําแหนงทางวิชาการ รศ. จํานวน 4 คน และ ผศ. จํานวน 1 คน
• โดยเปนอาจารยประจําเต็มเวลาทีม
่ ีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน และมีคณ
ุ วุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 5
คนซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
3. คุณสมบัติของอาจารย • อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒิ และตําแหนงทางวิชาการดังนี้
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน
2. ตําแหนงทางวิชาการ ผศ. จํานวน 1 คน และ รศ. จํานวน 2 คน
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ผลการดําเนินงาน
โดยเปนอาจารยประจําเต็มเวลาทีม่ ีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย และมีคณ
ุ วุฒิที่ตรงกับสาขาหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
อาจารยผูสอน จํานวน 59 คน มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการดังนี้
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 6 คน และปริญญาเอก 53 คน
2. ตําแหนงทางวิชาการ รศ. จํานวน 19 คน, ผศ. จํานวน 17 คน และ อ. จํานวน 23 คน
อาจารยผูสอนทุกคนมีคณ
ุ วุฒิที่ตรงหรือเกี่ยวของกับหลักสูตร มีงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และมีประสบการณการสอนมากกวา 5 ป

•

4 คุณสมบัติของอาจารย
ผูสอน

•

•

ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.ดร.ภก.จักรพันธ

ศิริธัญญาลักษณ

2. รศ.ดร.ภก.นิสิต

กิตติพงษพัฒนา

3. รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน

ลี้สวัสดิ์

4. รศ.ดร.ภก.วิรัตน

นิวัฒนนันท

5. รศ.ดร.ภก.สุรพล

นธการกิจกุล

6. รศ.ดร.ภญ.กนกพร

นิวัฒนนันท

7. รศ.ดร.ภญ.บุษบัน

ศิริธัญญาลักษณ

8. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร

โอโกโนกิ

9. รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา

ปยะมงคล

10. รศ.ดร.ภญ.สิริพร
บูรพาเดชะ
11. รศ.ดร.ภญ.สุพร
จารุมณี
12. รศ.ดร.ภญ.อรอนงค กิตติพงษพัฒนา
13. รศ.ดร.ภญ.อัญชลี

เพิ่มสุวรรณ

14. รศ.ภก.โชคชัย
15. รศ.ภญ.ชบาไพร

วงศสินทรัพย
โพธิ์สุยะ

16.
17.
18.
19.

ลีลาพรพิสิฐ
แตโสตถิกุล
คําประกอบ
ไชยวรรณ

รศ.ภญ.พิมพร
รศ.ภญ.วรรณดี
รศ.ภญ.อุษณีย
รศ.ภญ.เอื้อพร

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
ปที่สําเร็จการศึกษา
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical Technology)
Bonn University, Ge many, 1992
Ph.D. (Pharmacognosy), University of the
Sciences in Philadelphia, USA., 2001
Ph.D. (Industrial and Physical Pharmacy),
Purdue University, USA., 1999
Ph.D.(Pharmacology), University of Maryland
School of Pharmacy, USA., 2000
Dr.rer.nat. (Biotechnology & Analysis
Chemistry), University Austria , Austria, 1991
Ph.D. (Pharmacology), University of
Maryland School of Pharmacy, USA, 2000
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical Chemistry), Bonn
University, German , 1993
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences), Chiba
University, Japan, 1999
Ph.D.(Medicinal Chemistry), University of
London , UK., 2001
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
Ph.D. (Medicinal Chemistry), University of
the Sciences in Philadephia, USA., 2001
Ph.D.(Pharmacy), University of
South Carolina, USA, 2001
วท.ม. (เภสัชศาสตร),มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
ภ.ม.(เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538
ภ.ม. (เภสัชกรรม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526
วท.ม. (เภสัชวิทยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2524
วท.ม.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วท.ม.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
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ผลการดําเนินงาน
20. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน ไชยสุต
21. ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ
22. ผศ.ดร.ภก.สยาม

ยศวิมลวัฒน
แกววิชิต

23. ผศ.ดร.ภก.สุระ อง ชินวงศ
24. ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน อัมพะเศวต
25. ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร
สอนสุวิทย
26. ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ
27. ผศ.ดร.ภญ.บราลี
ปญญาวุธโธ
28. ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
29. ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ

30. ผศ.ดร.ภญ.วิสินี

จันทรมหเสถียร

31. ผศ.ดร.ภญ.ศิริตรี

สุทธจิตต

32. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย

จันทรสกาว

33. ผศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล
34. ผศ.ดร.ภญ.อําไพ
พฤติวรพงศกุล

35. อ.ดร.ภก.จักรพันธ

จุลศรีไกวัล

36. อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ

แสนจุม

37. อ.ดร.ภก.นพดล

ชลอธรรม

38. อ.ดร.ภก.วสันต
39. อ.ดร.ภก.สกนธ
40. อ.ดร.ภก.สมจริง

กาติ๊บ
สุภากุล
รุงแจง

41. อ.ดร.ภก.สุพัฒน

จิรานุสรณกุล

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

เกียรติสิน
เทียรฆนิธิกูล
เจียรนัยกุลวานิช

Ph.D. (Eng. App. Chem), Nagoya nstitute
of Technology, Japan, 2001
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547
Ph.D. (Pharmacy), University of Otago, New
Zealand, 1994
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences), University
of Strathclyde, UK, 2004
Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry),
Universit of Kansas, USA., 19 9
ปร.ด.(โภชนศาสตร), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
Ph.D. (Pharmacometrics), The University of
Minnesota, USA , 2008
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554
Ph.D. (Pharmacy Health Care
Administration), University of Florida, USA,
2000
วท.ด. (ชีวเคมี),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555
Ph.D. (Public Health), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2548
Ph.D.(Phytochemistry), hiba University,
Japan, 2000
วท.ด.(เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงให ,
2556
วท.ด. (เภสัชศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555
วท.ด. (เภสัชศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553
ว.ภ. (เภสัชบําบัด), สภาเภสัชกรรม, 2557
ปร.ด. (บริหารเภสัชกิจ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences), Os ka
University, Japan 2008
Ph.D. (Pharmacy), University of
Nottingham, UK., 2008
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557
วท.ด. (เภสัชศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551
วท.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี),
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
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ผลการดําเนินงาน
45. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก

เรือนกอน

46. อ.ดร.ภญ.ดรุณี

หงษวิเศษ

47. อ.ดร.ภญ.นราวดี

เนียมหุน

48. อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ ศิริจันทรชื่น
49. ผศ.ดร.ภญ.พักตรวิภา สุวรรณพรหม

50. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน

5. คุณสมบัติของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

•
•

6. คุณสมบัติของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

•

•

51. อ.ดร.ภญ.ภูริดา

เวียนทอง

52. อ.ดร.ภญ.รังษินี
53. อ.ดร.ภญ.รัตติรส
54. อ.ดร.ภญ.วรรณกมล

พงษประดิษฐ
คนการณ
สอนสิงห

55. อ.ดร.ภญ.วรรธิดา
56. ผศ.ดร.ภญ.วรินทร
57. อ.ดร.ภญ.สุนทรา

ชัยญาณะ
รักษศิริวณิช
เอกอนันตกุล

58. อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน

ลักษณศิริ

59. อ.ดร.ศศิธร

ศิริลุน

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

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก มีคุณสมบัตเิ ปนไปตามที่กําหนด และไดรับแตงตั้ง
เปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารยประจํา)
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณในการทํา
วิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมมีคุณสมบัตเิ ปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตา่ํ กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมมีประสบการณในการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือมีความรูความชํานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ

-8เกณฑการประเมิน
7. คุณสมบัติของอาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ

•

•

•

ผลการดําเนินงาน
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวยอาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และไดรับการแตงตั้ง
เปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ มีประสบการณในการทําวิจัยทีม่ ิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา หรือเปนผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 9.1 และมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557 นอกจากนี้ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา มีความรู
ในเนื้อหา และวิธีการสอบวิทยานิพนธ
ในปการศึกษา 2558 มีการดําเนินการสอบวิทยานิพนธ จํานวน 6 หัวขอ และไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ดังนี้
คณะกรรมการสอบ
1. นางสาวกนกวรรณ ไชยสิงห รหัสประจําตัว 531051003
หัวขอวิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสําหรับหาปริมาณสารพิษในอาหาร
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 29 ก.ค. 2559
1. อ.ดร.วินัย
อวงพิพัฒน
ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจากคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคล
กรุงเทพ
2. รศ.ดร.ภก.สุรพล
นธการกิจกุล
กรรมการ
3. รศ.ดร.บุญสม
เหลี่ยวเรืองรัตน กรรมการ
4. รศ.ดร.สายสุนีย
เหลี่ยวเรืองรัตน กรรมการ
5. รศ.ดร.ภก.นิสิต
กิตติพงษพัฒนา กรรมการ
6. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย
เสถียรพีรกุล
กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา หัตถสิน รหัสประจําตัว 531051002
หัวขอวิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนาคูมอื การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท สําหรับโรงพยาบาลที่
ไมใชโรงพยาบาลจิตเวช
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 12 ก.ค. 2559
1. ดร.ภญ.วนิดา
พุมไพศาลชัย
ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจาก
โรงพยาบาลสวนปรุง
2. ผศ.ดร.ภก.สยาม
แกววิชิต
กรรมการ
3. รศ.ดร.ภก.วิรัตน
นิวัฒนนันท
กรรมการ
4. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
เรือนกอน
กรรมการ
5. อ.ดร.ภญ.กรรณิกา
เทียรฆนิธิกูล
กรรมการ
3. นางสาวพิมพพร อนันตวรสกุล รหัสประจําตัว 521051007
หัวขอวิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนานาโนพอลิเมอรที่มีสารสกัดแคเพื่อใหฤทธิ์ตา นเชื้อแบคทีเรียใน
ตนแบบหนอนไหมที่ติดเชื้อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 18 พ.ค. 2559
1. รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี
ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจาก
คณะเภสัชศาสตร
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8. การตีพิมพเผยแพร
ผลงานของผูสาํ เร็จการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร
โอโกโนกิ
กรรมการ
3. อ.ดร.ศรีกาญจนา
คลายเรือง
กรรมการ
4. อ.ดร.กัลยา
จําปาทอง
กรรมการ
5. ผศ.น.สพ. ดร.สุรชัย
พิกุลแกว
กรรมการ
4. นายฐณะวัฒน พัฒนนันทเดชา รหัสประจําตัว 521051006
หัวขอวิทยานิพนธ เรื่อง ซินไบโอติกสทมี่ ีความสามารถในการปรับเปลี่ยนจุลินทรียและกิจกรรม
จุลินทรียของระบบทางเดินอาหารในหนูที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดมะเร็งลําไสใหญและมนุษย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 10 พ.ค. 2559
1. ผศ.ดร.นันทฤทธิ์
โชคถาวร
ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจากคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
2. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน
ไชยสุต
กรรมการ
3. ผศ.ดร.ประสิทธิ์
สุวรรณเลิศ
กรรมการ
4. อ.ดร.ศศิธร
ศิริลุน
กรรมการ
5. ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท
ประสิทธิ์ภูริปรีชา
กรรมการ
5. นายนพวัฒน เพ็งคําศรี รหัสประจําตัว 541051006
หัวขอวิทยานิพนธ เรื่อง ผลของรําขาวดําหมักและเบตากลูแคนตอการปองกันการเหนี่ยวนํามะเร็ง
ลําไสใหญในหนูขาว
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 10 พ.ค. 2559
1. ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท
ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจากคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
2. อ.ดร.ศศิธร
ศิริลุน
กรรมการ
3. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน
ไชยสุต
กรรมการ
4. ผศ.ดร.ประสิทธิ์
สุวรรณเลิศ
กรรมการ
5. ผศ.ดร.นันทฤทธิ์
โชคถาวร
กรรมการ
6. นางสาวอรชุมา นาคสุริยะ รหัสประจําตัว 531051007
หัวขอวิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนาพอลิเมอริคไมเซลลชนิดใหมเพื่อเปนระบบนําสงยาสําหรับเคอรคิว
มิน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 14 ธันวาคม 2558
1. อ.ดร.ภก.ณัฐกรณ
ใบแสง
ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจากคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
2. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร
โอโกโนกิ
กรรมการ
3. รศ.ดร.ทรงยศ
อนุชปรีดา
กรรมการ
4. ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ
ยศวิมลวัฒน
กรรมการ
5. อ.ดร.ภญ.รัตติรส
คนการณ
กรรมการ
•

ปการศึกษา 2558 มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 7 คน และไดตีพิมพเผยแพรผลงานลงใน
วารสารระดับชาติ จํานวน 2 เรื่อง วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
จํานวน 2 เรื่อง และวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 6 เรื่อง ในป พ.ศ. 2558 คิดเปน
รอยละ 120 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
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9. ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ผลการดําเนินงาน
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 10
ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2558 ดังนี้

•
•

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

10. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

•

รศ.ดร.ภก.วิรัตน
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก
ผศ.ดร.ภญ.สุนีย
ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน
อ.ดร.ศศิธร
รศ.ดร.ภก.สุรพล
รศ.ดร.ภญ.ศิริพร
ผศ.ดร.ภก.สยาม
ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน
รศ.ดร.ภก.จักรพันธ
รศ.ดร.ภญ.บุษบัน
อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ
อ.ดร.ภก.สุพัฒน
อ.ดร.ภญ.รังษินี

นิวัฒนนันท
เรือนกอน
จันทรสกาว
ไชยสุต
ศิริลุน
นธการกิจกุล
โอโกโนกิ
แกววิชิต
อัมพะเศวต
ศิริธัญญาลักษณ
ศิริธัญญาลักษณ
แสนจุม
จิรานุสรณกุล
พงษประดิษฐ

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

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และ
สม่ําเสมอ ในปการศึกษา 2558 มีผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป (พ.ศ.2554-2558) ดังนี้
1. รศ.ดร.ภก.วิรตั น
นิวัฒนนันท
มีผลงานตีพิมพ 7 เรื่อง
2. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
มีผลงานตีพิมพ 5 เรื่อง
3. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย
จันทรสกาว
มีผลงานตีพิมพ 20 เรื่อง
4. ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน ไชยสุต
มีผลงานตีพิมพ 24 เรื่อง
5. อ.ดร.ศศิธร
ศิริลุน
มีผลงานตีพิมพ 9 เรื่อง
6. รศ.ดร.ภก.สุรพล
นธการกิจกุล
มีผลงานตีพิมพ 10 เรื่อง
7. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
มีผลงานตีพิมพ 36 เรื่อง
8. ผศ.ดร.ภก.สยาม แกววิชิต
มีผลงานตีพิมพ 2 เรื่อง
9. ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน อัมพะเศวต
มีผลงานตีพิมพ 7 เรื่อง
10. รศ.ดร.ภก.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ
มีผลงานตีพิมพ 8 เรื่อง
11. รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ
มีผลงานตีพิมพ 8 เรื่อง
12. อ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ แสนจุม
มีผลงานตีพิมพ 4 เรื่อง
13. อ.ดร.ภก.สุพัฒน
จิรานุสรณกลุ
มีผลงานตีพิมพ 2 เรื่อง
14. อ.ดร.ภญ.รังษินี
พงษประดิษฐ
มีผลงานตีพิมพ 5 เรื่อง
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11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหลักสูตรเดิมเปนหลักสูตรของ ป พ.ศ. 2542
มีการพัฒนาหลักสูตรมาเปนกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) รอบระยะเวลาทีผ่ านมาเมื่อ
ป พ.ศ. 2555 และจะมีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไปใน ป พ.ศ. 2559

•
•

12. การดําเนินงานใหเปนไป
ตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบ
มาตรฐาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ขอ 1-5
ครบทุกขอ

•

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อยางนอยป
การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
• มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยกําหนดประชุมในชวงของการสอบโครงราง
วิทยานิพนธของนักศึกษา เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อยาง
นอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และนําผลการประชุมเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะฯ
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
• มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ และไดผานการเห็นชอบจาก สกอ.
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ. 4 ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ภายใน 2 สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษา
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีรูปแบบของหลักสูตร แบบ 1.1 และ 1.2
ที่เนนการวิจยั อยางเดียว ดังนั้น จึงไมมี มคอ.3 และ มคอ.4
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
ภายใน 30 วัน หลังวันปดภาคการศึกษา
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีรูปแบบของหลักสูตร แบบ 1.1 และ 1.2
ที่เนนการวิจยั อยางเดียว ดังนั้น จึงไมมี มคอ.5 และ มคอ.6
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
• มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
• การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู โดยนักศึกษาสอบ
วิทยานิพนธทกุ เลมจะตองผานความเห็นของคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
• ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปการศึกษา 2557 ไมมีขอเสนอแนะในการ
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน และการประเมินผลการเรียนรู
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ผลการดําเนินงาน
(8) อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนําดานการบริหารจัดการหลักสูตร
• หนวยบัณฑิตศึกษา และหนวยประกันคุณภาพการศึกษา มีการประชุมชีแ้ จงบทบาทของ
อาจารยประจําหลักสูตรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และสนับสนุน
ใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมการประชุม อบรม สัมมนาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมจัด
(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
• อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1
ครั้ง
(10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
• มีการความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร คิดคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00
(11) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
• มีการความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม คิดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.09 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.00

ผลการดําเนินการ
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตร ผาน ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
หมวดที่ 2 อาจารย
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
1. ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
หลั ก สู ต รฯมี ก ารกํ า หนดเป า หมายอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ให มี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา ทั้งในดานคุณวุฒิ ดานวิชาการ และผลงานวิชาการยอนหลัง เพื่อใหมั่นใจไดถึงคุณภาพของหลักสูตร ดังนั้น
ในชวงปการศึกษา 2558 จึงไดมีการขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจากเดิม ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ไดมีการวิเคราะหอัตรากําลังของคณาจารย และมีการกําหนดคุณสมบัติและกําหนดการรับอาจารยที่จะมาเปน
อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งจะตองมีประสบการณ การรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และมีศักยภาพในการทําวิจัย มีเครือขาย
สําหรับวิจัยใหกับนักศึกษา หากมีอาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ จะมีการวางแผนโดยใหมีอาจารยที่มาทดแทนใหคุณสมบัติ
ดังที่ตั้งเกณฑไว โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ

- 13 ปจจุบันมีอาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ จํานวน 59 คน มีอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร จํานวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรไมเกิน 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกัน ซึ่งเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 9.1 ซึ่ง
มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 5 คน และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 4 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ทุกคนมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัย ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกําหนดคุณสมบัติของอาจารย
ที่จะรับใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร สําหรับอาจารยประจําหลักสูตรใหมของ สกอ. จะไมมีความซ้ําซอนกับ
หลักสูตรอื่น และเปนอาจารยที่มีบทบาทในการกําหนดทิศทางของหลักสูตร ทั้งนี้ หากสาขาวิชาไดมีอาจารยใหม สาขาวิชาจะ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรเปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําในดานการสอน และดานอื่นๆ ตาม
ภารกิจของสาขาวิชา
2. ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรฯมีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร โดยอาจารยใหมที่ไดรับการแตงตั้ง สนับสนุนอาจารยใหมทุก
คน เขารับการปฐมนิเทศ เพื่อใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ กฎขอบังคับตางๆ ขององคการและเงื่อนไข ขอตกลงสภาพการจาง
การให ส วั ส ดิ ก ารต า งๆ ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ ง และกรณี อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ ใ กล
เกษีย ณอายุ ราชการ จํา นวน 2 ทา น ทั้ งนี้ ไดรั บอนุ มัติ ให ตอ อายุร าชการ จํ านวน 1 คน และอีก 1 คน อยูร ะหวา งการ
ดําเนินการขอตออายุราชการ และมีหลักสูตรฯมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุง
หลักสูตร
สําหรับอาจารยประจําหลักสูตรเดิม มีการสนับสนุนงบประมาณใหอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ดูงานใน
สวนที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบแนวทาง กฎระเบียบ ขอบังคับใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยเปนประจําอยางตอเนื่อง มี
การสนับสนุนใหอาจารยไปเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง การ
สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา สงเสริมการทํา
วิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนอกจากนี้ อาจารย
ใหมต องทดลองปฏิ บัติง านภายในเป นระยะเวลา 1 ป และมีก ารประเมินผลการปฏิ บัติก ารงาน โดยตองจัดทํ าแผนการ
ดําเนินงาน TOR และรายงานผลการดําเนินงาน Job Achievement ทุกปผานระบบ CMU-MIS
สาขาวิชาฯมีการสํารวจความพึงพอใจดานการบริหารและพัฒนาอาจารย ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับ มาก
คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.20 จากคะแนนเต็ม 5
3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรฯมีระบบการสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรโดยอาจารยสามารถขอ
งบประมาณสนับสนุนแกคณาจารยในการประชุมวิชาการ ดูงาน นําเสนอผลงานในประเทศ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ
ตางประเทศ สนับสนุนและสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย สนับสนุนและสงเสริมการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญา
เพื่อสงเสริมใหอาจารยไดมีโอกาสแสวงหาความรูความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อนํามาพัฒนาการวิจัยใหดียิ่งขึ้น การผลิตผล
งานวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนั้นแลวคณะฯ มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันตางๆ ทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหอาจารย ไดมีโอกาสไปทํางานวิจัยรวมกับนักวิจัยนอกสถาบัน มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู มี
ระบบสํารวจสอบถามการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง
อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทักษะดานการวิจัย และดานวิชาการ ดังนี้

- 14 อาจารยประจําหลักสูตร /สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน
1. รศ.ดร.ภก.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ
•
อบรมการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหวางคณะบนมาตรฐาน CEFR และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 วันที่ 3 สิงหาคม
2558 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
•
ประชุมวิชาการประจําประดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ” ครั้งที่ 2 (2nd ANHPERF)
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2558 ณ หอง Grand ballroom โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
•
อบรมหลักสูตรผูต รวจประเมินระบบคุณภาพภายในองคกรตามแนวทาง CMU-EdPEx วันที่ 8 – 9 สิงหาคม
2558 ณ หองอิมพีเรียล 5 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม
•
ประชุมวิ ชาการการศึ กษาต อเนื่ องทางเภสั ชศาสตรสําหรับเภสั ชกร ครั้งที่ 1 ประจําปง บประมาณ 2559
เรื่อง หลัก ชะลอวัย ดวยการดูแ ลสุขภาพแบบองครวม วันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็ม เพรส
อําเภอเมือ ง จังหวัดเชี ยงใหม
•
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงภายในองคกร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัย เชียงใหม
•
ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia วันที่ 29
พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม
•
ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ (International Graduate Research Conference: iGRC
2015)ประจําปการศึกษา 2558 วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
•
พบปะพูดคุยและรับฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Global Approach on Emerging Pandemic Threats;
USAID perspectives” โดย Dr. Dennis Carroll จาก USAID วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 ณ อาคารยุทธศาสตร
สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
•
สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558” วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
•
รวมรับฟง CMU-EdPEx : Next move วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารยุทธศาสตร สํานักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
•
รวมกิจกรรม QA สัญจร ประจําป 2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
•
ประชุมวิชาการ “Research opportunity and concern” รวมกับสถาบันวิจัยแบลคมอรส (Blackmores Institute)
วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร กรุงเทพมหานคร
•
ประชุมเพื่อรับฟง CMU-EdPEx : Next Move ป 2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
•
สัมมนา เรื่อง การกําหนดทิศทาง เปาหมายและจํานวนรับการรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ป
การศึกษา 2550 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารยุทธศาสตร สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
•
ประชุม The 3rd Pharmaceutical Research Conference for Pharmacy Students & Young Graduayes
(3rd PRC 2016) วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2559 ณ Cyberjaya University, College of Medical Sciences
ประเทศมาเลเซีย
•
รวมรับฟง “CMU-EdPEx : Review Main Process หมวด 2.2 และ หมวด 3” วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2559
ณ อาคารยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
•
แลกเปลีย่ นเรียนรูและสรางความรวมมือทางวิชาการดานการผลิตยาใบ วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558 จ.อยุธยา
•
เขียนตําราหรือหนังสือ ณ ตางประเทศ ในการขอตําแหนงทางวิชาการ ทางดานวิทยาศาสตรเภสัชกรรม ณ
Pharmacy Faculty of Bourgogne University ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2559

- 15 อาจารยประจําหลักสูตร /สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน
3. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
•
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18th World Congress Clinics Nutrition Agriculture, Food and Nutrition
for Health and Wellness วันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 จ.อุบลราชธานี
•
รวมโครงการ Hawaii Model 2016 วันที่ 1 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ University of Hawaii ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
•
ประชุมวิชาการโครงการ ป.เอก ครั้งที่ 17 วันที่ 8-11 มิถุนายน 2559 จ.ชลบุรี
4. รศ.ดร.ภญ.อรอนงค กิตติพงษพัฒนา
•
การอบรมเชิงบรรยายหลักสูตรระบบหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2559
โรงแรมอิสติน ตัน เชียงใหม จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.ช.
•
การฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูจดั การงานวิจัย รุนที่ 9 วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมเชียงใหม ออคิด
เชียงใหม จัดโดย สวก. (องคกรมหาชน)
5. รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน ลี้สวัสดิ์
•
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2559 เรื่อง การเตรียมยาสาหรับผูปวยเฉพาะรายที่ไมใชยา
ปราศจากเชื้อโดยใชปญหาเปนฐานการเรียนรู (Non-Sterile Extemporaneous Preparation by problembased Learning) รุนที่ 1 วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 และวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
•
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 17/2559 เรื่อง การเตรียมยาสาหรับผูปวยเฉพาะรายที่ไมใชยา
ปราศจากเชื้อโดยใชปญหาเปนฐานการเรียนรู (Non-Sterile Extemporaneous Preparation by problembased Learning) ระหวางวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
1. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป)
อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 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

- 16 2. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป)
อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 4 คน และผูชวย
ศาสตราจารย 1 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
2
1
3. จํานวนอาจารยประจําปทมี่ ีตําแหนง รศ. (รวมที่ลาศึกษาตอ)
คน
1
2
4
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
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
1. รศ.ดร.ภก.จักรพันธ
ศิริธัญญาลักษณ
2. ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์
จันทราวุธ
3. รศ.ดร.ภญ.ศิริพร
โอโกโนกิ
4. รศ.ดร.ภญ.อรอนงค
กิตติพงษพัฒนา
5. รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน
ลี้สวัสดิ์
รวม

คุณวุฒิ
ตรี โท เอก

0

0

1
1
1
1
1
5

ตําแหนงทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ. ศ.
1
1

0

1

1
1
1
4

0

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป)
อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีผลงานวิชาการ คิดเปนรอยละ 60 ของอาจารย
ประจําหลักสูตรทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
ขอ
ขอมูลพืน้ ฐาน
หนวยวัด
2557
2558
1. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
เรื่อง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(0.20)
2. - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
เรื่อง
2
1
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
(0.40)
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ สภาสถาบัน

- 17 ขอ

3.
4.

5.

6.
7.
8.

ขอมูลพืน้ ฐาน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศ ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการ ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
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
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพของอาจารย
ประจําหลักสูตร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร

หนวยวัด

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
2557
2558

เรื่อง
(0.60)
เรื่อง
(0.80)

1

-

8

3

เรื่อง
(1.00)

3

8

10.80

10.80

5
216

5
216

คน
รอยละ

ลําดับ
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1

1

1

2

จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ประจําปพ.ศ. 2558
ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ /
ชื่อผูรวมหลักและผูรวมรอง
วัน/เดือน/ป ที่
ชื่อผลงานวิจัย
แหลงการนําไปใช
ฉบับ/หนา
(โปรดขีดเสนใต Corr.
เริ่มใชประโยชน
ประโยชน
Author)
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
Scavenging activity of rutin
CELL CHEM TECHNOL
Volume 49, Issue 1,
Jan, 2015
Pensak Jantrawut, Odlie
encapsulated in low methoxyl
January 2015, Pages 51Chambin and Warinthorn
pectin beads
54
Ruksiriwanich
รองศาสตราจารย ดร. ภก.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ
Formation of orally fast
CHIANG MAI J SCI
Volume 42, Issue 2, 1
April 1, 2015 Asawahame, C.,
dissolving fibers containing
April 2015, Pages 469-480
Sutjarittangtham, K.,
propolis by electrospinning
Eitssayeam, S., Tragoolpua,
technique
Y., Sirithunyalug, B.,
Sirithunyalug, J.
รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
Effect of rice variety on the
Drug Discoveries &
Volume 9, Issue 3, 1 June June 1, 2015 Siriporn Okonogi,
physicochemical properties of
Therapeutics
2015, Pages 221-228
Adchareeya Kaewpinta,
the modified rice powders and
Sakornrat Khongkhunthian,
their derived mucoadhesive gels
Songwut Yotsawimonwat
HPMA-based polymeric
EUR J PHARM
Volume 94, 18 July 2015, July 18, 2015 Naksuriya, O., Shi, Y., Van
micelles for curcumin
BIOPHARM
Article number 11968,
Nostrum, C.F.,
solubilization and inhibition of
Pages 501-512
Anuchapreeda, S.,
cancer cell growth
Hennink, W.E., Okonogi, S.

ชื่อฐาน
ขอมูล

ระดับชาติ/
นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

PM, SCP

นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

ลําดับ

- 19 ชื่อผลงานวิจัย

3

Physicochemical
characterization of lycopeneloaded nanostructured lipid
carrier formulations for topical
administration
Bioactivities of the Thai
Medicinal and Edible Plants C.
Cajan, M. Citrifolia and O.
Americanum

4

5

6

Inhibitory effect of mammea
E/BB from Mammea siamensis
seed extract on Wilms' tumour
1 protein expression in a K562
leukaemic cell line
Anti-inflammatory, Antibacterial
amd Antioxidant Activities of
Thai Medicinal Plants

ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ /
แหลงการนําไปใช
ประโยชน
INT J PHARMACEUT

International Journal
of Pharmacy and
Pharmaceutical
Sciences
NAT PROD RES

International Journal
of Pharmacy and
Pharmaceutical
Sciences

ฉบับ/หนา

วัน/เดือน/ป ที่
เริ่มใชประโยชน

Volume 478, Issue 2, 30
January 2015, Pages 726735

January 30,
2015

Volume 7, Issue 10, 2015

2015

ชื่อผูรวมหลักและผูรวมรอง
(โปรดขีดเสนใต Corr.
Author)
Okonogi, S., Riangjanapatee,
P.

Monika Mueller, Rinrampai
Puttipan, Kantaporn
Janngeon, Frank M. Unger,
Helmut Viernstein and
Siriporn Okonogi
4 March 2015, 5p
March 4, 2015 Rungrojsakul, M., Saiai, A.,
doi:
Ampasavate, C.,
10.1080/14786419.2015.1
Anuchapreeda, S.,
017491
Okonogi, S.
Volume 7, Issue 11, 2015

2015

Monika Mueller, Kantaporn
Janngeon, Rinrampai
Puttipan, Frank M. Unger,
Helmut Viernstein and
Siriporn Okonogi

ชื่อฐาน
ขอมูล

ระดับชาติ/
นานาชาติ

SCP, ISI

นานาชาติ

SJR

นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

SCP, SJR

นานาชาติ

ลําดับ
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7

1

2

ชื่อผลงานวิจัย
Preparation and
characterization of lidocaine
rice gel for oral application

ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ /
แหลงการนําไปใช
ประโยชน
Drug Discoveries &
Therapeutics

รศ.ดร.ภญ.อรอนงค กิตติพงษพัฒนา
Cross-linked carboxymethyl
International Journal
mung bean starch as
of Pharmacy and
pharmaceutical gelling agent
Pharmaceutical
and emulsion stabilizer
Sciences
Resistant starch contents of
Scientific World
native and heat-moisture
Journal
treated jackfruit seed starch

วัน/เดือน/ป ที่
เริ่มใชประโยชน

ฉบับ/หนา

ชื่อผูรวมหลักและผูรวมรอง
(โปรดขีดเสนใต Corr.
Author)
Siriporn Okonogi,
Adchareeya Kaewpinta,
Songwut Yotsawimonwat,
Sakornrat Khongkhunthian

ชื่อฐาน
ขอมูล

ระดับชาติ/
นานาชาติ

SCP

นานาชาติ

Volume 9, Issue 6, 2015,
Pages 397-403

2015

Volume 7, Issue 1, 2015,
Pages 403-407

2015

Kittipongpatana, N.,
Kittipongpatana, O.S.

SCP

นานาชาติ

Volume 2015, 6 January
2015, Article number
519854

Jan, 2015

Kittipongpatana, O.S. ,
Kittipongpatana, N.

SCP

นานาชาติ

ลําดับ

ผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ ประจําป พ.ศ.2558

1

ชื่อเรื่อง

ผูวิจัย

Clove Oil Loaded Nanoemulsions for S. Okonogi, K. Janngeon, W.
Fish Anesthesia
Chaisri, S. Pikulkaew

แหลงเผยแพร(ชื่อวารสาร/การประชุม)

สถานที่

วันที่เผยแพร

Nanotech France 2015 International
conference & Exhibition (Nanotech France
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- 21 4. จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ปปฏิทิน)
ผลการดําเนินงาน (3.0 ขึ้นไป = 5 คะแนน)
อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร = 6.4
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพืน้ ฐาน
หนวยวัด
2557
2558
1. จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง
เรื่อง
50
53
2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
คน
5
5
3. จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร อัตราสวน
10.0
10.6
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ประจําป 2558
(รอบ 12 เดือน : มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558)
Publication
Document Title
Year
Jakkapan S.
2014
1. Antibacterial Activity and Inhibition
of Adherence of Streptococcus
mutans by Propolis Electrospun
Fibers
2006

2. Bioactive glucosinolates and
antioxidant properties of broccoli
seeds cultivated in Thailand

Authors
Asawahame C.,
Sutjarittangtham K.,
Eitssayeam S., Tragoolpua
Y., Sirithunyalug B.,
Sirithunyalug J.
Chuanphongpanich S.,
Phanichphant S.,
Bhuddasukh D., Suttajit M.,
Sirithunyalug B.

ISSN

Journal Title

Citation
Total
in 2015

Volume

Issue

15309932 AAPS PharmSciTech

16

1

1

1

1253395

28

1

1

10

Songklanakarin Journal
of Science and
Technology

- 22 Publication
Document Title
Year
2000
3. Complex formation between
erythritol and 4-hexylresorcinol
2014

2009

Oranong
1998

2011

2006

2013

Authors

ISSN

Journal Title

Volume

Issue

Citation
Total
in 2015
1
4

Zhou L.M., Sirithunyalug J.,
Yonemochi E., Oguchi T.,
Yamamoto K.
4. Fabrication of natural tapioca
Sutjarittangtham K.,
starch fibers by a modified
Jaiturong P., Intatha U.,
electrospinning technique
Pengpat K., Eitssayeam S.,
Sirithunyalug J.
5. Preparation and characterization of Chitvanich O., Sirithunyalug
drug-solution-dropping tablet
B., Okonogi S., Piyamongkol
S., Sirithunyalug J.

13886150 Journal of Thermal
Analysis and Calorimetry

59

3

1252526

Chiang Mai Journal of
Science

41

1

1

1

16851994 Chiang Mai University
Journal of Natural
Sciences

8

2

1

1

6. Production of solasodine by hairy
root, callus, and cell suspension
cultures of Solanum aviculare forst
7. Preparation and physicochemical
properties of modified jackfruit
starches
8. Preparation and physicochemical
properties of sodium
carboxymethyl mungbean starches
9. Physicochemical, in vitro
digestibility and functional

Kittipongpatana N., Hock
R.S., Porter J.R.

1676857

Plant Cell, Tissue and
Organ Culture

52

3

6

53

Kittipongpatana O.S.,
Kittipongpatana N.

236438

LWT - Food Science and
Technology

44

8

5

20

Kittipongpatana O.S.,
Sirithunyalug J., Laenger R.

1448617

Carbohydrate Polymers

63

1

5

57

Kittipongpatana O.S.,
Kittipongpatana N.

3088146

Food Chemistry

141

2

3

11

- 23 Publication
Year

Document Title

1999

10.

2009

11.

2007

12.

2010

13.

2011

14.

properties of carboxymethyl rice
starch cross-linked with
epichlorohydrin
An improved high performance
liquid chromatographic method for
the quantification of solasodine
Carboxymethyl mungbean starch
as a new pharmaceutical gelling
agent for topical preparation
Physicochemical and
pharmaceutical properties of
carboxymethyl rice starches
modified from native starches with
different amylose content
Physicochemical and
pharmaceutical properties of crosslinked carboxymethyl rice starch
prepared by a simultaneous dual
reaction
Preparation of cross-linked
carboxymethyl jackfruit starch and
evaluation as a tablet disintegrant

Authors

Citation
Total
in 2015

ISSN

Journal Title

Volume

Issue

Kittipongpatana N., Porter
J.R., Hock R.S.

9580344

Phytochemical Analysis

10

1

2

20

Kittipongpatana O.S.,
Burapadaja S.,
Kittipongpatana N.
Kittipongpatana O.S.,
Chaitep W., Kittipongpatana
N., Laenger R., Sriroth K.

3639045

Drug Development and
Industrial Pharmacy

35

1

2

6

90352

Cereal Chemistry

84

4

1

7

Kittipongpatana O.S.,
Chaitep W., Kittipongpatana
N.

90352

Cereal Chemistry

87

3

1

7

24

4

1

3

Kittipongpatana N., Janta S.,
Kittipongpatana O.

1011601X Pakistan Journal of
Pharmaceutical Sciences

- 24 Publication
Document Title
Year
Pensak
2013
15. Influence of low methoxyl pectin
gel textures and in vitro release of
rutin from calcium pectinate beads
2015
16. Scavenging activity of rutin
encapsulated in low methoxyl
pectin beads
2014
17. The effect of encapsulation on the
in vitro anti-oxidative activity of
rutin
Puriwat
2002
18. Release characteristics of the
matrices prepared from co-spraydried powders of theophylline and
ethylcellulose
Siriporn o.
2014
19. Curcumin nanoformulations: A
review of pharmaceutical
properties and preclinical studies
and clinical data related to cancer
treatment

Authors

Citation
Total
in 2015

ISSN

Journal Title

Volume

Issue

Jantrawut P., Assifaoui A.,
Chambin O.

1448617

Carbohydrate Polymers

97

2

6

11

Jantrawut P., Chambin O.,
Ruksiriwanich W.

5769787

Cellulose Chemistry and
Technology

49

1

1

1

Jantrawut P., Ruksiriwanich
W.

9751491

International Journal of
Pharmacy and
Pharmaceutical Sciences

6

6

1

2

Kulvanich P., Leesawat P.,
Patomchaiviwat V.

3639045

Drug Development and
Industrial Pharmacy

28

6

1

6

Naksuriya O., Okonogi S.,
Schiffelers R.M., Hennink
W.E.

1429612

Biomaterials

35

10

42

61

- 25 Publication
Document Title
Year
2007
20. Study on antioxidant activity of
certain plants in Thailand:
Mechanism of antioxidant action of
guava leaf extract
2007
21. Comparison of antioxidant
capacities and cytotoxicities of
certain fruit peels
2009

2012

2010

2008

22. Antibacterial and antioxidant
activities of acid and bile resistant
strains of Lactobacillus fermentum
isolated from miang
23. Preparation of lipid nanoemulsions
incorporating curcumin for cancer
therapy
24. Factors influencing antioxidant
activities and total phenolic
content of guava leaf extract
25. Probiotic properties of lactobacilli
isolated from Thai traditional food

Authors

ISSN

Journal Title

Volume

Issue

Citation
Total
in 2015
23
114

Tachakittirungrod S.,
Okonogi S.,
Chowwanapoonpohn S.

3088146

Food Chemistry

103

2

Okonogi S., Duangrat C.,
Anuchpreeda S.,
Tachakittirungrod S.,
Chowwanapoonpohn S.
Klayraung S., Okonogi S.

3088146

Food Chemistry

103

3

14

97

40

4

6

16

8

19

Anuchapreeda S., Fukumori
Y., Okonogi S., Ichikawa H.
Nantitanon W.,
Yotsawimonwat S., Okonogi
S.
Klayraung S., Viernstein H.,
Sirithunyalug J., Okonogi S.

15178382 Brazilian Journal of
Microbiology

16879503 Journal of
Nanotechnology
236438

LWT - Food Science and
Technology

43

7

5

26

368709

Scientia Pharmaceutica

76

3

5

17

- 26 Publication
Document Title
Year
2009
26. Development of tablets containing
probiotics: Effects of formulation
and processing parameters on
bacterial viability
2013
27. 3′-R/S-Hydroxyvoacamine, a potent
acetylcholinesterase inhibitor from
Tabernaemontana divaricata
2014
28. A new concept for the treatment
of atopic dermatitis: Silvernanolipid complex (sNLC)

2007

2006
2015

29. Antioxidant and antimicrobial
activities of Hyptis suaveolens
essential oil
30. Dissolution improvement of high
drug-loaded solid dispersion
31. Physicochemical characterization
of lycopene-loaded
nanostructured lipid carrier
formulations for topical
administration

Citation
Total
in 2015
4
22

Authors

ISSN

Journal Title

Volume

Issue

Klayraung S., Viernstein H.,
Okonogi S.

3785173

International Journal of
Pharmaceutics

370

1-2

Chaiyana W., Schripsema J.,
Ingkaninan K., Okonogi S.

9447113

Phytomedicine

20

6

3

6

Keck C.M., Anantaworasakul
P., Patel M., Okonogi S.,
Singh K.K., Roessner D.,
Scherrers R., Schwabe K.,
Rimpler C., Muller R.H.
Nantitanon W.,
Chowwanapoonpohn S.,
Okonogi S.
Okonogi S.,
Puttipipatkhachorn S.

3785173

International Journal of
Pharmaceutics

462

1-2

3

4

368709

Scientia Pharmaceutica

75

1

3

20

7

2

4

51

478

2

3

3

Okonogi S., Riangjanapatee
P.

15309932 AAPS PharmSciTech
3785173

International Journal of
Pharmaceutics

- 27 Publication
Document Title
Year
2014
32. Antioxidant activity of Rafflesia
kerrii flower extract
2011

1997

2012

1991

1993

33. Enhanced gentamicin loading and
release of PLGA and PLHMGA
microspheres by varying the
formulation parameters
34. Improved dissolution of ofloxacin
via solid dispersion

Authors

ISSN

Journal Title

Volume

Issue

Citation
Total
in 2015
2
2

Puttipan R., Okonogi S.

1881784X Drug Discoveries and
Therapeutics

8

1

Chaisri W., Ghassemi A.H.,
Hennink W.E., Okonogi S.

9277765

Colloids and Surfaces B:
Biointerfaces

84

2

2

13

3785173

International Journal of
Pharmaceutics

156

2

2

58

6

2

2

4

Okonogi S., Oguchi T.,
Yonemochi E.,
Puttipipatkhachorn S.,
Yamamoto K.
35. Solubility, viscosity and rheological Tungtong S., Okonogi S.,
properties of water-soluble
Chowwanapoonpohn S.,
chitosan derivatives
Phutdhawong W.,
Yotsawimonwat S.
36. Two flavonol glycosides from
Sekine T., Arita J.,
seeds of Camellia sinensis
Yamaguchi A., Saito K.,
Okonogi S., Morisaki N.,
Iwasaki S., Murakoshi I.
37. Absolute configuration of LMurakoshi I., Sekine T.,
methionine sulfoximine as a toxic Maeshima K., Ikegami F.,
principle in Cnestis palala (Lour.)
Yoshinaga K., Fujii Y.,
Merr.
Okonogi S.

19057873 Maejo International
Journal of Science and
Technology
319422

Phytochemistry

30

3

2

41

92363

Chemical and
Pharmaceutical Bulletin

41

2

1

13

- 28 Publication
Document Title
Year
2009
38. Antimicrobial Activities against
Periodontopathogens of essential
oil from lemon grass (Cymbopogon
citratus (DC.) Stapf.)
2007
39. Antioxidant active principles
isolated from Psidium guajava
grown in Thailand
2010
40. Cephalexin microspheres for dairy
mastitis: Effect of preparation
method and surfactant type on
physicochemical properties of the
microspheres
2012
41. Effect of surfactant on lycopeneloaded nanostructured lipid
carriers.
2007
42. Factors influencing drug dissolution
characteristic from hydrophilic
polymer matrix tablet
2015
43. HPMA-based polymeric micelles
for curcumin solubilization and
inhibition of cancer cell growth

Authors
Khongkhunthian S.,
Sookkhee S., Okonogi S.

Tachakittirungrod S.,
Ikegami F., Okonogi S.

ISSN

Journal Title

16851994 Chiang Mai University
Journal of Natural
Sciences
368709

Scientia Pharmaceutica

Citation
Total
in 2015
1
2

Volume

Issue

8

1

75

4

1

10

Chaisri W., Hennink W.E.,
Ampasavate C., Okonogi S.

15309932 AAPS PharmSciTech

11

2

1

5

Riangjanapatee P., Okonogi
S.

18817831 Drug discoveries &
therapeutics

6

3

1

3

4

1

12

1

2

Saeio K., Pongpaibul Y.,
Viernstein H., Okonogi S.

368709

Scientia Pharmaceutica

75

Naksuriya O., Shi Y., Van
Nostrum C.F.,
Anuchapreeda S., Hennink
W.E., Okonogi S.

9396411

European Journal of
Pharmaceutics and
Biopharmaceutics

94

- 29 Publication
Document Title
Year
1993
44. Isolation of camelliaside C from
'tea seed cake' and inhibitory
effects of its derivatives on
arachidonate 5-lipoxygenase
1999
45. Physicochemical properties of
ursodeoxycholic acid dispersed in
controlled pore glass
2014

2012

2011

2011

46. Potential technique for tiny
crystalline detection in lycopeneloaded SLN and NLC development
47. The physicochemical
characterization of CoQ10-loaded
ultra-small lipid nanocarriers
48. Bactericidal action of Alpinia
galanga essential oil on food-borne
bacteria
49. Cytotoxic effects of crude kaffir
lime (Citrus Hystrix, DC.) leaf
fractional extracts on leukemic cell
lines

Citation
Total
in 2015
1
25

Authors

ISSN

Journal Title

Volume

Issue

Sekine T., Arai Y., Ikegami F.,
Fujii Y., Shindo S.,
Yanagisawa T., Ishida Y.,
Okonogi S., Murakoshi I.
Okonogi S., Oguchi T.,
Yonemochi E.,
Puttipipatkhachorn S.,
Yamamoto K.
Okonogi S., Riangjanapatee
P.

92363

Chemical and
Pharmaceutical Bulletin

41

6

219797

Journal of Colloid and
Interface Science

216

2

1

10

3639045

Drug Development and
Industrial Pharmacy

40

10

1

1

1

2

Baisaeng, N., Sinambela, P.,
Okonogi, S., Müller, R.H.,
Keck, C.M.
Prakatthagomol, W.,
Klayraung, S., Okonogi, S.

-

T3254, AAPS Annual
Meeting

-

Drugs Discoveries and
Therapeutics

5

2

1

3

Chueahongthong, F.,
Ampasavate, C., Okonogi, S.,
Tima, S., Anuchapreeda, S.

-

J Med Plants Res

5

14

1

3

- 30 Publication
Document Title
Year
2011
50. Antityrosinase and antioxidant
activities of essential oils of edible
Thai plants
2011
51. Antibacterial activities of Sesbania
grandiflora extracts
2010

52. Biological Activities of Active
Extracts from Stem of
Tabernaemontana Divaricata

2008

53. Comparative probiotic properties
of Lactobacillus fermentum
isolated from thai traditional
fermented foods: Miang and Nham

Authors

ISSN

Journal Title

Volume

Issue

Citation
Total
in 2015
2
5

Saeio, K., Chaiyana, W.,
Okonogi, S.

-

Drug Discov Ther

5

3

Anantaworasakul, P.,
Klayraung, A., Okonogi, S.

-

Drug Discoveries &
Therapeutics

5

1

3

5

Neimkhum, W.,
Niwatananum, W.,
Yotsawimonwat, S.,
Okonogi, S.
Klayraung, S., Okonogi, S.,
Sirithunyalug, J., Viernstein,
H.

-

J Metals Materials and
Minerals

20

3

2

4

-

Res. J. Biol. Sci.

3

1

5

- 31 ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร
1. อัตราการคงอยูของอาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีจํานวน 5 คน ตลอดปการศึกษา มีอัตราการคง
อยูของอาจารยประจําหลักสูตร คิดเปนรอยละ 100
2. ความพึงพอใจของอาจารย
มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร พบวาอาจารยประจําหลักสูตร
มีความพึงพอใจในระดับ ดี คิดเปนคาเฉลี่ยคะแนน เทากับ 3.80 จากคะแนนเต็ม 5
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส ำเร็จการศึกษาใน ระดับ
ปริญญาเอกทีไดรับการตีพมิ พหรือเผยแพร
คาเฉลี่ยผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 2

ผลการประเมินตนเอง
3.60

ระดับคุณภาพ
ดี

5

ดีมาก

4.30

ดี

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ไดมีแบบสํารวจคุณภาพของบั ณฑิ ต ที่สําเร็ จ การศึ ก ษาที่
ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดานคือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3)
ดานทักษะทางปัญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ (5) ด า นทั ก ษะการวิเ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่อ สาร
และการใชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมีการสํารวจจากผูใชบัณฑิต จากการสำรวจคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2557 จำนวน 5 คน มีระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร อยูในระดับ ดี คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน)
ขอ
ขอมูลพืน้ ฐาน
หนวยวัด
2557
2558
1. - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสบื เนื่องจากการประชมุ
เรื่อง
วิชาการระดบั ชาติ
(0.20)
2. - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม
เรื่อง
2
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม (0.40)
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

- 32 ขอ

4.
5.

6.

6.
7.
8.

ขอมูลพืน้ ฐาน

หนวยวัด

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความทตี่ ีพิมพในวารสารวชิ าการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 2
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
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
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตพี ิมพ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา

ผลงานตีพิมพ/นําเสนอ ในป 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558)
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USED IN MAHOOG FORMULA
นางสาวเนตรชนก เจียงสืบชาติวรี ะ
(511051012) : The Chemical
Constituents and Biological
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and the Extracts from Leaves
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รายชื่อนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559)
1. น.ส.รัชชุพร
สุขสถาน
รหัสประจําตัว 511051005 สําเร็จการศึกษา 14 สิงหาคม 2558
2. น.ส.ศศิมา
วรหาญ
รหัสประจําตัว 511051007 สําเร็จการศึกษา 28 สิงหาคม 2558
3. น.ส.สรินยา
ขัดชุมแสง
รหัสประจําตัว 511051008 สําเร็จการศึกษา 11 กันยายน 2558
4. น.ส.เนตรชนก เจียงสืบชาติวรี ะ รหัสประจําตัว 511051012 สําเร็จการศึกษา 14 สิงหาคม 2558
5. นางรัชนก
สิทธิโชติวงศ
รหัสประจําตัว 511051015 สําเร็จการศึกษา 28 สิงหาคม 2558
6. น.ส.วิมลักษณ
นพศิริ
รหัสประจําตัว 511051017 สําเร็จการศึกษา 11 กันยายน 2558
7. นายวรุตม
พูลทวี
รหัสประจําตัว 511051020 สําเร็จการศึกษา 26 กุมภาพันธ 2559
ตัวบงชี้ที่ 3.1 : การรับนักศึกษา
1. การรับนักศึกษา
หลักสูตรฯมีระบบการรับนักศึกษาโดยไดกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษา โดยหลักสูตรฯมีการสํารวจหัวขอ
วิทยานิพนธและความตองการของคณาจารยที่สามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกไดทุกภาคการศึกษา โดยผานชองทาง
e-mail เมื่อคณาจารยแจงความประสงคการรับนักศึกษาใหกับบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ มีการกําหนดเกณฑการรับนักศึกษาที่
เหมาะสมกับหลักสูตร โดยแผนการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร เปนแบบวิจัยอยางเดียว
โดยคุณสมบัติของผูที่จะเขาศึกษาตอจะตองมีคุณสมบัติดังนี้

- 35 สําหรับผูเขาศึกษาแบบ 1.1 (ฐานปริญญาโท) จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
3.25 ขึ้นไป สาขาวิชาเภสัชศาสตรหรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเภสัชศาสตร
พิจารณาเห็นสมควร และผูสมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากนี้ อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาไดเปนการเฉพาะราย
โดยเฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีการทําวิทยานิพนธเพียงอยางเดียว ตลอดจนผูที่มีประสบการณดานการวิจัย
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่จะศึกษาตอ รวมทั้งมีพื้นฐานความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะ
ทําวิทยานิพนธ ทั้งนี้ใหเปนไปตามเกณฑและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร
สําหรับผูเขาศึกษาแบบ 1.2 (ฐานปริญญาตรี) จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
3.50 ขึ้นไป สาขาวิชาเภสัชศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเภสัช
ศาสตรพิจารณาเห็นสมควร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดี (มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป) อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. ยอมรับเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโทตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชากําหนด
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาเปนนักศึกษาและมี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร และเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา และมีคุณสมบัติ
อื่นๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ผูสมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากขางตนนี้ อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาไดเปนการเฉพาะราย โดยเฉพาะผู
ที่มีป ระสบการณดา นการวิ จัย หรือ วิชาชีพ ที่เ กี่ยวขอ งหรื อสั มพัน ธกั บสาขาวิชาที่จ ะศึก ษาตอ รวมทั้งมี พื้น ฐานความรู
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ ทั้งนี้ใหเปนไปตามเกณฑและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเภสัชศาสตร
ทั้งนี้ บัณ ฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มี การกําหนดการรับสมัคร และขั้นตอนการสมัค ร ตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/TH/register-news.php และดํ า เนิ น การจั ด สอบ
ภาษาอังกฤษ
มีการกําหนดวันสอบและแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณรับนักศึกษา โดยรายชื่อของคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณจะแจงเวียนใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะฯ เพื่อพิจาณาใหความ
เห็นชอบ หากพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะจะแจงกลับไปยังอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ
รับนักศึกษาใหม
ในปการศึกษา 2558 มีผูสมัครสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษา จํานวน 9 คน แยกเปนนักศึกษาฐานโท จํานวน 6 คน
และนักศึกษาฐานตรี จํานวน 3 คน จากผูมาสมัครเขาศึกษาตอ จํานวน 10 คน ทั้งนี้ ผูมาสมัครไดแจงเหตุผลในการสละสิทธิ์
ไวคือ ตัดสินใจไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ เนื่องจากไดรับทุนการศึกษา และบางคนตนสังกัดไมอนุมัติใหลาศึกษาตอ จึงได
พิจารณาใหนําเสนอขอมูล เพื่อหารือไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการจัดสรรทุนสําหรับผูชวยสอนและวิจัย
เพิ่มเติมสําหรับนักศึกษาใหม ในปการศึกษา 2559 ตอไป

- 36 2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
หลักสูตรฯมีระบบการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษา จาก 2 สวน คือสวนกลางจากคณะฯมีการจัด
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อชี้แจงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพึงรู แนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาและวิทยานิพนธ ตลอดจนแนะนําวิธีเรียนระดับบัณฑิตอยางไร
ใหประสบผลสําเร็จ และแนะนําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจนอกจากนี้ หนวยบัณฑิตยังไดมีการแจกคูมือสําหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการ
เรียนขั้นบัณฑิตศึกษา และชวยลดขอผิดพลาดที่มักเกิดกับนักศึกษา จัดใหมีการอบรมในสิ่งที่สําคัญและจําเปนตอการเรียน
ระดับปริญญาเอก ไดแก การใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร การอบรมหองปฏิบัติการปลอดภัย การอบรม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย การอบรมการใชโปรแกรม Turn it in และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พรอมทั้งการเขียน
วิทยานิพนธ
นอกจากนี้ มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อทําหนาที่คอยดูแล ใหคําปรึกษา
แกนักศึกษาดานตางๆ เชน การลงทะเบียน การขอทุนวิจัยระดับคณะ การสอบวิทยานิพนธ การเสนอหัวขอและโครงรางการ
ทําวิทยานิพนธ เปนตน นอกจากนี้ มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย และ
แนวทางการบริหารรวมทั้งใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มีการจัดสรรทุนการศึกษา ไดแก ทุนอุดหนุนการศึกษาจากราชกรีฑาสโมสร เปนทุนอุดหนุนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย และทุนโครงการพัฒนาอาจารย ทุนสนับสนุนการทําวิจัย และทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสนับสนุน
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ ไดแก การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ การไปเสนอผลงานวิชาการ และ
การไปฝกอบรมระยะสั้น ณ ตางประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
1. การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรฯ มีระบบการดูแลนักศึกษาโดยแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาที่กําหนดใหนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาพื้นฐานที่เห็นวามีความสําคัญในการทําวิทยานิพนธ หรือทํากิจกรรมทางวิชาอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับ
หนวยกิต นอกจากนี้ นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอมและความสามารถดานวิชาการและงานวิจัย
เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรางวิทยานิพนธ หากนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไมผาน ใหมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํา
รองขอสอบใหม ทั้งนี้ การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก โดยนักศึกษาที่
สอบแกตัวไมผานตองยื่นคํารองตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็น
ตอบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันได
นักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษาและตองนําเสนอหัวขอที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาและความกาวหนาของวิทยานิพนธ โดยใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอ อยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษา ทั้งนี้แนวปฏิบัติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนด ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองทําการสอบโครงรางวิทยานิพนธใหสําเร็จภายใน 6 ภาคการศึกษา นักศึกษาตองรายงาน
ความกาวหนาในทุกภาคการศึกษา และการสอบวิทยานิพนธตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
มีหนวยบัณฑิตศึกษา เปนผูอํานวยความสะดวก แนะนําและสนับสนุนการจัดการดานเอกสารเกี่ยวกับวิทยานิพนธแก
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและมีแนวปฏิบัติและ
ขั้นตอนเปนไปในแนวเดียวกัน

- 37 มีการสํารวจความพึงพอใจนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ดานระบบอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.63 จากคะแนนเต็ม 5
โดยนักศึกษามีขอเสนอแนะอยากใหการจัดสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอกอยางตอเนื่อง เพื่อลดนักศึกษาที่จบชา เนื่องจาก
สัมมนาไมครบตามหลักสูตร และอยากใหทําสรุป พรอมทั้งรายละเอียด และเกณฑในการประเมินในกิจกรรมตางๆ ของ
นักศึกษาปริญญาเอก เชน การสอบ QE สอบโครงราง สัมมนา การสอบปกปองวิทยานิพนธ ใหมีความชัดเจนและเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อใหนักศึกษาทราบขอมูลที่แทจริง และลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา
และเจาหนาที่ ทั้งนี้ ไดสงผลการประเมินความพึงพอใจใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางพัฒนา
ตอไป
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
อาจารยประจําหลักสูตรไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหเปนไปตามทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 จึงไดมีการวางระบบการเรียนรูดานทักษะใหกับนักศึกษา ภายใตการกํากับดูของอาจารยที่ปรึกษาหลัก โดยจัด
กิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรูใหแกนักศึกษา เชน การจัดสัมมนาทางวิชาการทุกภาคการศึกษา เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษา
ไดแสดงศักยภาพของตนเอง และเปนการเสริมทักษะในการนําเสนอทางวิชาการในที่ประชุม มีการสนับสนุนทุนเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัย จากคณะเภสัชศาสตร เพิ่มเติมจากทุนของบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม
ประชุม/อบรม/สัมมนา ในสวนทีเ่ กี่ยวของดังนี้
1. อบรมสัมมนาใหความรูเรื่องสิทธิบัตร “Globalization of Patent Strategy: Thailand’s Perspective” ใน
วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะเทคนิคการแพทย
2. อบรมการใชโปรแกรม Turn it in เพื่อใชในการตรวจความซ้ําซอนของวิทยานิพนธ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ณ หองเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร
3. อบรมการเขียน manuscript โดย Dr.Kinoshita สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกหรือปริญญาโทที่สนใจในการ
เขียน manuscript เพื่อตีพิมพระดับนานาชาติ จัดอบรมสัปดาหละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง เริ่มเรียนตั้งแต
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558
4. การบรรยายหัวขอ "From Bioresources to Global Products" โดย ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ หองกระถินณรงค
5. ประชุม International Graduate Research Conference 2014 (iGRC 2014) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม
6. 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
7. อบรมการใชโปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Endnote Web” ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8. อบรมเชิงปฎิบัติการ : การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ
วิเคราะหขอมูล เทคนิคการวิเคราะหขอมูล และสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห
9. อบรมการใชฐานขอมูล UpToDate วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร ซึ่งเปนฐานขอมูลที่
ครอบคลุมมากถึง 20 สาขาวิชาทางการแพทย รวบรวมบทความที่ไดรับการสรุป วิเคราะห และ
Recommendation โดยการใหเกรดจากคุณภาพของหลักฐานทาง Evidence base โดยผูเชี่ยวชาญและมี
ชื่อเสียงในสาขาวิชานั้นๆ

- 38 นอกจากนี้ มีการเชิญอาจารย (visiting Professor) จากตางประเทศมารวมแลกเปลี่ยนในกิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
งานวิจัย โดยในปการศึกษา 2558 ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนนการ
พัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผลการประเมินพบวาอยูในระดับ ดี คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.90
จากคะแนนเต็ม 5
ตัวบงชี้ที่ 3.3
1. การคงอยู

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)
จํานวนลาออก/
ในแตละปการศึกษา
จํานวนรับเขา
พนสภาพ
รอยละการคงอยู
ขึ้นปที่ 2
2554 2555 2556 2557 2558
2554
6
4
2
2
2
2
2
33.33
(โอนยาย 2 คน)
2555
3
2
3
3
2
1
33.33
2556
9
2
9
7
7
77.78
2557
10
3
8
7
70.00
2558
9
1
8
88.89
จากการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2557 รหัส 571... จํานวน 10 คน หลักสูตรไดดําเนินการกําหนดเกณฑการ
คัดเลือกนักศึกษา เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและศักยภาพทีต่ รงกับความตองการ มีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษา
กอนเขาศึกษา มีการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ ในปการศึกษา 2558 มีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ขึ้นปที่ 2 รหัส 571...
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 70.00 ของอัตราคงอยู
สําหรับนักศึกษา รหัส 571... มีจาํ นวน 10 คน ลาออก 3 คน ทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษาบางคนตองไปดูแลกิจการ
ครอบครัว บางคนกลับไปทํางานที่ภูลําเนาเดิม และบางคนมีปญหาดานการเงิน และนักศึกษารหัส 581... มีจํานวน 9 คน
ลาออก 1 คน ทั้งนี้ เนื่องจากตนสังกัดไมอนุมัติใหลาศึกษาตอ
ปการศึกษา
ที่รับเขา

2. การสําเร็จการศึกษา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา
จํานวน
จํานวนลาออก/ จํานวนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา (จํานวนจริง)
ปการศึกษา
รอยละผูสําเร็จ
ในแตละปการศึกษา
นักศึกษา
พนสภาพ
ที่รับเขา
การศึกษา
ที่รับเขา
ทั้งหมด
2554 2555 2556 2557
2558
2554
6
4
0.00
2555
3
2
0.00
2556
9
2
0.00
2557
10
3
0.00
2558
8
1
0.00
อัตราสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2558 ไมมนี ักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรกําหนด

- 39 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา
1. นักศึกษาขาดแคลนทุนการศึกษา (ในปการศึกษา 2558 และ 2559 มีการทุนชวยสอนและทุนวิจัย)
2. นักศึกษาบางคนขาดทักษะและภาษา ทําใหเปนอุปสรรคตอการสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา
3. การตีพิมพที่ตองรอการตอบรับ เนือ่ งจากบางวารสารใชเวลาในพิจารณาตีพิมพนานกวาที่คาดการณไว และปจจุบัน
ไดรับการตอบปฏิเสธจากวารสารมากขึ้น
4. เครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรไมเพียงพอและเครื่องมือบางชนิดตองไปใชรวมกับคณะอื่น จึงทําใหเกิดความลาชา
จากการรอใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร
3. ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรฯ มีระบบการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาหลายชองทาง โดยนักศึกษาสามารถยื่นขอรองเรียนผาน
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป ผานอาจารยประจําหลักสูตร ผานสายตรงคณบดี ผานกลองรับขอความรองเรียนของคณะ เปนตน
โดยสวนใหญหากนักศึกษารองเรียนมักจะผานมาทางหนวยบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
โดยเจาหนาที่ในหนวยจะประสานกับ
ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะนําขอรองเรียนเขาหารือในที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรไดรับทราบและพิจารณา
หาทางแกไขตามขอรองเรียน โดยจะแยกประเด็นขอรองเรียน เชน หากเปนเรื่องของหลักสูตรก็จะสงไปยังประธานหลักสูตร
หากเปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน ครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตร ก็จะสงเรื่องไปยังภาควิชา และงานบริหาร
ทั่วไป เพื่อดําเนินการแกไขในสวนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะมีการติดตามผลการดําเนินงาน
มีการสํารวจความพึงพอใจนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ดานการรองเรียนของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถสงขอรองเรียนตางๆ ได มีการชี้แจงเกี่ยวกับคํารองเรียนของนักศึกษา
เพื่อใหนักศึกษารับทราบ มีการดําเนินงานตามคํารองเรียนของนักศึกษาในกรณีที่สามารถดําเนินการได เปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดแสดงความคิดเห็นและชี้แจงเหตุผลที่มีการรองเรียนเกิดขึ้น และมีการตรวจสอบขอรองเรียนของนักศึกษาอยางตอเนื่องและ
เปนปจจุบัน พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97 โดยไมมีขอเสนอแนะ
ภาวการณมีงานทําของบัณฑิตในเวลา 1 ป
ขอมูลพืน้ ฐาน
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไมตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร
วิเคราะหผลที่ได

จํานวน
3
3

รอยละ
100
100

3

100

0
3
0
0
0

0
100
0
0
0

- 40 หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร
รอยละการกระจายของเกรด
จํานวนนักศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
T
S
ลงทะเบียน สอบผาน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
455898 Ph.D. THESIS
100
3
455899 Ph.D. THESIS
100
3
ภาคการศึกษาที่ 2/2558
455898 Ph.D. THESIS
100
3
455899 Ph.D. THESIS
100
4
ภาคการศึกษาที่ 3/2558
455899 Ph.D. THESIS
100
1
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
คาเฉลี่ยผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 5

ผลการประเมินตนเอง
3
3
3
5

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดีมาก

3.5

ดี

ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาเภสัชศาสตรไดพัฒนาขึ้นภายในแนวคิดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) มุงใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยใหดําเนินการภายใตแนวปฏิบัติของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง การเสริมสราง
บริการสุขภาพอยางสมดุลระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ การเพิ่มคุณคาของสินคาและ
บริการสุขภาพบนฐานความรูและนวัตกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และผลิตภัณฑสุขภาพ ตลอดจนการ
เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบกับการเปดเสรี
ทางการคาและบริการสุขภาพระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยา และการบริการดานสุขภาพและการศึกษา ทําใหเกิด
สภาวะการแขงขันสูงดานคุณภาพและมาตรฐานสากลของยา และผลิตภัณฑสุขภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประกอบ
กับสถานการณคาใชจายดานสุขภาพ และดานยาของประเทศสูงขึ้น ดังนั้น จึงตองสรางหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุ ณ ภาพ มี ค วามรู ความสามารถสอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของประเทศ สามารถแข ง ขั น ได และพร อ มต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ

- 41 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรเปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวของกับการคนควาวิจัย
และพัฒนาองคความรูใหมในดานยา สมุนไพร และสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการบริหารจัดการทางดานระบบยาและ
นโยบายสุขภาพของประเทศ เพื่อใหเกิดการสรางสรรค คนควาวิจัยและพัฒนาความรูใหมหรือนวัตกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอสังคม และมนุษยชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจในวิทยาการทางเภสัชศาสตรอยางลึกซึ้ง
สามารถวิจัยและสรางองคความรูใหมๆ สามารถสื่อสาร รวมทั้งมีทักษะในการถายทอดความรูแกบุคคลในหลากหลายอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถประยุกตใช และ /หรือถายทอดความรูเพื่อพัฒนาวิชาการ
โดยเฉพาะผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ ที่เกี่ยวของกับการประดิษฐนวัตกรรม และ /หรือการแกไขปญหา
ทางเภสัชศาสตร รวมทั้งการนําองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการพึ่งตนเองของประเทศ มี
คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสรางสรรค มีการพัฒนาฝกฝนตนเองอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ มีทักษะในการใช
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยางดี
2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ไดเปดหลักสูตรเมื่อป พ.ศ. 2542 โดยเหตุผลและสาระในการ
เปดหลักสูตรดังกลาว คือ ดวยวิทยาการและเทคโนโลยีทางดานเภสัชศาสตรมีความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว มีการขยาย
ขอบเขตครอบคลุมทั้งแนวกวางและแนวลึกรวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีชั้นสูงเขามาใชในกระบวนการผลิตและพัฒนายา การ
บริหารจัดการในการนํายาไปใช การพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ เพื่อเพิ่มระดับมาตรฐานในเรื่องดังกลาว วิชาชีพเภสัช
ศาสตรตองปรับตัวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แตประสบปญหาการขาดแคลนนักวิจัย ผูนําทางวิชาการ และ
อาจารยสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาเอกเปนจํานวนมาก ทําใหการพัฒนาองคความรู และการผลิตกําลังคนไมเพียงพอตอ
ความตองการทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาและการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสาขาเภสัชศาสตรใหทันกับความตองการ
ของประเทศดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
นอกจากนี้ มีการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร ใน พ.ศ. 2555 จึงปรับปรุงเพื่อให
สอดคลองกับเกณฑตางๆ ดังนี้
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
- เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งมีการทําเฉพาะวิทยานิพนธเพียง
อยางเดียว ตลอดจนผูที่มีประสบการณ และความเชี่ยวชาญดานการวิจัย
- ปรับชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาภาษาไทยใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 จากเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร เปน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร
- ปรับกิจกรรมทางวิชาการใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
- ปรับระยะเวลาการศึกษาใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
- ปรับเกณฑการสําเร็จการศึกษาใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
- ปรับคุ ณสมบั ติของผูมีสิ ทธิ์สมั ครเข าศึก ษาตอ เพื่อเพิ่ม โอกาสทางการศึกษาใหแก ผูสมัค ร โดยเฉพาะผูที่มี
ประสบการณแ ละมีค วามเชี่ ยวชาญดา นการวิ จัย และผูสํ าเร็ จการศึกษาในระดับ ปริ ญญาโทที่มี การทํ า
วิ ท ยานิ พ นธ เ พี ย งอย า งเดี ย ว และเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

- 42 ทั้งนี้ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกชั้นป หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร ดานหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21 จากคะแนนเต็ม 5 โดยไมมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. การกําหนดผูสอน
หลักสูตรฯ เปนหลักสูตรแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ซึ่งเปนหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธเพียงอยางเดียว ดังนั้น มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละราย โดยมีอาจารยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญตามสาขาทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิจากตางประเทศ มีการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาหลักคอยกํากับ
ดูแลนักศึกษา ตั้งแตรับเขา วางแผน ใหนักศึกษาไดมีพื้นฐานที่เพียงพอตอการทําวิทยานิพนธสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีอาจารยที่สามารถเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 59 คน โดยมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่ ง เหมาะสํ า หรั บ การสอนรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนในหลั ก สู ต ร นอกจากนี้ อาจารย ผู ส อนยั ง มี ค วามรู
ความสามารถ และความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ตลอดจนยังมีประสบการณทํางาน และผลงานวิชาการ
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขาที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษเพื่อมาบรรยายในหัวขอที่นักศึกษามีความนาสนใจ และสอดคลองกับภาวการณในปจจุบัน ซึ่ง
อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนนั้น คณะฯมีกระบวนการเลือกสรรคณาจารยพิเศษพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาเภสัชศาสตร เสนอแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของคณะในแตละภาคการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมอง นอกเหนือไปจากความรูทาง
ทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการทํางานวิชาชีพจริง
ทั้งนี้ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกชั้นป ดานอาจารยผูสอน ซึ่งผลการประเมินอยูใน
ระดับ ดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.55 จากคะแนนเต็ม 5
2. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3 จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีรูปแบบของหลักสูตร แบบ 1.1 และ 1.2 ที่เนนการวิจัยอยาง
เดียว ดังนั้น จึงไมมี มคอ.3 และ มคอ.4
3. การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชา และความกาวหนาของศาสตร
หลักสูตรฯ มีระบบการควบคุมหัวขอวิทยานิพนธใหสอดคลองกับความกาวหนาของศาสตร โดยมีอาจารยที่เชี่ยวชาญ
เปนอาจารยที่ปรึกษา ที่ตองผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทําหนาที่กํากับใหหัวขอ
วิทยานิพนธมีคุณภาพและทันสมัย สําหรับการสอบวิทยานิพนธ รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
ในปการศึกษา 2558 มีหัวขอวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 4 หัวขอ ดังนี้
รายชื่อนักศึกษา
หัวขอวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1. น.ส.รินรําไพ พุทธพันธ
การพัฒนาระบบนําสงนาโนของสาร
1. รศ.ดร.ศิริพร
โอโกโนกิ
551051001
สกัดพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพตานเชื้อ 2. ผศ.ดร.สุนีย
จันทรสกาว
กอโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ
3. ผศ.ดร.สาครรัตน คงขุนเทียน
(Development of Nano-delivery
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2. น.ส.ธีรญา กฤษฎาพงษ
561051006

3. น.ส.ภณิกชา วิชยปรีชา
561051007

4. น.ส.ณัชธาริณี เหลาศิริเสถียร
571051007

หัวขอวิทยานิพนธ
Systems of Potential Plant
Extract an Antimicrobial Activity
Against Dental Caries and
Gingivitis Pathogens)
การพัฒนาและวิเคราะหคณ
ุ สมบัตขิ อง
1,3-1,6 เบตากลูแคน จากยีสตสาย
พันธุแซ็กคาโรไมซีส เซรีวิซิอี เพื่อใชใน
อุตสาหกรรมความงาม (The
Development and Evaulation of
Beta (1,3)-(1,6) Glucan from
Saccharomyces cerevisiae in
Cosmetic Application)
การปรับเปลี่ยนการแสดงออกของ
โปรตีนเอ็นเอฟ-แคปปาบีและเซอรท 1
ในแบบจําลองเซลลสะเก็ดเงินดวยสาร
สกัดสมุนไพรตานการอักเสบที่ถูกกัก
เก็บในอนุภาคขนาดนาโน
(Modulation of NF-κB and SIRT 1
Protein Expression in Psoriatic
Cell Model by Anti-inflammatory
Herbal Extract-encapsulated
Nanoparticles)
การพัฒนาเสนใยนาโนกักเก็บสารสกัด
เปลือกทับทิมพันธุศรีปญ
 ญาดวย
เทคนิคอิเล็กโตรสปนนิงเพื่อใชในทาง
เวชสําอาง (Development of
Sripanya Pomegranate Rind
Extracts-entrapped Nanofibers
using Electrospinning Technique
for Cosmeceutical Applications)

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

1. รศ.ดร.สุรพล
นธการกิจกุล
2. Prof.Dr.Toshihiko Toida
3. Prof.Dr.Michael A. Popp

1. ผศ.ดร.ชฎารัตน
2. รศ.ดร.ทรงยศ
3. อ.ดร.รังษินี

1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.จักรพันธ
รศ.ดร.บุษบัน
ผศ.ดร.สุขุม
อ.ดร.เฉลิมพงษ

อัมพะเศวต
อนุชปรีดา
พงษประดิษฐ

ศิริธัญญาลักษณ
ศิริธัญญาลักษณ
อิสเสงี่ยม
แสนจุม

- 44 4. การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธ
หลักสูตรฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ีความเชี่ยวชาญสอดคลองกับหัวขอ
วิทยานิพนธ โดยนักศึกษาเสนอขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยมีคณ
ุ สมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนอาจารยประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
3. มีประสบการณในการทําวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ จะเป น ผู ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ฯ และเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไปยังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะเภสัชศาสตรเพื่อตรวจสอบและพิจารณา
คุณสมบัติวาเปนไปตามเกณฑ และดําเนินการแตงตั้งตอไป พรอมทั้งแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ อาจารยประจําหลักสูตรให
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการทําวิจัย เพื่อใหนักศึกษาพิจารณากรอบแนวคิดในการทําวิจัย รวมถึงงานวิจัยของคณาจารยใน
สาขาวิชา นักศึกษาเลือกหัวขอในการทําวิทยานิพนธตามความสนใจ และใหดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาหลัก/รวม
ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงรางวิทยานิพนธ เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก/รวม จํานวน 8 คน ซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางการทําวิจัยใหกับนักศึกษา และเปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยไดเสนอคําขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการ
พิจารณาภาระงานในการควบคุมวิทยานิพนธของอาจารยทานนั้นใหเปน ไปตามขอบังคับมหาวิท ยาลัยเชียงใหม วาดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
วันที่อนุมัติ
ชื่อหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หัวขอ
1. น.ส.รินรําไพ พุทธพันธ 551051001
11 ม.ค. 59 1. รศ.ดร.ศิริพร
โอโกโนกิ
อ.ที่ปรึกษาหลัก
เรื่อง การพัฒนาระบบนําสงนาโนของสาร
2. ผศ.ดร.สุนีย
จันทรสกาว
อ.ที่ปรึกษารวม
สกัดพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพตานเชื้อกอ
3. ผศ.ดร.สาครรัตน คงขุนเทียน
อ.ที่ปรึกษารวม
โรคฟนผุและเหงือกอักเสบ
2. น.ส.ธีรญา กฤษฎาพงษ 561051006
21 ม.ค. 59 1. รศ.ดร.สุรพล
นธการกิจกุล
อ.ที่ปรึกษาหลัก
เรื่อง การพัฒนาและวิเคราะหคณ
ุ สมบัติ
2. Prof.Dr.Toshihiko Toida
อ.ที่ปรึกษารวม
ของ 1,3-1,6 เบตากลูแคน จากยีสตสาย
3. Prof.Dr.Michael A. Popp
อ.ที่ปรึกษารวม
พันธุแซ็กคาโรไมซีส เซรีวิซิอี เพื่อใชใน
อุตสาหกรรมความงาม
5B

6B

7B

8B
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คณะกรรมการที่ปรึกษา
หัวขอ
19 ก.พ. 59 1. ผศ.ดร.ชฎารัตน อัมพะเศวต
อ.ที่ปรึกษาหลัก
2. รศ.ดร.ทรงยศ
อนุชปรีดา
อ.ทีป่ รึกษารวม
3. อ.ดร.รังษินี
พงษประดิษฐ
อ.ทีป่ รึกษารวม

ชื่อหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ
3. น.ส.ภณิกชา วิชยปรีชา 561051007
เรื่อง การปรับเปลี่ยนการแสดงออกของ
โปรตีนเอ็นเอฟ-แคปปาบีและเซอรท 1 ใน
แบบจําลองเซลลสะเก็ดเงินดวยสารสกัด
สมุนไพรตานการอักเสบที่ถูกกักเก็บใน
อนุภาคขนาดนาโน
4. น.ส.ณัชธาริณี เหลาศิรเิ สถียร
571051007 เรื่อง การพัฒนาเสนใยนาโน
กักเก็บสารสกัดเปลือกทับทิมพันธุศ รี
ปญญาดวยเทคนิคอิเล็กโตรสปนนิงเพื่อใช
ในทางเวชสําอาง
9B

10B

6 มิ.ย. 59
1B

1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.จักรพันธ
รศ.ดร.บุษบัน
ผศ.ดร.สุขุม
อ.ดร.เฉลิมพงษ
12B

ศิริธัญญาลักษณ
ศิริธัญญาลักษณ
อิสเสงี่ยม
แสนจุม

อ.ที่ปรึกษาหลัก
อ.ที่ปรึกษารวม
อ.ที่ปรึกษารวม
อ.ที่ปรึกษารวม

ทั้งนี้ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกชั้นป ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งผล
การประเมินอยูในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.63 จากคะแนนเต็ม 5
5. การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ และการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะเปนผูชวยเหลือ ติดตามในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาดําเนินการใหเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด มีการติดตามผลความกาวหนาการทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามแผนงานการทําวิทยานิพนธ
โดยให
นักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธแกอาจารยประจําหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยมี
หนวยบัณฑิตศึกษาและภาควิชาทําหนาที่ประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ มีการตรวจสอบรูปเลมวิทยานิพนธในเบื้องตน ดังนี้
1. ตรวจสอบชื่อหัวขอวิทยานิพนธใหตรงกับหัวขอโครงรางฯ
2. ตรวจสอบรายชื่ออาจารยหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหตรงกับหัวขอโครงรางฯ /คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3. ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใหตรงกับ
4. แจงนักศึกษา ใหสงรูปเลมวิทยานิพนธที่สมบูรณแลวโดยอาจารยหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดลงนามในหนาอนุมัตเิ รียบรอยแลว (บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบรูปเลม
วิทยานิพนธตามลําดับกอน-หลัง โดยยึดตามลําดับรายชื่อที่นักศึกษาไดลงไวในตารางการขอตรวจสอบรูปเลม)
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลักสูตรฯ มีระบบการประเมินผลการเรียนรูจ ากโครงรางวิทยานิพนธ และวิทยานิพนธ รวมทั้งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
โดยประเมินจากการที่นักศึกษามีความสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณ วางแผน ดําเนินการ วิเคราะหขอมูล สรุป
ผลการวิจัย และสื่อสารผลการวิจยั ดวยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร สามารถ
ประยุกตทฤษฎีหรือสรางทฤษฎีใหมในการทํางานวิจัย และสามารถแกไขปญหาดานวิชาการและวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
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หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยใหนักศึกษาเขารวม และเสนอความกาวหนา
โดยการสัมมนารวมกับนักศึกษาในหลักสูตรอยางนอย 4 ภาคการศึกษา โดยมีอาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ เขารวมสัมมนา ให
ขอเสนอแนะ นักศึกษาบางคนทําการสัมมนาเพิ่มเติมรวมกับนักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรอื่นของคณะฯ ที่มีหัวขอตรงกับ
วิทยานิพนธของนักศึกษา
3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีรูปแบบของหลักสูตร แบบ 1.1 และ 1.2 ที่เนนการวิจัยอยาง
เดียว ดังนั้น จึงไมมี มคอ.5 และ มคอ.6 สําหรับ มคอ.7 จะมีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อจัดทํา มคอ.7 ภายใน 60
วันนับจากวันสุดทายของการสงผลการศึกษาทุกสิ้นป และจัดสงใหมหาวิทยาลัยตอไป
4. การประเมินวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรมีการประเมินวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรฯเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาจะตอง
1. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร
2. มีผลการเทียบความรูภาษาตางประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
3. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
4. สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ ทั้งนี้ วิทยานิพนธจะตองจัดทําเปนภาษาอังกฤษ
5. ผลงานวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยตองดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (peer
review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา จํานวนอยางนอย 3 เรื่อง สําหรับนักศึกษาฐาน
ปริญญาตรี และอยางนอย 2 เรื่อง สําหรับนักศึกษาฐานปริญญาโท หรือ ไดรับการตอบรับใหตีพิมพใน
วารสาร โดยมี impact factor รวมของวารสารที่ไดรับการตีพิมพอยางนอย 3.0 สําหรับนักศึกษาฐาน
ปริญญาตรี และอยางนอย 2.0 สําหรับนักศึกษาฐานปริญญาโท
6. การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธเพื่อการสําเร็จการศึกษาโดยนักศึกษา จะตองเปนไปตามเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรและมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง
7. เปนผูมีคุณ สมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ
นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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)
/

ไมเปนไปตาม
เกณฑ
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ตามเกณฑ

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)
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
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1-5
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้
การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
รหัส-ชื่อวิชา
ความผิดปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1

การตรวจสอบ

ไมเปนไปตาม
เกณฑ

/

/
/

/

/
/
/
/
11
5
100
11
100

เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข
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รหัส-ชื่อวิชา

เหตุที่ที่ไมเปดสอน

มาตรการที่ดําเนินการ

ไมมรี ายวิชาที่ไมไดเปดสอน
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา

หัวขอที่ขาด

สาเหตุที่ไมไดสอน

วิธีแกไข

คุณภาพการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
รหัส-ชื่อวิชา
มี ไมมี
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1. 455898 : Thesis
/
2. 455899 : Thesis
/
ภาคการศึกษาที่ 2/2558
1. 455898 : Thesis
/
2. 455899 : Thesis
/

แผนการปรับปรุง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ

แนวทางแกไขปรับปรุง
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การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวนอาจารยใหม


มี 
ไมมี 
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ

รศ.ดร.ภก.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ
• อบรมการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหวางคณะบนมาตรฐาน นําความรูจากการไปเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ไปพัฒนา
CEFR และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 วันที่ 3 สิงหาคม
ทักษะดานวิชาการ การเรียนการสอน การวิวิจัย และการบริหาร
2558 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดการหลักสูตร เพื่อนําไปสูความเปนเลิศ
• ประชุมวิชาการประจําประดับชาติ “การพัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากรดานสุขภาพ” ครั้งที่ 2 (2nd ANHPERF)
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2558 ณ หอง Grand ballroom
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
• อบรมหลักสูตรผูต
 รวจประเมินระบบคุณภาพภายในองคกร
ตามแนวทาง CMU-EdPEx วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2558 ณ
หองอิมพีเรียล 5 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัด
เชียงใหม
• ประชุ ม วิ ช าการการศึ ก ษาต อ เนื่ อ งทางเภสั ช ศาสตร
สําหรับเภสัชกร ครั้ งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2559
เรื่อง หลัก ชะลอวัย ดวยการดูแ ลสุขภาพแบบองครวม
วันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอ
เมือง จัง หวัดเชียงใหม
• อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงภายใน
องคกร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัย เชียงใหม
th
• ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 7 Biennial Meeting of
Society for Free Radical Research-Asia วันที่ 29
พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม
• ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ
(International Graduate Research Conference:
iGRC 2015)ประจําปการศึกษา 2558 วันที่ 11 ธันวาคม
2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
• พบปะพูดคุยและรับฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Global
Approach on Emerging Pandemic Threats; USAID
perspectives” โดย Dr. Dennis Carroll จาก USAID
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 ณ อาคารยุทธศาสตร สํานักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
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สอน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2558” วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 ณ ศูนยประชุม
นานาชาติ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
• รวมรับฟง CMU-EdPEx : Next move วันที่ 1 มีนาคม
2559 ณ อาคารยุทธศาสตร สํานักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• รวมกิจกรรม QA สัญจร ประจําป 2559 วันที่ 8 มีนาคม
2559 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ประชุมวิชาการ “Research opportunity and concern”
รวมกับสถาบันวิจัยแบลคมอรส (Blackmores Institute)
วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร
กรุงเทพมหานคร
• ประชุมเพื่อรับฟง CMU-EdPEx : Next Move ป 2559
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• สัมมนา เรื่อง การกําหนดทิศทาง เปาหมายและจํานวนรับ
การรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ป
การศึกษา 2550 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร
ยุทธศาสตร สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
rd
• ประชุม The 3 Pharmaceutical Research
Conference for Pharmacy Students & Young
Graduayes (3rd PRC 2016) วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม
2559 ณ Cyberjaya University, College of Medical
Sciences ประเทศมาเลเซีย
• รวมรับฟง “CMU-EdPEx : Review Main Process
หมวด 2.2 และ หมวด 3” วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2559
ณ อาคารยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทรวุธ
•
แลกเปลีย่ นเรียนรูและสรางความรวมมือทางวิชาการดาน
การผลิตยาใบ วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558 จ.อยุธยา
•
เขียนตําราหรือหนังสือ ณ ตางประเทศ ในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ทางดานวิทยาศาสตรเภสัชกรรม ณ
Pharmacy Faculty of Bourgogne University
ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม
2559
รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
•
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18th World Congress
Clinics Nutrition Agriculture, Food and Nutrition
for Health and Wellness วันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 จ.

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ

นําความรูจากการไปเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ไปพัฒนา
ทักษะดานวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อนําไปสู
ความเปนเลิศ

นําความรูจากการไปเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ไปพัฒนา
ทักษะดานวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อนําไปสู
ความเปนเลิศ
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อุบลราชธานี
•
รวมโครงการ Hawaii Model 2016 วันที่ 1 เมษายน –
1 พฤษภาคม 2559 ณ University of Hawaii ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
•
ประชุมวิชาการโครงการ ป.เอก ครั้งที่ 17 วันที่ 8-11
มิถุนายน 2559 จ.ชลบุรี
รศ.ดร.ภญ.อรอนงค กิตติพงษพัฒนา
•
การอบรมเชิงบรรยายหลักสูตรระบบหองปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2559
โรงแรมอิสติน ตัน เชียงใหม จัดโดยคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ม.ช.
•
การฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูจดั การงานวิจัย รุนที่ 9
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 โรงแรมเชียงใหม ออคิด
เชียงใหม จัดโดย สวก. (องคกรมหาชน)
รศ.ดร.ภก.ภูริวัฒน ลี้สวัสดิ์
•
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่
11/2559 เรื่อง การแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกสําหรับการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (Thai
Traditional Medicine and Alternative Medicine
for Patient with Chronic Illness) ระหวางวันที่ 16-20
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม
•
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่
14/2559 เรื่อง การเตรียมยาสาหรับผูปวยเฉพาะรายที่
ไมใชยาปราศจากเชื้อโดยใชปญหาเปนฐานการเรียนรู
(Non-Sterile Extemporaneous Preparation by
problem-based Learning) รุนที่ 1 วันที่ 20-24
มิถุนายน 2559 และวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม
2559 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
•
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่
17/2559 เรื่อง การเตรียมยาสาหรับผูปวยเฉพาะรายที่
ไมใชยาปราศจากเชื้อโดยใชปญหาเปนฐานการเรียนรู
(Non-Sterile Extemporaneous Preparation by
problem-based Learning) ระหวางวันที่ 4-8
กรกฎาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ

นําความรูจากการไปเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ไปพัฒนา
ทักษะดานวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อนําไปสู
ความเปนเลิศ

นําความรูจากการไปเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ไปพัฒนา
ทักษะดานวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อนําไปสู
ความเปนเลิศ

- 52 หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาใน
อนาคต

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
คณะฯ และภาควิชารวมกับอาจารยประจําหลักสูตรมีการวางระบบการดําเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดย
หนวยบัณฑิตศึกษามีการสํารวจความตองการ
และความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิง่ สนับสนุนการเรียนรูเปน
ประจําทุกปการศึกษา หนวยบัณฑิตศึกษาไดนําขอมูลมาวิเคราะหนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ และสงผลการประเมิน
ใหภาควิชาทราบและพิจารณา ทั้งนี้ ภาควิชาจะพิจารณาหากมีครุภณ
ั ฑ สิ่งสนับสนุนที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัย ที่จําเปนตองมีการจัดซื้อใหมหรือดําเนินการซอมแซม/บํารุงรักษา จะดําเนินการขอไปยังคณะฯ เพื่อขอจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู หรือซอมแซม/บํารุงรักษาครุภณ
ั ฑเดิม ปละ 1 ครั้ง จาก 3 แหลง
งบประมาณ คือ งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และเงินบริจาค เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณแลว จะมีการจัดซื้อ
จัดจางโดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ ซึ่งจะมีตัวแทนอาจารยที่เกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจาง รวมถึง
ขั้นตอนการตรวจรับดังกลาวดวย ในกรณีที่เครื่องมือวิทยาศาสตรชํารุด และจําเปนตองดําเนินการแกไขอยางเรงดวน อาจารย
ประจําหลักสูตรมีชองทางการดําเนินการโดยสามารถแจงไปยังภาควิชา เพื่อเสนอคณบดีอนุมตั ิงบประมาณในการซอมแซมเปน
คราวๆ ไป
ในปการศึกษา 2558 คณะฯ ไดรับการอนุมัติงบประมาณแผนดินสําหรับจัดซื้อครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตรพื้นฐาน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย อาทิเชน เครื่องไตเตรทหาปริมาณความชื้นคารลฟชเชอร เครื่องไตเตรทแบบ
อัตโนมัติ เตาไฟฟาชนิดซอนสายไฟในนวม เครื่องกวนดวยระบบแมเหล็กพรอมใหความรอน ตูบมเพาะเชื้อพรอมเขยา และ
Micropipette เปนตน และครุภณ
ั ฑเฉพาะสําหรับการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ชิ้น ไดแก ชุดถุงหมัก Fermenter
รวมทั้งมีการอนุมตั ิงบประมาณสําหรับการซอมแซม/บํารุงรักษาครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตรที่สําคัญตอการทําวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เชน เครื่อง HPLC เครื่องระเหยภายใตความดัน และเครื่องวัดขนาดอนุภาค เปนตน นอกจากนั้นแลว คณบดีฯ
ซึ่งเปนประธานหลักสูตรฯ ไดเล็งเห็นถึงความไมพรอมของครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตรที่มีอยูปจจุบัน จึงไดใหจัดทําโครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคณะเภสัชศาสตรสูความเปนสถาบันชั้นเยี่ยม โดยใชงบประมาณเงินสะสมคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 12,131,800 บาท เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑดาน 1) การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 2) เวชสําอางและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3) การทําเขมขนสารสกัดและชุดวิเคราะห และ 4) การผลิต การบรรจุและการควบคุมคุณภาพยาแผน
โบราณ มีการจัดซื้อและอบรมโปรแกรม Design of Experiment เพื่อพัฒนาคุณภาพการออกแบบการทดลองและการ
วิเคราะหผลการวิจัยของนักศึกษา รวมถึงทางงานนโยบายและแผนฯ ไดรวบรวมขอมูลความตองการดานครุภณ
ั ฑของ
คณาจารยไว เพื่อใหสามารถมีเอกสารประกอบอยางครบถวนสําหรับเสนอของบประมาณเหลือจายจากรัฐบาลในกรณีที่มีการ
ใหจัดสงโครงการอยางเรงดวน เชน ในปการศึกษา 2558 คณะฯไดจัดทําขอมูลครุภัณฑวิทยาศาสตรเพื่อขอรับจัดสรร

- 53 งบประมาณรายจายเพิม่ เติมกลางปงบประมาณ พ.ศ.2559 วงเงิน 5,020,400 บาท เพื่อสงไปยังกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
นอกจากนี้ เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธเพียงอยางเดียว อาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูกาํ หนด ติดตอ
ประสานงาน นักศึกษาอาจจะตองไปทําวิจัยที่อื่นและใชสิ่งสนับสนุนที่อาจารยมีเครือขาย ความรวมมือ หรือทุนวิจัยเพิ่มเติม
จากสถาบันอื่น ในตางประเทศ เชน ประเทศญีป่ ุน ฝรั่งเศส รวมทั้งคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัย เชน คณะวิทยาศาสตร คณะ
เทคนิคการแพทยเปนตน ดังนั้น สิง่ สนับสนุนมาไดจากหลายแหลง
2. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีหองปฎิบัติการและเครื่องมือในการทําวิจยั ทุกปจะมีการจัดซื้อวัสดุ
ครุภณ
ั ฑที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยและหัวขอวิทยานิพนธใหกาวหนาและทันสมัย รวมทั้ง มีการซอมแซม ปรับปรุงหอง
ใหเหมาะสมกับการทําวิจัย
หองสมุด เปนแหลงคนควาทางวิชาการ ไดแก หนังสือ วารสาร ทั้งในรูปแบบของ hard copy, CD และ on-line
นอกจากนี้ ยังมีเครือขายเชื่อมโยงกับสํานักหอสมุด เพื่อใหบริการดานระบบฐานขอมูลเพื่อเปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน
การวิจัย CMU Scholarly Research Report ซึ่งมีการปรับฐานขอมูลใหทันสมัยทุกเดือนโดยนําขอมูลฐานขอมูลงานวิจัยที่มี
ความนาเชื่อถือ ไดแก Academic Search Premier, Ingenta Connect, MathSciNet, PubMed, ScienceDirect,
Scopus และ Web of Science และสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานขอมูลที่ใชเก็บ full paper ได โดยมีการปรับปรุงฐานขอมูล
ทุกเดือน มีบริการขอมูล CMU e-Research สําหรับจัดเก็บงานวิจัยของอาจารยภายในมหาวิทยาลัย มีบริการฐานขอมูล
CMU e-Thesis สําหรับจัดเก็บวิทยานิพนธของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
หนวยบริการเครื่องมือกลาง ซึ่งเปนที่รวบรวมเครื่องมือที่มีราคาแพง และมีเจาหนาที่ของหนวยบริการเครื่องมือ
กลาง ชวยอํานวยความสะดวกในการดูแลประสานงานและใหคาํ แนะนําในการใชและดูแลรักษาเครื่องมือ และยังมีการ
เชื่อมโยงขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร เขากับ website ของศูนยบริหารงานวิจัย เพื่อการใชทรัพยากรรวมกัน
มีการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน และการทําวิจัย เชน มีบริการเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงการเรียนการสอนผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบริการ
หองสมุด และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสาขาเภสัชศาสตรทสี่ อดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย
ของคณะเภสัชศาสตรไวใหบริการ โดยดําเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ/มีการบริการและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อเผยแพรผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรในรูปแบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส มีการติดตั้งระบบเครือขายไรสายของ
คณะฯ ที่นักศึกษาสามารถใชงานไดครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจุดในบริเวณคณะฯ และหองพักบัณฑิตศึกษา
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หนวยบัณฑิตศึกษา มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้
1. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษา ซึ่งพบวาผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.87 จากคะแนนเต็ม 5
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชั้นปสุดทาย ซึ่งพบวาผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.67 จากคะแนนเต็ม 5
3. อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งพบวาผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.04
จากคะแนนเต็ม 5
โดยมีขอเสนอแนะดังนี้

- 54 1. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ และดําเนินการซอมแซมครุภัณฑวิทยาศาสตรเพื่อใหนักศึกษาสามารถดําเนิน
งานวิจัยไดอยางเพียงพอ และรวดเร็วขึ้น จะชวยลดระยะเวลาของการดําเนินงานวิจัยวิทยานิพนธใหสําเร็จและ
จบการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น
2. ควรมีทุนสนับสนุนการวิจยั จากแหลงทุนอื่นๆ ใหมากกวานี้
3. อุปกรณพื้นฐานตางๆ ควรทุกหองวิจัย และมีเจาหนาที่มาดูแลอยางตอเนื่อง
4. หนังสือในหองสมุดคอนขางนอย และไมคอยมีหนังสือใหม ๆ ตองคอยยืมจากคณะอื่นๆ ตลอด
ทั้งนี้ ไดสงผลการประเมินความพึงพอใจใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาตอไป สําหรับปการศึกษา 2558 คณะฯไดรับการจัดงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตรเพิ่มเติมตามที่ระบุไวขอ 1
หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน

•

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร

ควรสงเสริมใหผลงานตีพิมพของ
นักศึกษา ปรากฏในฐานขอมูล
สากล

เห็นดวยกับขอเสนอแนะในเรื่องการ
ตีพิมพผลงานของนักศึกษา ใหปรากฏ
ในฐานขอมูลสากล

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
จะมีการปรับปรุงหลักสูตร ในป 2559
นี้ โดยกําหนดใหผลงานตีพิมพของ
นักศึกษาอยูในฐานขอมูลสากลตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
-

การประเมินจากผูมสี วนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต)
กระบวนการประเมิน

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

- 55 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

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

- 56 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
5. คุณสมบัติของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัย
อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพ หรือเผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
• รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
• รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
• ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
• จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ผลการประเมิน
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- 57 ผลการประเมิน
2557
2558
NA
3

องคประกอบ
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
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คาเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 - 6

2
1
1
0

3
3
3
5

2

3

1.91

3.51

สรุปผลการประเมิน
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
คาเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 - 6

ผลการประเมิน
ผาน

ไมผาน



3.51

- 58 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลายเซ็น 1 :

วันที่รายงาน :

1 สิงหาคม 2559

วันที่รายงาน :

1 สิงหาคม 2559

วันที่รายงาน :

1 สิงหาคม 2559

วันที่รายงาน :

1 สิงหาคม 2559

(รศ.ดร.ภก.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ)
ลายเซ็น 2 :
(ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ)
ลายเซ็น 3 :
(รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ)

ประธานหลักสูตร :
ลายเซ็น :
(อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน)
หัวหนาภาควิชา
เห็นชอบโดย :

(หัวหนาภาควิชา)
(รศ.ภก.โชคชัย วงศสินทรัพย)

เห็นชอบโดย :

(หัวหนาภาควิชา)
(รศ.ดร.ภญ.สุพร จารุมณี)

เห็นชอบโดย
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน :
(รองศาสตราจารย ดร.ภก.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร

เอกสารประกอบรายงาน
1. สําเนารายงานวิชาทุกวิชา
2. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประชุม
3. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

1 สิงหาคม 2559

