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แนวทางการจัดการเรียนการสอนส าหรับรายวิชาที่เปิดใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

ปีการศึกษา 2561 

  



ข 

 

ค าน า 
 

เอกสารองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนส าหรับรายวิชาที่เปิด

ใหม่ ได้เรียบเรียงขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนการ

สอนส าหรับรายวิชาที่เปิดใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การสอนจาก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย บทน า แรงบันดาลใจ/สถานการณ์

ปัญหา แผนการจัดการความรู้ คณะกรรมการด าเนินการ การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ในเรื่อง ปัจจัย

ที่เป็นตัวก าหนดในการเปิดกระบวนวิชาใหม่ การวางแผนการสอน และวิธีการสอนให้มีคุณภาพ รวมถึง

หลักการที่ใช้ส าหรับการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตร์ตามประกาศของสภาเภสัชกรรม 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์และเป็น

แนวทางให้กับผู้อ่าน ในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวางแผนการสอนซึ่งจะน าไปใช้ในการวางแผนการสอน

ในกระบวนวิชาที่เพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตต่อไป 

 

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

กุมภาพันธ์ 2562 
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สรุปองคค์วามรู้ที่ได ้
 

 

  

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของการด าเนินการของหลักสูตร  

ติดตามผลการด าเนินการ ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตรในรอบปีถัดไป 

ยื่นเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเภสัชกรรม 

ภาควิชาจัดประชุมเพ่ือวางแผนการสอนตาม มคอ.3 ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมงสอนต่อเทอม และชั้นปีของนักศึกษาที่เรียน 

น ามาสอนนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

ประเมินความรู้และวัดผลของผู้เรียน โดยพิจารณาการตัดเกรดตามเกณฑ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบของ

กระบวนวิชา 



ง 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า ข 
สรุปองคค์วามรู้ที่ได้ ค 
สารบัญ ง 

1. บทน า 1 
2. แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 1 
3. แผนการจัดการความรู้ 2 
4. คณะกรรมการด าเนินการ 5 
5. การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 6 

- ประเด็นที่ 1 ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดในการเปิดกระบวนวิชาใหม่ 6 
- ประเด็นที่ 2 การวางแผนการสอน 9 
- ประเด็นที่ 3 วิธีการสอนให้มีคุณภาพ 11 

6. ภาคผนวก 14 
           -      การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ 14 
           -     แบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต 24 
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บทน า 

 

คณะเภสัชศาสตร์ได้ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคณะเภสัช

ศาสตร์ ในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะ ฯ ให้บัณฑิตมี

ความรู้และทักษะทางเภสัชศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยในปี 2561 นี้ 

คณะเภสัชศาสตร์จึงก าหนดหัวข้อในการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ

สอนส าหรับรายวิชาที่เปิดใหม่ เพ่ือถ่ายทอดแนวทางหรือข้อปฏิบัติในการวางแผนส าหรับการเปิดสอนรายวิชา

ใหม่ โดยการถอดความรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนและวางแผนกลยุทธ์การสอนให้แก่อาจารย์

รุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการเรียนการ

สอนต่อไป 
 

แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
  

จากการประชุมคณาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ พบว่าอาจารย์รุ่นใหม่ยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนของ

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการแผนการสอน ประกอบกับจ านวนวิชาที่สอนมีมาก จึงท า

ใหอ้าจารย์ที่ผู้สอนต้องมีการวางแผนและจัดการเรียนให้เหมาะสม มีเนื้อหาที่ครบถ้วน โดยเฉพาะในรายวิชาที่

มีการเปิดเพ่ิมเติมหลังจากที่มีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นอาจารย์จึงจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ 

องค์ประกอบ กระบวนการส าหรับในพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการเปิดกระบวนวิชาใหม่ ทาง

คณะกรรมการจัดการความรู้จึงเล็งเห็นความส าคัญของหลักการและองค์ประกอบที่จะน าไปพิจารณาส าหรับ

การเปิดกระบวนวิชาใหม่ จึงมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับรายวิชาที่เปิดใหม่ จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในด้านกลยุทธ์การสอนและจัดการแผนการสอน เพ่ือ

รวบรวมข้อมูลไว้ส าหรับเป็นแนวทางให้อาจารย์รุ่นใหม่น าไปใช้ในการพิจารณาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร รวมทั้งวางแผนการจัดการสอนของกระบวนวิชาที่เปิดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แผนการจัดการความรู ้

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 
ประเด็น KM : แนวทางการจัดการเรียนการสอนส าหรับรายวิชาที่เปิดใหม่ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพ่ือให้รายวิชาท่ีเปิดใหม่มีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อจ านวนหน่วยกจิและเหมาะสมต่อการน าไปใช้
ในรายวิชาถัดไป 
การวัดผล : คณะฯ น าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับกระบวนวิชาใหม่อย่างน้อย 1 วิชา ภายในปีการศึกษา 
2562 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งช้ี
ความรู ้

   มีการประชุม
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ฯ เพื่อร่วม
ก าหนดประเด็น
ความรู้ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการ
พัฒนาทางคณะ
เภสัชศาสตร ์

พฤศจิกายน 
2561 

ประเด็น
ความรู้ด้าน
การผลิต
บัณฑิต 

อย่างน้อย 
1 ประเด็น 

คณะกรร
มการ
ส่งเสริม
การ
จัดการ
ความรู ้

คณะกรรม
การ
ส่งเสริม
การจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู ้

   มีการแสวงหา
ความรู้จากอาจารย์
อาวุโสภายในคณะ
ที่มีประสบการณ์
การสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ  

กุมภาพันธ์ 
2562 

มีอาจารยเ์ข้า
ร่วม
แลกเปลีย่น   
ความรู้และ
ประสบการณ ์

อย่างน้อย 
4 คน 

คณะกรร
มการ
ส่งเสริม
การ
จัดการ
ความรู ้

คณะกรรม
การ
ส่งเสริม
การจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

     คณะกรรมการ
การส่งเสริมการ
จัดการความรู้ ร่วม
อภิปราย
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและ

กุมภาพันธ์ 
2562 

มีเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
องค์ความรู้ 
และปัจจยั
ด้านต่าง ๆ 

มีเอกสาร
ครบถ้วน
ตาม
ประเด็นที่
ก าหนด 

ผู้มี
ประสบก
ารณด์้าน
การวาง
แผนการ
จัดการ

คณะกรรมก
ารส่งเสริม
การจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 
ประเด็น KM : แนวทางการจัดการเรียนการสอนส าหรับรายวิชาที่เปิดใหม่ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพ่ือให้รายวิชาท่ีเปิดใหม่มีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อจ านวนหน่วยกจิและเหมาะสมต่อการน าไปใช้
ในรายวิชาถัดไป 
การวัดผล : คณะฯ น าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับกระบวนวิชาใหม่อย่างน้อย 1 วิชา ภายในปีการศึกษา 
2562 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

รวบรวมองค์ความรู้
ในการเปิดกระบวน
วิชาใหม่ 

ในการเปิด
กระบวนวิชา 

เรียนการ
สอน 

 ด าเนิน 
การแล้ว 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู ้

   คณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดการ

ความรู้ พิจารณา

เนื้อหาและความ

ถูกต้องเพื่อจัดท า

เป็นเอกสารองค์

ความรู้ฉบับ

สมบูรณ ์

 

กุมภาพันธ์ 
2562 

รูปเลม่องค์
ความรู ้

1 เล่ม คณะกรร
มการ
ส่งเสริม
การ
จัดการ
ความรู ้

คณะกรรม
การ
ส่งเสริม
การจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

5 การเข้าถึง
ความรู ้

   การน าเสนอองค์
ความรู้ในรูปแบบ
ไฟล์เข้าระบบคลัง
ความรู้ของ
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

มีนาคม 
2562 

ระยะเวลา
หลังจากได้
เล่มองค์
ความรู้ และ
น าส่งขึ้น
เผยแพร่ในรูป
ไฟล์เข้าระบบ
ฐานความรู้
ของ
มหาวิทยาลยั
พายัพ 

1 สัปดาห ์ อาจารย์
ของ
มหาวิทย
าลัย
พายัพ 

คณะกรรม
การ
ส่งเสริม
การจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 
ประเด็น KM : แนวทางการจัดการเรียนการสอนส าหรับรายวิชาที่เปิดใหม่ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพ่ือให้รายวิชาท่ีเปิดใหม่มีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อจ านวนหน่วยกจิและเหมาะสมต่อการน าไปใช้
ในรายวิชาถัดไป 
การวัดผล : คณะฯ น าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับกระบวนวิชาใหม่อย่างน้อย 1 วิชา ภายในปีการศึกษา 
2562 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

6 การแบ่งปัน
แลกเปลีย่น
ความรู ้
 

  เข้าร่วมกิจกรรม 
(P42) Show & 
Share พาเพลิน 
ของมหาวิทยาลัย
พายัพ 

พฤษภาคม 
2562 

มีการเข้าร่วม
กิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู้
ระหว่าง
มหาวิทยาลยั
เครือข่าย 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อาจารย์
ของ
มหาวิทยา
ลัยพายัพ 

คณะกรรม
การ
ส่งเสริม
การจัดการ
ความรู ้

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

7 การเรยีนรู ้
 

    คณะฯ น า
ความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนส าหรับ
กระบวนวิชาใหม ่

ภายในปี
การศึกษา 
2562 

จ านวน
รายวิชาเปิด
ใหม่ ท่ีมีการ
น าองค์
ความรู้แนว
ทางการ
จัดการเรียน
การสอน
ส าหรับ
รายวิชาที่เปิด
ใหม่ไปใช้ 

อย่างน้อย 
1 กระบวน
วิชา 

กระบวน
วิชาใหม่
ของคณะ
เภสัช
ศาสตร ์

คณาจารย์
คณะเภสัช
ศาสตร ์

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ด าเนิน 
การแล้ว 

 
ผู้อนุมัติ :  ……………………………………………….  (หัวหน้าหน่วยงาน) 
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คณะกรรมการด าเนินการ 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย    กรรมการ 

4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    กรรมการ  

5. หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 

6. หัวหน้ากลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ   กรรมการ 

7. หัวหน้ากลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม    กรรมการ 

8. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ    กรรมการ 

9. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม    กรรมการ 

10. หัวหน้ากลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    กรรมการ 

11. อ.พัชราภรณ์ แสงรัตน์วัชรา     กรรมการ 

12. อ.อัศวิน ดาดูเคล       กรรมการ 

13. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ    กรรมการและเลขาฯ 

14. นางสาวกมลรัตน์ ไชยสุนัน          ผู้ช่วยเลขานุการ 
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การถอดบทเรียนและสงัเคราะห์ความรู ้
 

• ประเด็นที่ 1 ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดในการเปิดกระบวนวิชาใหม่ 
รศ.ดร.ภญ.ญานี : ส าหรับมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดคณะเภสัชศาสตร์และยังมีประสบการณ์ในการ

บริหารงานไม่มาก การที่จะมีการเพ่ิมเติมกระบวนวิชาใหม่ อาจจะใช้วิธีการศึกษากลยุทธ์การสอนจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีประสบการณ์ในการบริหารมากกว่า เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับรายวิชาของคณะ ฯ ของ 
มหาวิทยาลัยพายัพ หรืออาจจะเป็นมติจากที่ประชุมคณาจารย์ของคณะ ฯ หรือกรรมการบริหารหลักสูตร 
ช่วยกันพิจารณาหัวข้อทั้งหมดที่สอน ว่ามีหัวข้อใดหรือความรู้ด้านใดที่ควรเพ่ิมเติมให้นักศึกษา เพ่ือเพ่ิมเติม
เนื้อหาให้ครบถ้วน  
         รศ.ภก.สรศักดิ์ : การพิจารณาว่าคณะ ฯ จ าเป็นต้องเปิดกระบวนวิชาใหม่ อาจจะต้องพิจารณาจาก    
เทรนด์ หรือแนวโน้มของการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่กระบวนวิชาที่เปิดใหม่ มักเป็นวิชาที่ปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติมเนื้อหาให้ทันสมัย และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในปัจจุบันจ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในวิชาชีพ หรือ
เกิดจากการพิจารณาในทีป่ระชุมของภาควิชา และการปรึกษาหารือกันระหว่างภาควิชาว่านักศึกษาขาดความรู้
ในด้านใดบ้าง จึงไม่สามารถท าความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาถัดไปได้ ซึ่งเนื้อหาที่ขาดหายไปมักเป็นเนื้อหา
พ้ืนฐานหรือเนื้อหาที่สอดคล้องกับวิชานั้น ๆ  ที่จ าเป็นต้องน าไปใช้ส าหรับในการเรียน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้อง
ร่วมกันสังเกตุและช่วยกันพิจารณา 

        อ.ดร.ภญ.สรัญญา : ในระบบการศึกษาจะมีการประกันคุณภาพหลักสูตร ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อครบระยะเวลาการด าเนินงานของหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรจะเกิดขึ้นทุก ๆ 7 ปีการศึกษา ซึ่งการ
เปิดกระบวนวิชาใหม่นั้น ปกติจะเกิดข้ึนหลังจากที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมพิจารณา และมีมติ
ในที่ประชุมแล้วว่าให้มีการเพ่ิมหรือเปิดกระบวนวิชาใหม่ เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะพิจารณาจากผลการประเมินและการ
ด าเนินการของหลักสูตรเดิม และหากพบว่าในหลักสูตรเดิมมีเนื้อหาที่ไม่ทันสมัยหรือนักศึกษายังขาดความรู้ใน
ด้านใดด้านหนึ่งที่จ าเป็นต่อการน าใช้ในการเรียน โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีตัวต่อเนื่อง เป็นเหตุผลให้นักศึกษา
ไม่สามารถเชื่อมต่อเนื้อหาของวิชาถัดไปได้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในส่วนของเนื้อหาที่ต้องเพ่ิมเติมเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยในหลักสูตรเภสัชศาสตร์จะต้องมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 220 หน่วยกิต ตามท่ีสภาเภสัชกรรมก าหนด 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วยพิจารณาผล
การประเมินทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.) การประเมินประสิทธิภาพการสอน (ประกอบด้วยการประเมิน
กลยุทธ์การสอนและการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน) 2.) การประเมินหลักสูตร
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ในภาพรวม 3.) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 4.) การทบทวนผลการประเมินและ
วางแผนปรับปรุง (เอกสารแนบในภาคผนวกอ้างอิงจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

ซึ่งหลังจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ติดตามผลการด าเนินการ สรุป และพิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จะมีการจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตรในรอบปี
ถัดไป ยื่นเสนอต่อสภาเภสัชกรรมเพ่ือขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ ซึ่งในการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตร
จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดที่จ าเป็นต้องระบุในเอกสาร ได้แก่ 1.) กรอบหลักสูตร 2.) เงื่อนไขการเสนอ
หลักสูตร 3.) ปรัชญาหลักสูตร 4.) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5.) โครงสร้างของหลักสูตร ที่ระบุข้อมูลของ
รายวิชาเดิมและที่ต้องการปรับปรุงใหม่ รวมถึงระบุเหตุผลในการปรับปรุงรายวิชา (เอกสารแนบในภาคผนวก)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

สรุปประเด็นที่ 1 ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดในการเปิดกระบวนวิชาใหม่ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อคณะ ฯ ให้มีการเปิดกระบวนวิชาใหม่ เป็นผลสืบเนื่องมาจากผลการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา เพ่ือให้มีความทันสมัยและมีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
โดยเนื้อหรือวิชาที่เพ่ิมเติมขึ้นมาอาจจะเกิดจากการศึกษาเรียนรู้การกลยุทธ์การสอนของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มี
ประสบการณ์ การประชุมหารือของอาจารย์ผู้สอนภายในคณะ ฯ รวมทั้งความคิดเห็นหรือผลการประเมินของ
นักศึกษา ทั้งนี้เนื้อหาที่มีการปรับปรุงจะต้องผ่านมติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงจะ
สามารถยื่นขอความเห็นชอบจากสภาเภสัชกรรมได้ 
 

 
 
 
 

 

ติดตามผลการด าเนินการ ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ โดยคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ยื่นเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเภสัชกรรม 

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของการด าเนินการของหลักสูตร จากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

การเรียนรู้กลยุทธ์การสอนจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตรในรอบปีถัดไป 
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• ประเด็นที่ 2 การวางแผนการสอน 
รศ.ภก.สรศักดิ์ : เมื่อมีการเปิดกระบวนวิชาใหม่ขึ้นมา จ าเป็นต้องวางแผนการสอน ซึ่งอาจารย์ผู้สอน

ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอนต้องมาช่วยกันพิจารณาจ านวนของเนื้อหาที่จะให้สอนให้สอนคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงสอน เช่น วิชาบรรยายที่มีหน่วยกิตเท่ากับ 2 หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงสอนต้องเท่ากับ 30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ซึ่งผู้สอนเองต้องเตรียมหัวข้อและเนื้อหาที่สอน
ให้พอดีกับชั่วโมงสอนไม่มากจนเกินไป โดยมีค าอธิบายรายวิชาเป็นตัวก าหนดเนื้อหาที่จะน าไปสอน หาก
กระบวนวิชานั้นมีผู้สอนมากกว่า 1 คน จ าเป็นต้องมีการปรึกษากันระหว่างผู้สอนเพ่ือวางแผนการสอน 
เรียงล าดับเนื้อหาก่อน-หลัง เพ่ือป้องกนัไม่ให้นักศึกษาเกิดความสับสน และเนื้อหาไม่ทับซ้อนกัน หากมีเนื้อหา
ที่จ าเป็นต้องทับซ้อนกันจริงควรเป็นการเกริ่นน าเพื่อที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาที่ก าลังจะสอนเท่านั้น 

รศ.ดร.ภญ.ญานี : การวางแผนการสอนอันดับแรกจะต้องมีการท าแผนการสอน ที่ระบุรายละเอียด
ของวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงการสอน และหัวข้อการสอน ซึ่งอาจารย์ผู้สอน
จ าเป็นแบ่งภาระการสอนให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบตามความถนัด และภาระงานโดยรวมไม่หนักจนกระทบต่อ
การสอนโดยรวม ซึ่งปกติคณะ ฯ มักจะไม่เป็นแบบนั้น เนื่องจากจ านวนอาจารย์ของคณะ ฯ ที่มีจ ากัด ซึ่งการ
ปรึกษากันของอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาส าคัญและจ าเป็นต่อการวางแผนและเรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ แต่หากอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ใหม่ ยังไม่สามารถออกแบบการสอนว่าต้องสอน
อะไรบ้าง มากน้อย หรือมีขอบเขตแค่ไหนถึงจะเหมาะสม จะต้องมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงหรือให้อาจารย์ใหม่ศึกษา
เอกสารการสอนเดิม หรือขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนเพ่ือให้การเตรียมสอนให้อยู่ใน
ขอบเขตที่เหมาะสม 

ผศ.ดร.ภญ.อุษาวดี : การจัดการเรียนการสอนในวิชาใหม่อาจจะเป็นเนื้อหาใหม่และเนื้อหาเดิมที่มีการ
เพ่ิมเติมขึ้นมา ดังนั้นในการจัดแผนการเรียนการสอนต้องปรับเรียงเนื้อหาให้เป็นเรื่องที่สามารถเชื่อมโยงแต่ละ
หัวข้อเข้าด้วยกันได้ ไม่เรียงเนื้อหาแบบข้ามไปข้ามมา ดูความลึกหรือยากง่ายของเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ชั้นปี 
ซึ่งเนื้อหาควรเป็นเนื้อที่เรียนแล้วน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานของวิชาในชั้นปีถัดไป ท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้อย่าง
ต่อเนื่อง เนื้อหาไม่ทับซ้อนกัน โดยการทับซ้อนของเนื้อหาต้องช่วยกันพิจารณาทั้งอาจารย์ที่รับผิดชอบสอน 
อาจารย์ในภาควิชาเดียวกัน และอาจารย์ต่างภาควิชา ส่วนการแบ่งหัวข้อการสอนนั้น ต้องจัดเนื้อหาตามความ
ถนัดของอาจารย์ เช่นหัวข้อที่มีอาจารย์ท่านเดิมเคยสอนอยู่แล้วควรมอบหน้าที่สอนหัวข้อนั้นให้อาจารย์ท่าน
เดิมเป็นผู้สอนเพราะอาจารย์ท่านเดิมจะสามารถเข้าใจและปรับเนื้อหาได้ เร็ว หรืออีกวิธีหนึ่งคือการวาง
แผนการสอนตาม มคอ.3 ที่จัดท าไว้ส าหรับเป็นตัวควบคุมแนวทางการสอนและการประเมินของรายวิชานั้น ๆ  
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สรุปประเด็นที่ 2 การวางแผนการสอน 

 เมื่อมีการเปิดกระบวนวิชาใหม่ อับดับแรกต้องจัดท า มคอ.3 เพ่ือเป็นตัวก าหนดเพ่ือเป็นตัวก าหนด
เนื้อหาของรายวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงสอน และวิธีการประเมิน ซึ่งในส่วนของ มคอ.3 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาต้องเป็นผู้จัดท า จากนั้นจึงจะมีการประชุมเพ่ือแบ่งหัวข้อให้อาจารย์ท่านอ่ืน ๆ หาก
เป็นวิชาที่ต้องใช้อาจารย์ผู้สอนหลายคน โดยแบ่งหัวข้อตามความถนัด และจ ากัดเนื้อหาตามจ านวนชั่วโมงที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งเนื้อหาต้องไม่ทับซ้อนและไม่ยากเกินไปส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่สอน เมื่อประชุมแล้วเสร็จ
จึงจัดท าแผนการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนรวมถึงนักศึกษาเพ่ือจะได้ทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดของกระบวน
วิชา 

 
 
 
 

 

 

ภาควิชาจัดประชุมเพ่ือวางแผนการสอน โดยมีค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวน

ชั่วโมงต่อเทอม และชั้นปีของนักศึกษาท่ีเรียน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาจัดท าแผนการสอน 

จัดท า มคอ. 3  

จัดแบ่งหัวข้อการสอนตามความถนัด และภาระงานของอาจารย์ผู้สอน 
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• ประเด็นที่ 3 วิธีการสอนให้มีคุณภาพ 
รศ.ภก.สรศักดิ์ : วิธีการสอนขึ้นอยู่กับสไตล์ของอาจารย์แต่ละท่าน แต่ละท่านจะมีเทคนิคการสอนที่

ต่างกันไป แต่วัตถุประสงค์ที่เหมือนกันก็คือพยายามใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในเนื้อหา
ให้มากที่สุด ซึ่งเทคนิคบางอย่างมักจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์จากการสอน เช่น วิชาที่เรียนเกี่ยวกับสมุนไพร 
วิธีที่นักศึกษาจะสามารถจดจ าและแยกแยะชนิดได้คือ การให้นักศึกษาได้เห็น และสัมผัสของจริง พานักศึกษา
ไปเรียนรู้ในแหล่งสมุนไพรชุมชน หรือในองค์กรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตยาคณะ ฯ มีจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปดูกระบวนการผลิตในสถานที่จริง มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอน เช่น โรคระบาดที่ก าลังเป็นข่าว ยาและสมุนไพรที่ก าลังมีข้อถกเถียงกันอยู่ใน
ปัจจุบัน หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ในละครที่ก าลังดังน ามาเป็นตัวอย่างแล้วใส่เนื้อหาที่จะสอนเข้าไปด้วย      
จะท าให้นักศึกษาเรียนสนุก และจ าเนื้อหาได้ดี ส่วนคุณภาพของการสอนขึ้นอยู่ภาระการสอนของอาจารย์ 
หากมีมากจนเกินไปก็อาจจะกระทบต่อการสอนที่รับผิดชอบอยู่ เพราะต้องเตรียมการสอนหลายๆหัวข้อพร้อม
กัน นอกจากนี้วัดได้จากการสอบของนักศึกษา ซึ่งในวิชาที่มีเนื้อหามาก ๆ อาจจะจ าเป็นต้องแบ่งการสอบ
ออกเป็น 3 หรือ 4 ครั้ง ให้เหมาะสมกับเนื้อหา ท าให้นักศึกษาไม่ต้องอ่านหนังสือหนักจนเกินไป ท าให้ผลการ
สอบดีขึ้น อีกข้อหนึ่งคือในรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายๆท่าน จ านวนข้อสอบควรจะต้องพิจารณาจาก
ชั่วโมงที่สอน สัดส่วนร้อยละของคะแนนสอบต่อหัวข้อ และเวลาสอบของนักศึกษา ซึ่งในเวลาที่จ ากัดจ านวน
ข้อสอบต้องเหมาะสมที่นักศึกษาจะสามารถท าข้อสอบทันเวลา   

รศ.ดร.ภญ.ญานี : วิธีการสอนส่วนใหญ่มักจะขึ้นอยู่กับบุคลิกส่วนตัวของอาจารย์ผู้สอนที่ต่างกัน       
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนควรแนะน าแหล่งความรู้ที่ทันสมัยส าหรับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน หรืออาจจะต้องมีเอกสาร
ประกอบการสอนที่มีเนื้อหาที่นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และเนื้อหาไม่วกไปวกมา อาจารย์ผู้สอน
ต้องเตรียมการสอนก่อนทุกครั้ง เพ่ือเรียงล าดับขั้นตอนของเนื้อหาให้ต่อเนื่องกัน โดยเนื้อหาจะต้องอยู่ใน
ขอบเขตตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้ ไม่ออกนอกประเด็น ส่วนคุณภาพการสอนคือการประเมินสัดส่วน
คะแนนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และแผนการสอน ซึ่งแต่ละรายวิชามักจะมีเกณฑ์ในการตัดเกรดที่ต่างกัน      
ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นเกณฑ์ที่ผ่านการประชุมภายในภาควิชาแล้ว เช่น การตัดเกรดเป็นแบบอิงเกณฑ์ หรือ
อิงกลุ่ม ในรายวิชาที่มีปฏิบัติการจะมีสัดส่วนคะแนนของปฏิบัติการเป็นตัวช่วยดังนั้นเกณฑ์การตัด F ใน
รายวิชาที่มีปฏิบัติการจึงต้องสูงกว่ารายวิชาบรรยาย เป็นต้น 

ผศ.ดร.ภญ.อุษาวดี : วิธีการสอนขึ้นอยู่กับวิชานั้นเป็นปฏิบัติการหรือบรรยาย ซึ่งหากเป็นวิชาที่มี
ปฏิบัติการในการสอนจะพยายามให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ เพราะเมื่อเข้าใจขั้นตอนและผลจากการ
ปฏิบัติการ นักศึกษาจะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาและความเป็นเหตุเป็นผลเข้ากับส่วนของบรรยายได้ หรื อให้
นักศึกษาได้สัมผัสกับเหตุการณ์จริง สถานที่จริง เป็นวิธีที่ท าให้การเรียนรู้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนจะต้องพยายามพัฒนาปละปรับปรุงตัวเองในด้านการสอนและการใช้สื่อการสอน เนื่องจาก
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ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อการสอนแทนการท าเอกสารประกอบการสอน ซึ่งสื่อการสอนสมัยใหม่
ดูน่าสนใจ เนื่องจากมีภาพเคลื่อนไหว สี เสียง ท าให้นักศึกษาสนุกไปกับการเรียนและเข้าใจมากกว่าการฟัง
บรรยายอย่างเดียว หรือในบางสถาบันการศึกษาในปัจจุบันมีการน าแนวทางการศึกษาที่เรียกว่า STEM 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education)  เป็นการบูรณาการความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ใน
ชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียน แต่อย่างไรก็
ตามอาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ ซึ่งมักจะคุ้นเคยเคยกับการใช้เทคโนโลยีดังนั้นจึง
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะพยายามดึงประโยชน์ด้านเทคโนโลยีมาช่วยกระตุ้นบรรยากาศการเรียนการสอน และท าให้
การเรียนรู้ง่ายมากขึ้น ส่วนคุณภาพของการสอนที่วัดโดยการสอบของนักศึกษา แต่อีกประเด็นหนึ่งคือการออก
ข้อสอบส าคัญมากต่อการวัดความรู้ ดังนั้นในการออกข้อสอบอาจารย์ผู้ออกข้อสอบต้องช่วยกันพิจารณา
ข้อสอบว่าข้อสอบแบบไหน จะถือว่าเป็นข้อสอบที่สามารถวัดคุณภาพผู้เรียนได้จริง ซึ่งปกติก่อนจะมีการสอบ
วัดความรู้ของนักศึกษา คณะ ฯ จะมีการประชุมเพ่ือตรวจพิจารณาข้อสอบโดยอาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์
และผู้ทรงคุณวุฒิก่อนเสมอ 
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สรุปประเด็นที่ 3 วิธีการสอนให้มีคุณภาพ 

 การเรียนการสอนในปัจจุบันมีวิธีการสอนที่หลากหลายขึ้นอยู่กับเทคนิคและความถนัดของอาจารย์
ผู้สอนแต่ละท่าน หากเป็นการเรียนในห้องเรียนส่วนใหญ่อาจารย์ในปัจจุบันก็มักจะน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการสอนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสะดวกและสามารถท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ดี แต่หากเป็น
การเรียนภาคปฏิบัติหรือเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาควรจะได้เห็นหรือเรียนรู้จากสถานที่จริงก็จ าเป็นต้องจัดเวลา
เพ่ือพานักศึกษาไปเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากนี้เนื้อหาที่สอนต้องมีการประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
มากขึ้นโดยการยกตัวอย่างหรือเหตุการณ์ที่ก าลังเป็นกระแสที่นักศึกษาสนใจ ส่วนคุณภาพของการสอน
ประเมินได้จากการสอบวัดความรู้ ด้วยข้อสอบที่มีคุณภาพและการตัดเกรดที่เหมาะสมกับรูปแบบของรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ใช้วิธีการสอนตามความเหมาะสมของรายวิชา โดยการใช้เทคนิคส่วนตัว เทคโนโลยี การเรียนรู้

จากสถานที่จริง การเรียนรู้จากการปฏิบัติการ และการเรียนรู้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

วัดคุณภาพการสอนจากการตัดเกรด  

ทบทวนเนื้อหาเพ่ือเตรียมการสอน 

ประเมินการสอนจาการสอบวัดความรู้ 
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ภาคผนวก 

• การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ 

หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 
5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน 
มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
วิชา 
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1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจาก
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

1.4 มีการด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกปี)  

2.  บัณฑิต 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

2.1  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดี เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
อุทิศตน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.2  มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการหลักการและทฤษฎีทางเภสัชศาสตร์ในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.3  สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณบนหลักฐานทางวิชาการ 
รวมทั้งมีความสามารถด้านการวิจัย 

2.4  เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านยาและสุขภาพ 

2.5  มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.6  มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและพร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 

2.7  มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเป็นสากล 

3. นักศึกษา  

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
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3.1. กระบวนการรับนักศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีกระบวนการรับนักศึกษา โดยพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักศึกษา และก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาโดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ประกาศโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 

1. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ 
ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน และเป็นผู้มีความประพฤติดี 

2. คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพในการ
เรียนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้  

1. ผ่านโควตาภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้   

2. ผ่านระบบรับนักศึกษากลาง  

        3. ผ่านการสอบคัดเลือกโดยตรง 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร์ มีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
วางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในคณะฯ 

ในหลักสูตรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ทั้งด้านความรู้พื้นฐานและทักษะด้านการปรับตัว 
การอยู่ร่วมกัน การท างานเป็นทีมเม่ือเข้าสู่การเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มีภาวะความเป็นผู้น ากล้าแสดงความ
คิดเห็นต่อสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน โดยด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เช่น โครงการรับน้องหมอยาสู่รั้วบุนนาค ฯลฯ
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3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

คณะฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มี
แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

การก าหนดอาจาร์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไกการดูแล
ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษา 

 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้
ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษา
ในความดูแลเพ่ือมาพบ  4 – 5 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียนการสอน
หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป  

การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล  อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้ากลุ่มวิชา และหัวหน้ากลุ่ม
วิชา น าเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯ 
แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา 

4. อาจารย์ 

4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  

 1. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ.  จากนั้นจึงส ารวจจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก  เพ่ือ
วางแผนอัตราก าลังในอนาคต   

 2. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อคณะวิชา และ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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 3. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมีการสอบคัดเลือก โดย สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน 

 4. นอกจากนี้สาขาฯยังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียนการสอน 

4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  

2. จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ประจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 

3. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน
วิชาการ/การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

4. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการ
สร้างผลงานวิชาการ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร พิจารณาจาก เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งเกณฑ์ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร เพ่ือบริหาร ทบทวน ก ากับติดตาม วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชา
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ที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ 
คณะฯ ได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนด
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถ
ในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลา
เรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือกหรือวิชาเลือกเสรี  
ตารางเวลาที่เหมาะสมท้ังกับผู้เรียนและผู้สอน   

5.3 การประเมินผู้เรียน  
มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมี

ระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
และมีกลไก คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

คณะฯ ได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 
วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

 ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ 
จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรื
อมคอ. 5ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มีระบบการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนใน
แต่ละกระบวนวิชา 
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2. หากมีสิ่งสนับสนุนช ารุด หรือต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม รวมถึงวัสดุสารเคมีท่ีใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาจะแจ้งหัวหน้ากลุ่มวิชา 

3. หัวหน้ากลุ่มวิชาน าเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบการจัดหาอุปกรณ์/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม  

4. คณะกรรมการบริหารคณะฯ ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ผ่านการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยตามขั้นตอน 

5. ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อหลักสูตรฯ ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (K e y  P e r f o r m a n c e  I n d i c a t o r s) ของหลักสูตร 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
เภสัชศาสตร์  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 
และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการของนักศึกษา เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  

- - - - - ✓ ✓ 

13. จ านวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปสีุดท้ายทีส่อบ
ผ่านในการสอบความรูผู้้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 

- - - - - ✓ ✓ 

14. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0  

- - - - - ✓ ✓ 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) การประชุมอาจารย์สาขาวิชาและ/หรือคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อแนะน าจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน  

2) การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามและ/หรือการสนทนากับกลุ่ม
นักศึกษา 

3) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
และการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  

4) การทดสอบกลางภาคการศึกษาและสอบไล่ 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 

 การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 

 การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา 

 อ่ืน ๆ (โปรด ระบุ)       

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในภาคการศึกษาสุดท้าย โดยใช้แบบสอบถาม หรือการประชุม
ตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์  

 2.2 ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตใหม่ 

2.3 ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมิน  

2.4 สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 7 ปีการศึกษา 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ7 จากผล
การประเมินการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่ได้ รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน  

ระหว่างภาคการศึกษา มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอน
ท ารายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา  

4.2 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา  

4.3 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี จัดท าร่างรายงานผล
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา  

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินหลักสูตรจากร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์เพ่ือวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี  

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 7 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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