
การกําหนดกลยุทธ์การสอนและวิธีการวัดและประเมินผล 
 

1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู ้

ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
และความซื่อสตัย์สุจริต 
2. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3. การเคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน  รวมทั้ งเคารพใน
คุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
4. มีการเคารพและปฏิบั ติตามกฏ
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กร
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
5 . ตระห นัก ในจรรยาบรรณ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

-มีการสอดแทรกเนื้อหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพระหว่างการสอนบรรยาย
พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
เก่ียวกับประเด็นทางคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
-มีการลงช่ือก่อนเข้าเรียนทุกคร้ัง 
และให้นิสิตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การเข้าเรียนของรายวิชา 
-อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างแก่นิสิต ในเรื่องความมี
วินัย และการตรงต่อเวลา 
-ควบคุมให้นิสติปฏิบัติตามระเบียบ
ต่าง ๆ ได้แก่ ขอ้บังคับของ
มหาวิทยาลัย ระเบียบการเข้า
ห้องปฏิบัติการ ระเบียบการสอบ
ย่อย การสอบภาคบรรยาย และ
สอบภาคปฏิบัติการ ระเบียบการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพนิสิตเภสัชศาสตร์ 

-ตรวจสอบเวลาเข้าเรียน และ
การขาดเรียนของนิสิต และ
คะแนนการตรงต่อเวลาและ
การเข้าเรียน 
-ประเมินจากพฤติกรรมการ
ปฏิบัติของนิสิตตามระเบียบ
ต่าง ๆ 
-การสังเกตพฤติกรรมระหว่าง
เรียนของนิสิตควบคุมไม่ให้
เกิดการทุจริตระหว่างสอบ 
หากพบการทุจริตดําเนินการ
ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
-การประเมินตนเอง 
 



2  ด้านความรู้  
ผลการเรียนรูด้้านความรู ้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1. มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ วัตถุประสงค์ และทฤษฎีสําคัญ
ในเน้ือหาวิชาเภสัชศาสตร์ 
2. สามารถนําความรู้ที่ศึกษาใน
เน้ือหาวิชาเภสัชศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่
เก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเภสัช
ศาสตร์ 
กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4. มีความรู้ของสาขาวิชาที่ศึกษาอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบเพื่อให้เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
5. มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน
ทางเภสัชศาสตร์ 
6. รู้วิธีการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผู้ป่วย 
ญาติ ประชาชนทั่วไป บุคลากรทาง
การแพทย์ และผู้ร่วมงานทุกระดับ 
7. ตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ 
8. รู้และปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
 9. มคีวามใฝ่รู ้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และสนใจพัฒนาความรู้ความ
ชํานาญทางเภสัชศาสตร์อย่างต่อเน่ือง 

-การบรรยาย อภิปรายโต้ตอบ และ
วิเคราะห์กรณีศึกษาระหว่างอาจารย์
ผู้สอนกับนิสิต 
-เปิดโอกาสให้นิสิตซักถามเกีย่วกับ
บทเรียน 
-เช่ือมโยงความรู้ในวิชาเอก
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมกับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นท่ีเก่ียวข้อง โดยประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม 
-มอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูลด้วยตนเอง 
-การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชศาสตร์ 
-จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางเภสัช
ศาสตร์ โดยการทําแผ่นพับ หรือ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ หรือจัดบอรด์
ให้ความรู ้
 

-ประเมินจากการสอบย่อย 
-ประเมินจากการสอบกลางภาค
เรียน และปลายภาคเรียน 
-ประเมินจากการตอบคําถามใน
ช้ันเรียน 
-ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย
ให้แก่นิสิต 
-ประเมินจากการนําเสนองานที่
มอบหมายให้แก่นิสิต 
-ประเมินจากการฝึกปฏิบัติงาน
ทางเภสัชศาสตร์ 
-การประเมินตนเอง 
 
 



 

3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ มีเหตุผล และเป็นระบบ 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์
ข้อมูลเหตุการณ์ สรุปประเด็นปัญหา และ
แก้ปัญหาอย่างมี วิจารณญาณ สร้างสรรค์ 
และเป็นระบบตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
3. สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งข้อมลูที่เหมาะสมได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์
เพ่ือก่อประโยชน์แก่สังคมในประเด็นท่ี
เหมาะสม 
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
ยาต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

-จัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาในการฝึกให้นิสิตคิด
วิเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับ
รายวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
-จัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาในการฝึกให้นิสิตนําความรู้
ท่ีเรียนมาเป็นพ้ืนฐานในการแก้ไข
ปัญหาโดยมอบหมายงานให้นิสิตศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 
-การนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
และการซักถาม 
-การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชศาสตร์ 

-ประเมินจากความสามารถใน
การวิเคราะห์และวิจารณ์ 
-ประเมินจากการตอบคําถาม 
โดยเน้นการตอบอย่างมีหลักการ
และเหตุผล 
-ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
-ประเมินจากการสอบ โดยเน้น
ข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปประเด็นปัญหา และ
แก้ปัญหา 
-ประเมินจากการฝึกปฏิบัติงาน
ทางเภสัชศาสตร์ 
-การประเมินตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู ้

ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นกัลยณมิตร 
2. สามารถทํางานเป็นทีม รวมถึงการมี
ภาวะผู้นําและการเป็นผู้ร่วมงานที่ดี 
3. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็น
ได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ 
4. สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
เหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
5. สามารถติดต่อสื่อสารและสร้างมนุษย
สัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วย  ญาติผู้ป่วย  
ประชาชนทั่วไป  ผู้ร่วมงาน และบุคลากร
สาธารณสุขอ่ืนๆ 
6. มีความรับผดิชอบในการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
7. มีความรับผดิชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งรับผิดชอบใน
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง 

-จัดกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียนที่ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ
มอบหมายงานท่ีทํางานเป็นกลุ่ม 
-เปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็น 
อภิปรายโต้ตอบระหว่างเรียน 
-นํากรณีศึกษามาใช้ระหว่างการเรียน
การสอน และมีการอภิปราย
กรณีศึกษาระหว่างนิสิตกับอาจารย์ 
-จัดให้มีการนําเสนองานที่ได้รับ
มอบหมายในหอ้งเรียน 
-จัดให้มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้นิสิตมีการ
ติดตามการเปล่ียนแปลงของวิชาชีพ 
-การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชศาสตร์ 
 

-ประเมินตนเอง และเพ่ือนด้วย
แบบฟอร์มท่ีกาํหนด 
-ประเมินการทาํงานร่วมกันด้าน
การติดต่อสื่อสารและสร้าง
มนุษยสัมพันธอั์นดี 
-ประเมินความสามารถในการ
แบ่งงานภายในกลุ่มและทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ประเมินการตอบคําถาม การ
แสดงความคิดเห็น หรือประเด็น
ทางวิชาการของนิสิตใน
ห้องเรียน 
-ประเมินความรับผิดชอบจาก
ความก้าวหน้าของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
-การประเมินตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรยีนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2. สามารถสรปุประเด็นและสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรบัเรื่องและผู้ฟัง
ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย และ / 
หรือ ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. สามารถค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น หาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทีม่ีหลักฐานทางวิชาการที่
น่าเช่ือถือ และให้ข้อมูลยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และความรู้อ่ืนๆทางเภสัชศาสตร์ แก่ผู้ป่วย 
ผู้รับบริการ ชุมชนและบุคลากรทาง
สาธารณสุขอย่างถูกต้อง ทันสมัยและเช่ือถือ
ได้      
5. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่าง
สม่ําเสมอ 

-มอบหมายงานท่ีต้องมี
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-มอบหมายงานท่ีต้องมีการ
วเิคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย
โดยอาศัยเทคนิคทางสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และ
สรุปประเด็น 
-จัดให้มีการนําเสนองานท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยเทคโนโลยีสาร 
สนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ทํางาน 
-จัดการเรียนรู้ผ่านทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น A-
Tutor 
 

-ประเมินความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล 
-ประเมินความสามารถในการ
เลือกและคัดกรองข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือและสอดคล้องกับเน้ือหา
น้ัน 
-ประเมินความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการทํางานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
-ประเมินทักษะการสื่อสารทัง้การ
พูดและการเขียนในการนําเสนอ
ผลงานที่รับผิดชอบ 
-ประเมินจากรายงาน และรูปแบบ
การนําเสนอ โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ทํางาน 
-การประเมินตนเอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะ 

การปฏิบัติวิชาชีพ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การ
ควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและ
พัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อ่ืน 
ๆ โดยสาขาเภสัอุตสาหการจะต้องมีทักษะใน
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
2.สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้การ
บริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการ
เร่ืองยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัช
กรรมจะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์จรงิ 
3. สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบสุขภาพ 
ระบบยา  และการคุ้มครองผูบ้ริโภค  

-ให้ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ 
แหล่งฝึก เช่น โรงพยาบาล 
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพ 

-ประเมินจากการฝึกปฏิบัติงาน ณ 
แหล่งฝึก โดยอาจารย์ประจําแหล่ง
ฝึก และผู้ดูแลการฝึกจากคณะฯ 

 


