
KM: การประเมินทักษะการเรียนรู้และการทวนสอบทักษะการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
9 กัน ยายน 2558 เวลา 13.30 -16.30 น. 
 

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ตวัอยา่งทวนสอบโดยอาจารย ์ วิธีการ 
. ตระหนกัในคณุธรรม จรยิธรรม และ
ความซือสตัยส์จุรติ 
 

1.การลงชือเขา้ชนัเรยีน ไม่ลงชือแทนกนั 
2. ไมท่าํ quiz แทนเพือน 
3. ไมล่อกรายงาน 
4. ไมล่อกขอ้สอบ และงานใดๆ 
5. ขาดสอบ/ขาดเรยีน 
โดยเหตผุลไมต่รงกบัความเป็นจรงิ 
6. ไมห่ยิบของในหอ้ง Lab ไปโดยไมไ่ด้
รบัอนญุาต 
7. ไมส่รา้งขอ้มลูเทจ็ 
8. ตระหนกัในการใชท้รพัยส์นิสว่นรวม 

1.1 นบัจาํนวนคน 
1.2 เทียบลายเซ็น 
1.3 เรียกชือ 
2.1 แจก quiz ตามจาํนวนนิสติทีเขา้
หอ้งเรยีน 
3.1 เขียนกระบวนการทาํงาน เช่น การ
ไดม้าซงึขอ้มลู 
3.2 เปรยีบเทียบรายงาน 
4.1สงัเกตพุฤติกรรมในหอ้งสอบ 
5.1 ตรวจสอบใบลา 
6.1 เช็คตู ้Lab  
7.1 ตรวจทานขอ้มลู 
8.1  

2. ระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา และ
เสียสละเพือประโยชนส์ว่นรวม 

1. ไมป่ฏิบติัตามระเบียบหอ้งสอบ 
2. การเขา้เรยีน 
3. การช่วยเตรยีมอปุกรณโ์สตหาก
พบวา่อปุกรณโ์สตยงัไมพ่รอ้มใช ้
4. ปิดไฟ/ปิดแอร ์หลงัเลกิเรยีน 
5. เก็บโต๊ะ Lab ใหเ้ป็นระเบียบ 
 

1.พฤติกรรมในชนัเรยีน (ดตูวัอย่างสาขา
เภสชักรรมสงัคม) เช่น ไมกิ่นขนมใน
หอ้งเรยีน 
2.1 เช็คชือการเขา้หอ้งเรยีน 
3.1 สงัเกต 
4.1 สงัเกต 
5.1 สงัเกต 

3. การเคารพสทิธิและรบัฟังความ
คิดเหน็ของผูอื้น รวมทงัเคารพในคณุคา่
และศกัดิศรีความเป็นมนษุย ์

1.รบัฟังความคิดเหน็ในกิจกรรมกลุม่ทีมี
การอภิปราย 
2. การตงัใจฟัง present การตงัใจเรยีน 
3. การเคารพผูส้อน/นกัวิทย/์เจา้หนา้ที/
แมบ่า้น 

1.1 นิสติประเมินกนัเอง 
1.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์

ผูส้อน 
2.1 สงัเกต 
3.1 สงัเกต 

 4.มีการเคารพและปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กร
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

1. ระเบียบหอ้งปฏิบติัการ ระเบียบหอ้ง
สอบ ระเบียบการแตง่กาย ระเบียบการ
เขา้หอ้งเรยีน ระเบียบการออกฝึก
ปฏิบติังาน 
2. นิสติทาํความเคารพอาจารย/์
เจา้หนา้ที ทกุครงัทีพบเจอ 

1.1 สงัเกต 
2.1 สงัเกต 

5.ตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการ 1. ไมล่อกเลียนวรรณกรรม (ใชส้าํนวน 1.1 ตรวจรายงาน 



และวิชาชีพ ของตนเอง) 
2. ไมเ่ผยแพรข่อ้มลูของผูป่้วย/โรงงาน 
(ฝึกงาน) 

2.1 สงัเกต 
2.2 ใชก้รณีศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะคณะเภสชัศาสตร ์(ใหม่) 

1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู ้
ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

การทวนสอบ 

LO 

 

1. ตระหนักใน

คุณธรรม จริยธรรม 

และความซ่ือสตัย์

สจุริต 

2 . มี ระเบี ยบ วินัย 

ตรงต่อ เวลา และ

เ สี ย ส ล ะ เ พ่ื อ

ประโยชน์ส่วนรวม 

3. การเคารพสิทธิ

แ ล ะ รั บ ฟั งค ว าม

คิ ด เห็ น ขอ ง ผู้ อื่ น 

รวมทั้ ง เค ารพ ใน

คุณค่าและศักดิ์ ศรี

ความเป็นมนุษย์ 

4. มีการเคารพและ

ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฏ

ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ

ข้อบังคับต่างๆของ

อ ง ค์ ก ร แ ล ะ

วัฒนธรรมอันดีงาม

ของสงัคม 

-มีการสอดแทรกเน้ือหา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพระหว่าง

การสอนบรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณศีึกษาที่

เกี่ยวกบัประเดน็ทาง

คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

-มีการลงช่ือก่อนเข้าเรียน

ทุกคร้ัง และให้นิสติปฏบิตัิ

ตามหลักเกณฑก์ารเข้าเรียน

ของรายวิชา 

-อาจารย์ผู้สอนปฏบิตัิตน

เป็นแบบอย่างแก่นิสติ ใน

เร่ืองความมีวินัย และการ

ตรงต่อเวลา 

-ควบคุมให้นิสติปฏบิตัิ

ตามระเบียบต่าง ๆ ได้แก่ 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบการเข้า

ห้องปฏบิัติการ ระเบียบการ

-ตรวจสอบเวลาเข้าเรียน 

และการขาดเรียนของนิสติ 

และคะแนนการตรงต่อเวลา

และการเข้าเรียน 

-ประเมินจากพฤติกรรมการ

ปฏบิัติของนิสติตามระเบียบ

ต่าง ๆ 

-การสงัเกตพฤติกรรม

ระหว่างเรียนของนิสติ

ควบคุมไม่ให้เกดิการทุจริต

ระหว่างสอบ หากพบการ

ทุจริตดาํเนินการตาม

ระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
-การประเมินตนเอง 

 

รายบุคคล 

รายกลุ่ม 



5 .  ต ร ะ ห นั ก ใ น

จรรยาบ รรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

สอบย่อย การสอบภาค

บรรยาย และสอบ

ภาคปฏบิตัิการ ระเบียบการ

ฝึกปฏบิัติงานวิชาชีพนิสติ

เภสชัศาสตร์ 

 



2  ดา้นความรู ้ 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั

หลักการ วัตถุประสงค์ และทฤษฎสีาํคัญ

ในเนื้อหาวิชาเภสชัศาสตร์ 

2. สามารถนาํความรู้ที่ศึกษาใน

เน้ือหาวิชาเภสชัศาสตร์และศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 

3. สามารถบูรณาการความรู้ ในวิชาเภสชั

ศาสตร์ 

กบัความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. มีความรู้ของสาขาวิชาที่ศึกษาอย่าง

กว้างขวางและเป็นระบบเพ่ือให้เลง็เหน็

การเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

5. มีประสบการณใ์นการฝึกปฏบิัติงาน

ทางเภสชัศาสตร์ 

6. รู้ วิธกีารถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้ป่วย 

ญาติ ประชาชนทั่วไป บุคลากรทาง

การแพทย์ และผู้ร่วมงานทุกระดับ 

7. ตระหนักถงึงานวิจัยในปัจจุบันที่

เกี่ยวข้องกบัการแก้ปัญหาและการต่อ

ยอดองค์ความรู้ทางเภสชัศาสตร์ 

8. รู้และปฏบัิติตามกฏระเบยีบ 

ข้อบังคับที่เปล่ียนแปลงตามสถานการณ ์
 9. มีความใฝ่รู้ มีทกัษะในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และสนใจพัฒนาความรู้

ความชาํนาญทางเภสชัศาสตร์อย่าง

ต่อเน่ือง 

-การบรรยาย อภิปรายโต้ตอบ และ

วิเคราะห์กรณศึีกษาระหว่างอาจารย์

ผู้สอนกบันิสติ 

-เปิดโอกาสให้นิสติซักถามเกี่ยวกบั

บทเรียน 

-เช่ือมโยงความรู้ ในวิชาเอก

วิทยาศาสตร์เภสชักรรมกบัความรู้ ใน

ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสม 

-มอบหมายงานให้นิสติศึกษาค้นคว้า

หาข้อมูลด้วยตนเอง 

-การฝึกปฏบิตัิงานทางเภสชัศาสตร์ 

-จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทาง

เภสชัศาสตร์ โดยการทาํแผ่นพับ 

หรือเอกสารเผยแพร่ความรู้ หรือจัด

บอร์ดให้ความรู้ 

 

-ประเมินจากการสอบย่อย 

-ประเมินจากการสอบกลาง

ภาคเรียน และปลายภาคเรียน 

-ประเมินจากการตอบคาํถาม

ในช้ันเรียน 

-ประเมินจากงานที่มอบหมาย

ให้แก่นิสติ 

-ประเมินจากการนาํเสนองาน

ที่มอบหมายให้แก่นิสติ 

-ประเมินจากการฝึก

ปฏบัิติงานทางเภสชัศาสตร์ 
-การประเมินตนเอง 

 
 

  



3  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถคดิวิเคราะห์อย่างมี

วิจารณญาณ มีเหตุผล และเป็นระบบ 

2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์

ข้อมูลเหตุการณ ์สรปุประเดน็ปัญหา 

และแก้ปัญหาอย่างมี วิจารณญาณ 

สร้างสรรค์ และเป็นระบบตามวิธกีาร

ทางวิทยาศาสตร์ 

3. สามารถสบืค้น ตีความ วิเคราะห์

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมได้

อย่างสร้างสรรค์ 

4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะ

ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในศาสตร์

เพ่ือก่อประโยชน์แก่สงัคมในประเดน็ที่

เหมาะสม 

6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ

ใช้ยาต่อบุคคล องค์กร และสงัคม 

-จัดรปูแบบการเรียนรู้โดยใช้

กรณศีึกษาในการฝึกให้นิสติคดิ

วิเคราะห์ เช่ือมโยงความรู้ที่เรียนกบั

รายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

-จัดรปูแบบการเรียนรู้โดยใช้

กรณศีึกษาในการฝึกให้นิสตินาํ

ความรู้ที่เรียนมาเป็นพ้ืนฐานในการ

แก้ไขปัญหาโดยมอบหมายงานให้

นิสติศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วย

ตนเอง 

-การนาํเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 

และการซักถาม 

-การฝึกปฏบิตัิงานทางเภสชัศาสตร์ 

-ประเมินจากความสามารถใน

การวิเคราะห์และวิจารณ ์

-ประเมินจากการตอบคาํถาม 

โดยเน้นการตอบอย่างมี

หลักการและเหตุผล 

-ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในช้ัน

เรียน 

-ประเมินจากการสอบ โดย

เน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์

ข้อมูล สรปุประเดน็ปัญหา และ

แก้ปัญหา 

-ประเมินจากการฝึก

ปฏบัิติงานทางเภสชัศาสตร์ 

-การประเมินตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผดิชอบ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถทาํงานกบัผู้อื่นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเป็นกลัยณมิตร 

2. สามารถทาํงานเป็นทมี รวมถงึการมี

ภาวะผู้นาํและการเป็นผู้ร่วมงานที่ด ี

3. สามารถวางตัวและแสดงความ

คิดเหน็ได้เหมาะสมกบับทบาท หน้าที่ 

และความรับผดิชอบ 

4. สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเดน็ใน

การแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

เหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

5. สามารถตดิต่อสื่อสารและสร้าง

มนุษยสมัพันธอ์นัดีกบัผู้ป่วย  ญาติ

ผู้ป่วย  ประชาชนทั่วไป  ผู้ร่วมงาน และ

บุคลากรสาธารณสขุอื่นๆ 

6. มีความรับผดิชอบในการกระทาํของ

ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

7. มีความรับผดิชอบในการพัฒนาการ

เรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งรับผดิชอบใน

การติดตามการเปล่ียนแปลงของวิชาชีพ

อย่างต่อเน่ือง 

-จัดกจิกรรมกลุ่มในห้องเรียนที่

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมการ

เรียนรู้ หรือมอบหมายงานที่ทาํงาน

เป็นกลุ่ม 

-เปิดโอกาสให้นิสติแสดงความ

คิดเหน็ อภิปรายโต้ตอบระหว่าง

เรียน 

-นาํกรณศีึกษามาใช้ระหว่างการ

เรียนการสอน และมีการอภปิราย

กรณศีึกษาระหว่างนิสติกบัอาจารย ์

-จัดให้มีการนาํเสนองานที่ได้รับ

มอบหมายในห้องเรียน 

-จัดให้มีกจิกรรมที่กระตุ้นให้นิสติมี

การติดตามการเปล่ียนแปลงของ

วิชาชีพ 

-การฝึกปฏบิตัิงานทางเภสชัศาสตร์ 

 

-ประเมินตนเอง และเพ่ือน

ด้วยแบบฟอร์มที่กาํหนด 

-ประเมินการทาํงานร่วมกนั

ด้านการตดิต่อสื่อสารและสร้าง

มนุษยสมัพันธอ์นัดี 

-ประเมินความสามารถในการ

แบ่งงานภายในกลุ่มและทาํงาน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

-ประเมินการตอบคาํถาม การ

แสดงความคดิเหน็ หรือ

ประเดน็ทางวิชาการของนิสติ

ในห้องเรียน 

-ประเมินความรับผดิชอบจาก

ความก้าวหน้าของงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

-การประเมินตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

สถติิหรือคณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน

การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. สามารถสรปุประเดน็และสื่อสารทั้งการ

พูดและการเขยีน รู้ จักเลือกและใช้รปูแบบ

ของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับเร่ืองและ

ผู้ฟังที่แตกต่างกนัได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

3. มีทกัษะในการสื่อสารภาษาไทย และ / 

หรือ ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

4. สามารถค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสบืค้น หาข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่

น่าเช่ือถอื และให้ข้อมูลยา ผลิตภณัฑ์

สขุภาพและความรู้อื่นๆทางเภสชัศาสตร์ 

แก่ผู้ป่วย ผู้รับบริการ ชุมชนและบุคลากร

ทางสาธารณสขุอย่างถูกต้อง ทนัสมัยและ

เช่ือถอืได้      

5. สามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการทาํงานได้

อย่างสมํ่าเสมอ 

-มอบหมายงานที่ต้องมี

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-มอบหมายงานที่ต้องมีการ

วิเคราะห์ข้อมูล แปล

ความหมายโดยอาศัยเทคนิค

ทางสถติิ หรือคณติศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง และสรปุประเดน็ 

-จัดให้มีการนาํเสนองานที่

ได้รับมอบหมาย โดย

เทคโนโลยีสาร สนเทศมา

ประยุกต์ใช้ในการทาํงาน 

-จัดการเรียนรู้ ผ่านทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น A-

Tutor 

 

-ประเมินความสามารถในการ

สบืค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูล 

-ประเมินความสามารถในการ

เลือกและคัดกรองข้อมูลที่

น่าเช่ือถอืและสอดคล้องกบั

เน้ือหาน้ัน 

-ประเมินความสามารถในการนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกต์ใช้ในการทาํงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

-ประเมินทกัษะการสื่อสารทั้ง

การพูดและการเขยีนในการ

นาํเสนอผลงานที่รับผดิชอบ 

-ประเมินจากรายงาน และ

รปูแบบการนาํเสนอ โดยนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกต์ใช้ในการทาํงาน 
-การประเมินตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 ดา้นทกัษะการปฏิบติัวิชาชีพ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ 

การปฏิบติัวิชาชีพ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.สามารถปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการผลิต การ

ควบคุมและประกนัคุณภาพ การวิจัยและ

พัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์

อื่น ๆ โดยสาขาเภสอัตุสาหการจะต้องมี

ทกัษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณจ์ริง 

2.สามารถปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการให้การ

บริบาลทางเภสชักรรม และบริหารจัดการ

เร่ืองยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสชั

กรรมจะต้องมีทกัษะในการแก้ไขปัญหาใน

สถานการณจ์ริง 

3. สามารถปฏบัิติงานเกี่ยวกบัระบบสขุภาพ 

ระบบยา  และการคุ้มครองผู้บริโภค  

-ให้ฝึกปฏบิัตงิานวิชาชีพ ณ 

แหล่งฝึก เช่น โรงพยาบาล 

โรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น 

เพ่ือเพ่ิมทกัษะวิชาชีพ 

-ประเมินจากการฝึกปฏบัิตงิาน 

ณ แหล่งฝึก โดยอาจารย์ประจาํ

แหล่งฝึก และผู้ดูแลการฝึกจาก

คณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


