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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที ่ 3/2557  วันที่  14  มิถุนายน  2557  เวลา  09.30 - 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ห้อง 1 ชั้น 6  
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  

และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
********************* 

 
กรรมการที่มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข  ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 6. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์อรุณี   วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 11. นายสนธิ  คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
12. ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง     รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
        กรรมการและเลขานุการ 
13. นางภูษณิศา  นวลสกุล    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   

         ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์                                    นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิชญ์ธวชั  ค าสุข    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. นายเอกสิทธิ์   โพธิ์ชูชาติ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. นางสาวสุภาวดี  จันทนุช   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. นางสาวอรอุมา  แก้วมณีโชติ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. นางนาถรัดดา   ยอดเอ้ือ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 6. นายพีรวัฒน์  จินาทองไทย   ผู้แทน การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และการขอปรับปรุงหลักสูตร 
       เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  
       และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 7 รายวิชา 
 7. ดร.สุทธาสินี   สุวรรณกุล   ผู้แทน การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และการขอปรับปรุงหลักสูตร 
       เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  
       และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 7 รายวิชา 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช   ธนเขตไพศาล ผู้แทน การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และการขอปรับปรุงหลักสูตร 
       เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  
       และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 7 รายวิชา 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง   วัชระธนกิจ ผู้แทน การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และการขอปรับปรุงหลักสูตร 
       เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  
       และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 7 รายวิชา 
    
เวลา 09.30 น. เปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระท่ี 1.1  รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบผลการด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาเห็นชอบการรับทราบหลักสูตร  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาหลักสูตร
และแจ้งแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 จ านวน 17 หลักสูตร แต่ละหลักสูตรมี
ข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. ปรับการเขียนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
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2. ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์ 

มาตรฐานหลักสูตร (กรณีที่คุณวุฒิไม่ตรงแต่มีการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และเคยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เก่ามาก่อน ให้แนบหลักฐานเพ่ือขออนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้) 

3. ให้มีการส่งเสริม พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนจัดการ 
เรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างต่อเนื่อง และควรเป็นงานวิจัยที่ทันสมัย มีการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
  
วาระท่ี 1.2 รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ประจ าปีการศึกษา 2556 
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบตามที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นหลักสูตร  
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 
  ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้เปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การบริหารงานวิชาวิชาการ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดให้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 16 รายวิชา โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบฯ  และได้ก าหนดรายละเอียดการทวนสอบ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานโดยพิจารณาจาก วัตถุประสงค์
รายวิชากับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ความสอดคล้องของเนื้อหาการสอนกับการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
พิจารณาเลือกรายวิชาที่มีค่าคะแนนจากผลการสอบที่สูงหรือต่ า หรือรายวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาตกจ านวนมาก      
ใช้วิธีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน มคอ. 3 มคอ. 5 คะแนน ข้อสอบ ชิ้นงานของนักศึกษา และการสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชา  
   ผลการทวนสอบพบว่า ในประเด็นความสอดคล้องของวัตถุประสงค์รายวิชากับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ มี 10 รายวิชา ที่สอดคล้องกัน และมี 6 รายวิชาที่ไม่สอดคล้องกัน  ดังนี้ 
   1. ด้านเนื้อหาวิชากับแผนการสอนและมาตรฐานผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกันจ านวน 11 
รายวิชา ไมส่อดคล้อง 5 รายวิชา  
   2. ด้านการวัดประเมินผล จากการตรวจเอกสารหลักฐาน วิธีสอน วิธีการวัดประเมินผลกับแผนการ
สอน  มีความสอดคล้องกัน 8 รายวิชา ไม่สอดคล้องกัน 8 รายวิชา 
   3. ด้านความสอดคล้องของมาตรฐานผลการเรียนรู้กับแผนการวัดประเมินผล  มีความสอดคล้องกัน            
9 รายวิชา ไม่สอดคล้องกัน 7 รายวิชา  
   มติที่ประชุม  รับทราบและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ทุกรายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที ่สกอ. ก าหนด 

2. ให้ทบทวนการจัดรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ใหม ่ 
3. ให้ปรับวิธีการเขียนแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ให้เป็นระบบ 

เดียวกัน  



4 

 
4. ให้ตัดข้อ 1.6 เนื่องจากไม่น่าจะเป็นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
5. ให้นักศึกษาประเมินตนเองในทักษะ 5 ด้าน โดยใช้แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่แท้จริง  
6. ให้ส ารวจนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยส่งแบบสอบถามตามสถานที่ท างานของ 

นักศึกษา เพ่ือทราบคุณภาพนักศึกษาและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างไรต่อไป 

7.  ใหท้บทวนความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ในรายวิชา 1431 102  
ปรัชญากับชีวิตและสังคม และรายวิชา 1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต ให้ถูกต้องเหมาะสม 

8.  หากมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไป ในปีการศึกษา 2558 ให้เสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ เพ่ือทราบรายละเอียดการปรับปรุงทุกรอบการประชุม 

9.  ให้มหาวิทยาลัยก าหนดช่วงเวลาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน สม่ าเสมอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
วาระท่ี  2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ครั้งที่ 2/2557 วันที ่15 พฤษภาคม 2557 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม และให้แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
1. หน้า 3 วาระท่ี 1.3 แก้ไขหัวข้อวาระเป็น แนวปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัยในการขออนุมัติ 

เปิดหลักสูตรใหม่ 
 

2. หน้า 3 วาระท่ี 1.4.1 บรรทัดที่ 6 แก้ไขข้อความเป็น ประชาคมอาเซียน 
3. หน้า 4 วาระท่ี 3.1 ปรับการเขียนมติท่ีประชุมใหม่ ระบุให้ชัดเจนเห็นชอบในหลักการหรือไม่ 

เห็นชอบในหลักการ และปรับการเขียนระเบียบวาระให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
4. หน้า 6 ข้อ 13 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น นิยามของน้ ามันหอมระเหย 
5. หน้า 7 วาระท่ี 3.1 การพิจารณาเข้าร่วมเครือข่ายการวิจัยกับคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการ

วิจัยและพัฒนา  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ส ารวจหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ ประสานกับคณะทีต่้องการเข้าร่วมเครือข่าย
การวิจัย และเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบครั้งถัดไป  
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง   
วาระท่ี  3.1  การเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

และการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  (จ านวน 7 รายวิชา) 

 คณะเภสัชศาสตร์ เสนอเปิดรายวิชาใหม่ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพเลือก หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายวิชาบรรยาย มคอ.3 
จ านวน 1 รายวิชา และรายวชิาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ มคอ.4 จ านวน 13 รายวิชา รวม 14 รายวิชา ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
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2557 มติที่ประชุมให้คณะเภสัชศาสตร์แก้ไขเนื้อหารายวิชา พิจารณาในการปรับลดรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพตาม
ความเหมาะสม และตรวจสอบความถูกต้องของภาษา คณะเภสัชศาสตร์ไดป้รับปรุงแก้ไขรายละเอียดดังนี้ 

1. ปรับลดรายวิชามคอ.4 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพจาก 13 รายวิชา เหลือ 6 รายวิชา และรายวิชา  
มคอ.3 คงเดิม 1 รายวิชา รวมเป็น 7 รายวิชา การตรวจสอบความถูกต้องของภาษา โดยมีอาจารย์ประจ ารายวิชา  
งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ และประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตร่วมกันตรวจสอบ ดังเอกสารประกอบการ
ประชุม 

2. ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยเพิ่มรายวิชาใหม่ 
จ านวน 10 รายวิชา (จ านวน 7 รายวิชาเป็นรายวิชาที่ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ข้างต้น และอีก 3 รายวิชา  
เป็นรายวิชาที่เคยเปิดและบรรจุอยู่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

3. ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยเพิ่มรายวิชาใหม่ 
จ านวน 7 รายวิชา (จ านวน 7 รายวิชา เป็นรายวิชาที่ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ข้างต้น) 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการการเปิดรายวิชาใหม่ทั้ง 7 รายวิชา และการปรับปรุงหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ให้คณะแก้ไขรายละเอียด
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบก่อนเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียด 
การแก้ไขแต่ละรายวิชาดังนี้ 
 

1. รายวิชา 1506 622   การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ        5(0-16-0)  

  หมวดที่ 1 
1. แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยเป็น การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ 

สุขภาพ และแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษเป็น Pharmaceutical Clerkship in Product and Health Consumer 
Protection เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อวิชาอ่ืน 

2.  หน้า 1 ข้อ 5 ระบุจ านวนสัปดาห์ที่มีการฝึกปฏิบัติให้ชัดเจน  
 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 2 ข้อ 1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เรียงล าดับข้อ 1-8 ใหม่ (ให้เรียนรู้  

มีความสามารถ มีสมรรถนะ) เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา  และปรับยุบรวมหัวข้อ แก้ไขให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา 

2. หน้า 2 ข้อ 2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสบการณ์ภาคสนาม บรรทัดที่ 1 ตัดข้อความค าว่า  
เพ่ือปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้มีความสอดคล้องกับบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมในปัจจุบัน เพ่ิมข้อความ 
เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะความรู้และประสบการณ์ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยง  และเพ่ิมเนื้อหาในเรื่องความปลอดภัย
ของผู้ป่วย ผลและอันตรายจากการบริโภค 
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หมวดที่ 3 
1. หน้า 6 ทักษะด้านที่ 6 ระบุแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้ชัดเจน และแก้ไขศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น  

Psychomotor Skills 
หมวดที่ 4 
1. หน้า 6 ข้อ 1 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเป็น ฝึกปฏิบัติบทบาทของเภสัชกรเก่ียวกับการ 

คุ้มครอบผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เช่น ในกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน และ
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   

2. หน้า 7 ข้อ 3 (3.2) ระบพุนักงานพ่ีเลี้ยงเป็นใคร มีต าแหน่ง คุณสมบัติ และการปฏิบัติงาน         
ให้ชัดเจน 

3. หน้า 8 ข้อ 4 (4.1) และข้อ 5 (5.2) บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น จัดท าโดยคณะอนุกรรมการ 
ประสานงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย  
  4. หน้า 9 ข้อ 6 ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ/พนักงาน 
พ่ีเลี้ยง ในการประเมิน/ติดตามนักศึกษาให้ชัดเจน  

5. หน้า 9 ข้อ 7 (7.2)  ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน  
ให้ชัดเจน 
  6. หน้า 9 ข้อ 8 (8.3) เพ่ิมคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน และข้อ 8.4 แก้ไขข้อความเป็น โปรแกรมและ
ระบบคอมพิวเตอร์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมวดที่ 5 
1. หน้า 10 ข้อ 1 ระบสุถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
หมวดที่ 6 

1. หน้า 11 ข้อ 2 ระบุกิจกรรมกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ผู้ประเมิน 
นักศึกษา และวิธีประเมินให้ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกับทุกรายวิชา 

หมวดที่ 7 
1. หน้า 12 ข้อ 2 เพ่ิมเนื้อหาการรายงานผลการด าเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

 
  2.  รายวิชา 1506 624  การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง 

ด้านเภสัชกรรมชุมชน            5(0-16-0)  
หมวดที่ 1 
1. หน้า 1 ข้อ 5 ระบุจ านวนสัปดาห์ที่มีการฝึกปฏิบัติให้ชัดเจน  

 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 2 ข้อ 1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เรียงล าดับข้อ 1-8 ใหม่ (ให้เรียนรู้ มี 

ความสามารถ มีสมรรถนะ) และปรับยุบรวมหัวข้อ แก้ไขให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา 
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2. หน้า 2 ข้อ 2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสบการณ์ภาคสนาม บรรทัดที่ 1 ตัดข้อความค าว่า 

หลากหลาย 
 3.  หน้า 2 เพ่ิมหมายเหตุต่อจากข้อ 2 ระบุคุณสมบัติของพนักงานพ่ีเลี้ยง และปฏิบัติหน้าที่ความ

รับผิดชอบ  
หมวดที่ 3 
1. หน้า 3-7 ทักษะแตล่ะด้านตัดค าต่อท้ายค าว่า ที่ต้องพัฒนา และตารางแสดงกระบวนการหรือ

กิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้หรือทักษะ ตารางวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง  
ตัดค าศัพทภ์าษาอังกฤษทั้งหมด   

2. หน้า 6 ทักษะด้านที่ 6 ระบุแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้ชัดเจน และแก้ไขศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น  
Psychomotor Skills 

หมวดที่ 4 
1. หน้า 7 ข้อ 1 ปรับวิธีการเขียนค าอธิบายรายวิชาไทยและอังกฤษให้ถูกต้อง และเพ่ิมเนื้อหาใน 

เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย  
2.  หน้า 7 ข้อ 2 เพ่ิมหัวข้อการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมของนักศึกษา 
3.  หน้า 8 สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมที่ 5 บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า การแนะน าผู้ป่วยเลิกบุหรี่ด้วย 2A  

สัปดาห์ที่ 4-5 กิจกรรมที่ 2 ตัดค าศัพทภ์าษาอังกฤษ และให้เพิ่มการติดตามผู้ป่วยทุกสัปดาห์ 
4.  หน้า 8 ข้อ 4 (4.1) และข้อ 5 (5.2) บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น จัดท าโดยคณะอนุกรรมการ 

ประสานงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  

 5.  หน้า 9 ข้อ 6 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ/พนักงานพี่เลี้ยง ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ
การประเมิน/ติดตามนักศึกษาให้ชัดเจน และสามารถให้ค าแนะน า/ปรับปรุงด้านไหนแก่นักศึกษาได้บ้าง 

 6.  หน้า 10 ข้อ 8 (8.3) เพ่ิมคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน และข้อ 8.4 แก้ไขข้อความเป็น โปรแกรมและ
ระบบคอมพิวเตอร์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.  หน้า 10 ข้อ 7 (7.2)  ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน  
ให้ชัดเจน 

8.  หน้า 10 ข้อ 7.4 เพ่ิมช่องการการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่อ online ต่างๆ  
9.  หน้า 9 ข้อ 8.3 เพ่ิมคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน และข้อ 8.4 แก้ไขข้อความเป็น โปรแกรมและระบบ 

คอมพิวเตอร์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หมวดที่ 5 
1.  หน้า 10 ข้อ 1 ระบสุถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเพ่ิมความเสี่ยงจากการการตรวจเยี่ยมบ้าน

ผู้ป่วย 
หมวดที่ 6 
1. หน้า 11 ข้อ 2 ระบุกิจกรรมกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ผู้ประเมิน 

นักศึกษา และวิธีประเมินให้ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกับทุกรายวิชา 
2. หน้า 12 ข้อ 7 ตัดค าศัพทภ์าษาอังกฤษทุกค าในตารางกิจกรรมที่ก าหนด  
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หมวดที่ 7 
1.   หน้า 14 ข้อ 1 (1.3) ระบอุาจารย์ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน  
2. หน้า 14 ข้อ 2 เพ่ิมเนื้อหาการรายงานผลการด าเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

 
3. รายวิชา 1506 625  การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 

ในคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค          5(0-16-0)  
หมวดที่ 1 
1. ระบุจ านวนสัปดาห์ที่มีการฝึกปฏิบัติให้ชัดเจน  
หมวดที่ 2 
1. หน้า 2 ข้อ 1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เรียงล าดับข้อ 1-8 ใหม่ (ให้เรียนรู้ มี 

ความสามารถ มีสมรรถนะ) และปรับยุบรวมหัวข้อ แก้ไขให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา 
2. หน้า 1 ข้อ 3 ระบุการดูแลผู้ป่วยนอกดูแลอย่างไรให้ชัดเจน 

   3.  หน้า 2 เพ่ิมหมายเหตุต่อจากข้อ 2 ระบุคุณสมบัติของพนักงานพี่เลี้ยง และปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  

หมวดที่ 3 
1. หน้า 2-7 ทักษะแต่ละด้านตัดค าต่อท้ายค าว่า ที่ต้องพัฒนา และตารางแสดงกระบวนการหรือ

กิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้หรือทักษะ ตารางวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง  
ตัดค าศัพทภ์าษาอังกฤษทุกค า   

2. หน้า 6 ทักษะด้านที่ 6 ระบุแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้ชัดเจน และแก้ไขศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น  
Psychomotor Skills 

หมวดที่ 4 
1. หน้า 7 ข้อ 1 ปรับวิธีการเขียนค าอธิบายรายวิชาไทยและอังกฤษให้ถูกต้อง และเพ่ิมเนื้อหาใน 

เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย  
2.  หน้า 7 ข้อ 2 เพ่ิมหัวข้อการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมของนักศึกษา 
 3.  หน้า 9 ข้อ 4 (4.1) และข้อ 5 (5.2) บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น จัดท าโดยคณะอนุกรรมการ 

ประสานงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  
  4.  หน้า 9 ข้อ 5 (5.4) แก้ไขข้อความเป็น มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบ และติดตามดูแล
การปฏิบัติงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 5.  หน้า 10 ข้อ 6 ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ/พนักงานพ่ี
เลี้ยง ในการประเมิน/ติดตามนักศึกษาให้ชัดเจน  

 6.  หน้า 10 ข้อ ข้อ 8 (8.3) เพ่ิมคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน และข้อ 8.4 แก้ไขข้อความเป็น โปรแกรมและ
ระบบคอมพิวเตอร์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 7.  หน้า 10 ข้อ 7 (7.2)  ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึก 
ปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน 
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  8.หน้า 10 ข้อ 7 (7.4) เพ่ิมช่องการการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่อ online ต่างๆ  

หมวดที่ 5 
1. หน้า 11 ข้อ 1 ระบสุถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้ชัดเจน  
หมวดที่ 6 
1.  หน้า 11 ข้อ 2 ระบุกิจกรรมกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ผู้ประเมิน 

นักศึกษา และวิธีประเมินให้ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกับทุกรายวิชา 
2.  หน้า 12 ข้อ 7 ตัดค าศัพท์ภาษาอังกฤษทุกค าในตารางกิจกรรมที่ก าหนด  
หมวดที่ 7 
1.  หน้า 14 ข้อ 1 (1.3) ระบอุาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน  
2.  หน้า 12 ข้อ 2 เพ่ิมเนื้อหาการรายงานผลการด าเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

 
4. รายวิชา 1506 626 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน      5(0-16-0) 
หมวดที่ 1 

1. แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยเป็น การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ 
สุขภาพ และแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษเป็น Pharmaceutical Clerkship in Product and Health Consumer 
Protection   

2.   หน้า 1 ข้อ 5 ระบุจ านวนสัปดาห์ที่มีการฝึกปฏิบัติให้ชัดเจน  
หมวดที่ 2 
1. หน้า 1 ข้อ 1 (1.3) บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น การจัดการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้กับ 

ผู้ป่วยในได ้ 
2. หน้า 2 ข้อ 1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เรียงล าดับข้อ 1-8 ใหม่ (ให้เรียนรู้ มี 

ความสามารถ มีสมรรถนะ) และปรับยุบรวมหัวข้อ แก้ไขให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา 
3. หน้า 2 ข้อ 2 เพ่ิมหัวข้อ ตระหนักความส าคัญและขอบขีดของการเรียนรู้และการปฏิบัติต่อ 

ผู้ป่วยร่วมกับแพทย์และพยาบาล 
  4.  หน้า 2 เพ่ิมหมายเหตุต่อจากข้อ 2 ให้ระบุคุณสมบัติของพนักงานพี่เลี้ยง และปฏิบัติหน้าที่ความ

รับผิดชอบ  
                     หมวดที่ 3 

1. หน้า 2-7 ทักษะแต่ละด้านตัดค าต่อท้ายค าว่า ที่ต้องพัฒนา และตารางแสดงกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้หรือทักษะ ตารางวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง  
ตัดค าศัพทภ์าษาอังกฤษทุกค า   

2. หน้า 6 ทักษะด้านที่ 6 ระบุแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้ชัดเจน และแก้ไขศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น  
Psychomotor Skills 

หมวดที่ 4 
1.   หน้า 7 ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาไทยและอังกฤษให้ถูกต้อง  และเพ่ิมเนื้อหาความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย และแก้ไขข้อความค าว่า ได้แก่ เป็น เช่น  
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2.   หน้า 9 ข้อ 4 (4.1) และข้อ 5 (5.2) บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น จัดท าโดยคณะอนุกรรมการ 

ประสานงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ภายใต้การดูแลของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย  

3.   หน้า 9 ข้อ 5 (5.4) แก้ไขข้อความเป็น มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบ และติดตามดูแล
การปฏิบัติงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ 

4.  หน้า 9 ข้อ 6 ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ/พนักงาน 
พ่ีเลี้ยง ในการประเมิน/ติดตามนักศึกษาให้ชัดเจน  
                     5.  หน้า 10 ข้อ ข้อ 8 (8.3) เพ่ิมคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน และข้อ 8.4 แก้ไขข้อความเป็น โปรแกรม 
และระบบคอมพิวเตอร์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                     6.  หน้า 10 ข้อ 7 (7.2)  ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึก 
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
                     7.  หน้า 10 ข้อ 7 (7.4)  เพ่ิมช่องการการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่อ online ต่างๆ  

หมวดที่ 5 
1. หน้า 11 ข้อ 1 ระบสุถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้ชัดเจน  
หมวดที่ 6 
1.  หน้า 11 ข้อ 2 ระบุกิจกรรมกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ผู้ประเมิน 

นักศึกษา และวิธีประเมินให้ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกับทุกรายวิชา 
2.  หน้า 12 ข้อ 7 ตัดค าศัพท์ภาษาอังกฤษทุกค าในตารางกิจกรรมที่ก าหนด  
หมวดที่ 7 
1.  หน้า 14 ข้อ 1 (1.3) ระบอุาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน  
2.  หน้า 12 ข้อ 2 เพ่ิมเนื้อหาการรายงานผลการด าเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

 
5. รายวิชา 1506 627 การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมยาปราศจากเชื้อ   5(0-16-0)    
หมวดที่ 1 
1. แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยเป็น การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ และแก้ไขชื่อวิชา 

ภาษาอังกฤษเป็น Pharmaceutical Clerkship in compounding sterile Product Preparation   
2. หน้า 1 ข้อ 5 ระบุจ านวนสัปดาห์ที่มีการฝึกปฏิบัติให้ชัดเจน 
หมวดที่ 2 
1.   หน้า 1 ข้อ 2 แก้ไขข้อความเป็น ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยาที่ปราศ 

จากเชื้อ  
2. หน้า 2 ข้อ 1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เรียงล าดับข้อ 1-8 ใหม่ (ให้เรียนรู้  

มีความสามารถ มีสมรรถนะ) และปรับยุบรวมหัวข้อ แก้ไขให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา 
3.  หน้า 2 เพ่ิมหมายเหตุต่อจากข้อ 2 ระบุคุณสมบัติของพนักงานพ่ีเลี้ยง และปฏิบัติหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบ  
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                     หมวดที่ 3 

1.  หน้า 2-7 ทักษะแต่ละด้านตัดค าต่อท้ายค าว่า ที่ต้องพัฒนา และตารางแสดงกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้หรือทักษะ ตารางวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง และตัด
ค าศัพทภ์าษาอังกฤษทุกค า  

2.  หน้า 4 ข้อ 3 (3.4) แก้ไขข้อความเป็น การวางแผนการรักษาด้วยยาทีใ่ห้ทางหลอดเลือดด า  
3.  หน้า 6 ทักษะด้านที่ 6 ระบุแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้ชัดเจน และแก้ไขศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น  

Psychomotor Skills 
หมวดที่ 4 
1.   หน้า 8 ข้อ 1 ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาไทยและอังกฤษให้ถูกต้อง บรรทัดที่ 2 แก้ไข

ข้อความเป็น หรือสูตรอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดด า และบรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความเป็น การฝึกทักษะการสื่อสาร  
การสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์  

2.   หน้า 9 ข้อ 4 (4.1) และข้อ 5 (5.2) บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น จัดท าโดยคณะอนุกรรมการ
ประสานงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย  

3.   หน้า 9 ข้อ 5 (5.4) แก้ไขข้อความเป็น มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบ และติดตามดูแล 
การปฏิบัติงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 

3.  หน้า 10 ข้อ ข้อ 8 (8.3) เพ่ิมคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน และ(8.4) แก้ไขข้อความเป็น โปรแกรมและ 
ระบบคอมพิวเตอร์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. หน้า 10 ข้อ 7.2  ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน  
ให้ชัดเจน 

5. หน้า 10 ข้อ 7 (7.4) เพ่ิมช่องการการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่อ online ต่างๆ  
หมวดที่ 5 
1. หน้า 11 ข้อ 1 ระบสุถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้ชัดเจน  
2. หน้า 11 ข้อ 4 (4.1) บรรทัดที่ 3 เพ่ิมข้อความ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่จะฝึกอบรม 

นักศึกษา 
3. หน้า 11 ข้อ 5 เพ่ิมการจัดการความเสี่ยงจากการใช้ยาทางหลอดเลือดด า  
หมวดที่ 6 
1. หน้า 12 ข้อ 2 ระบุกิจกรรมกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ผู้ประเมิน 

นักศึกษา และวิธีประเมินให้ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกับทุกรายวิชา 
2. หน้า 12 ข้อ 5 แก้ไขข้อความในกิจกรรมที่ก าหนดเป็น น าเสนอการวิเคราะห์ปัญหาจากค าสั่ง 

ของแพทย์ และมีการรายงานตามข้ันตอน 
3.   หน้า 12 ตัดค าศัพท์ภาษาอังกฤษทุกค าในตารางกิจกรรมที่ก าหนด  
2. หน้า 13 ข้อ 4 ระบผุู้ประเมินนักศึกษา และแบบประเมินที่ใช้ประเมินนักศึกษาให้ชัดเจน 
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หมวดที่ 7 
1.  หน้า 14 ข้อ 1 (1.3) ระบอุาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน  
2.  หน้า 12 ข้อ 2 เพ่ิมเนื้อหาการรายงานผลการด าเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

 
6. รายวิชา 1506 628 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา   5(0-16-0)       
หมวดที่ 1 
1. หน้า 1 ข้อ 5 ระบุจ านวนสัปดาห์ที่มีการฝึกปฏิบัติให้ชัดเจน 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 2 ข้อ 2 ปรับวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน  
2. ข้อ 1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เรียงล าดับข้อ 1-8 ใหม่ (ให้เรียนรู้  

มีความสามารถ มีสมรรถนะ) และปรับยุบรวมหัวข้อ แก้ไขให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา 
3. หน้า 2 เพ่ิมหมายเหตุต่อจากข้อ 2 ระบุคุณสมบัติของพนักงานพ่ีเลี้ยง และปฏิบัติหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบ  
หมวดที่ 3 

1.  หน้า 2-7 ทักษะแต่ละด้านตัดค าต่อท้ายค าว่า ที่ต้องพัฒนา และตารางแสดงกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้หรือทักษะ ตารางวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง และตัด
ค าศัพทภ์าษาอังกฤษทุกค า  

2.  หน้า 4 ข้อ 3 (3.4) แก้ไขข้อความเป็น การวางแผนการรักษาด้วยยาทีใ่ห้ทางหลอดเลือดด า  
3.  หน้า 6 ทักษะด้านที่ 6 ระบุแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้ชัดเจน และแก้ไขศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น  

Psychomotor Skills 
หมวดที่ 4 
1. หน้า 8 ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาไทยและรายวิชาอังกฤษให้ถูกต้อง  
2. หน้า 9 ข้อ 4 (4.1) และข้อ 5 (5.2) บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น จัดท าโดยคณะอนุกรรมการ 

ประสานงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ภายใต้การดูแลของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

3. หน้า 9 ข้อ 5 (5.4) แก้ไขข้อความเป็น มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบ และติดตามดูแล 
การปฏิบัติงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ 

4.  หน้า 10 ข้อ ข้อ 8 (8.3) เพ่ิมคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน และ(8.4) แก้ไขข้อความเป็น โปรแกรมและ 
ระบบคอมพิวเตอร์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. หน้า 10 ข้อ 7.2  ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน  
ให้ชัดเจน 

6. หน้า 10 ข้อ 7 (7.4) เพ่ิมช่องการการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ สื่อ online ต่างๆ  
หมวดที่ 5 
1. หน้า 11 ข้อ 1 ระบสุถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้ชัดเจน  
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2. หน้า 11 ข้อ 4 (4.1) บรรทัดที่ 3 เพ่ิมข้อความ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่จะฝึกอบรม 

นักศึกษา 
หมวดที่ 6 
1. หน้า 12 ข้อ 2 ระบุกิจกรรมกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ผู้ประเมิน 

นักศึกษา และวิธีประเมินให้ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกับทุกรายวิชา 
2.   หน้า 12 ตัดค าศัพทภ์าษาอังกฤษทุกค าในตารางกิจกรรมที่ก าหนด  
3.   หน้า 13 ข้อ 4 ระบุผู้ประเมินนักศึกษา และแบบประเมินที่ใช้ประเมินนักศึกษาให้ชัดเจน 
หมวดที่ 7 
1.  หน้า 14 ข้อ 1 (1.3) ระบอุาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน  
2.  หน้า 12 ข้อ 2 เพ่ิมเนื้อหาการรายงานผลการด าเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
 
7. รายวิชา 1507 527 การให้ค าปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษส าหรับเภสัชกร     3(2-3-4)        
หมวดที่ 1 
1. แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยเป็น การให้ค าปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ  และแก้ไขชื่อวิชา 

ภาษาอังกฤษเป็น Drug Counseling in English 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 2 ข้อ 1 (1.6) บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ เป็น อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ 

ผู้ป่วยและการปฏิบัติตัวระหว่างใช้ยา และแก้ไขค าน าหน้าทุกหัวข้อย่อยเป็น สามารถ 
2. หน้า 2 ข้อ 1 ตัดข้อย่อย 1.1 และข้อ 1.2  
3. หน้า 2 ข้อ 2 แก้ไขข้อความเป็น เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการทางเภสัช 

กรรมแก่ผู้ป่วย ทั้งในส่วนโรงพยาบาลและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
หมวดที่ 3 
1. หน้า 2 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเป็น การสื่อสารด้านยาด้วยภาษาอังกฤษในการซัก 

ประวัติทั่วไป ประวัติทางการแพทย์ และพฤติกรรมสุขภาพ การระบุอาการและอาการแสดง การให้ค าปรึกษาด้านยา
ในโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง และการให้ค าปรึกษาส าหรับยาที่ใช้เทคนิคพิเศษ การให้ค าปรึกษาด้านยาในเด็ก ผู้สูงอายุ 
สตรีและสตรีตั้งครรภ์ และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  

หมวดที่ 5 
1. หน้า 6 แก้ไขตารางแผนการสอนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
2. หน้า 13 สัปดาห์ที่ 16 แก้ไขข้อความสาระการเรียนรู้เป็น ให้ค าปรึกษาด้านยาส าหรับสตรีและ 

สตรีตั้งครรภ์ด้วยภาษาอังกฤษ 
3. หน้า 15 ข้อ 2 ระบุวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และก าหนดสัดส่วนของการ 

ประเมินผลให้เหมาะสม 
หมวดที่ 6   
1. หน้า 15 ข้อ 1 แก้ไขการเขียนผลงานทางวิชาการตามแบบ Vancouver Style ให้เป็นระบบ 

เดียวกันทั้งแบบฟอร์ม 
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หมวดที่ 7 
1. หน้า 16 ข้อ 5 เพ่ิมเนื้อหาการรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  

      
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1 การเปิดหลักสูตรใหม่   -  ไม่มี 
 
วาระท่ี  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร   
วาระท่ี  4.2.1  การปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 หลักสูตร จ านวน 22 หลักสูตร 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้คณะแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ  ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบก่อนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร เสนอส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

1. แก้ไขจ านวนหลักสูตรในใบสรุปเรื่องเป็น 23 หลักสูตร  
2. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

การศึกษาทุกระดับปริญญาให้ครบถ้วน 
3. ตรวจสอบเหตุผลและสาระในการปรับปรุงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

 
วาระท่ี  4.3 การปิดหลักสูตร   -  ไม่มี  
 
วาระท่ี  4.4 การเปิดรายวิชาใหม่/เพิ่มรายวิชาในหลักสูตร - ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  ก าหนดการประชุมครั้งที่  4/2557 วันที่ 14  สิงหาคม  2557 
 มติที่ประชุม  รับทราบและเลื่อนก าหนดการประชุมครั้งที่ 4/2557 เป็นวันที่ 28 สิงหาคม  2557  
 
เวลา 16.30 น.  ปิดการประชุม 
 
 

 

.................................................... 
(นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

.................................................... 
(นางภูษณิศา  นวลสกุล)  

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง)  
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


