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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘  (หลักสูตรหกปี) 
 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทําหลักสูตร 
หรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา 
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเภสัชศาสตร์  (หลักสูตรหกปี)  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังกล่าว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์  (หลักสูตรหกปี)  
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
(หลักสูตรหกปี)” 

ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์  
(หลักสูตรหกปี)  ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต  โดยมีหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  
และองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
(หลักสูตรหกปี)  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์  
(หลักสูตรหกปี)  อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศน้ี  
ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(หลักสูตรหกป)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(หลักสูตรหกป)ี 



มคอ ๑ 

๑ 

 

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี) 

 
๑. ช่ือสาขา/สาขาวิชา 
 ช่ือสาขา เภสัชศาสตร์ 

ช่ือสาขาวิชา 
  (๑) เภสัชกรรมอุตสาหการ  

(๒) การบริบาลทางเภสัชกรรม 
   

๒.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย 

  เภสัชศาสตรบัณฑิต 
ภ.บ. 

 

ภาษาอังกฤษ 
  Doctor of Pharmacy 
  Pharm.D. 

 

หมายเหตุ: มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี) จะเน้นมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้เป็นหลัก ส่วนชือ่ปริญญาและชื่อท่ีแสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกต่างกันใน

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตามรายละเอียดของสาขาวิชาน้ัน หากชื่อปริญญาและ/หรือชื่อสาขาวิชา

ท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดแตกต่างจากท่ีปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องมีผลการเรียนรู้สอดคล้องกับ

ชื่อปริญญาน้ันๆ และสภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ ท้ังน้ีให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา 
 

๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 
 สาขาเภสัชศาสตร์ เป็นสาขาท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องยาและสุขภาพ มีเน้ือหาวิชาความรู้ครอบคลุม
ในหลายศาสตร์ ท้ังศาสตร์ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) ศาสตร์ด้าน 
การบริบาลทางเภสัชกรรม ศาสตร์ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ซึ่งการเรียนรู้ศาสตร์ดังกล่าวมีความจําเป็นต้องบูรณาการเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซ้ึง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ 
และต่อยอดองค์ความรู้ในสาขา 

 



มคอ ๑ 

๒ 

 

 ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศไทย รวมท้ัง
นโยบายการสาธารณสุขของประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีต สาขาเภสัชศาสตร์จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนให้มีความหลากหลายและมีความเป็นสากล ขณะเดียวกันก็ต้องมีความเฉพาะทางมากย่ิงข้ึน 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดทําหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการในบริบท
ที่แตกต่างไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาให้เน้นเฉพาะด้านหรือโดยการกําหนดสาขาวิชา
ในหลักสูตร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเฉพาะด้านและมีความชํานาญในด้าน/สาขาวิชาน้ันๆ มากย่ิงขึ้น 
การเรียนรู้จึงต้องมีท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึกทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้
บัณฑิตมีความพร้อมท้ังองค์ความรู้และความสามารถในการทํางานท่ีสอดคล้องกับความต้องการและ
สถานการณ์ในสังคม  
 
๔.  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติท่ีดี เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม อุทิศตน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการหลักการและทฤษฎีทางเภสัชศาสตร์
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา 

๓. สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณบนหลักฐาน
ทางวิชาการ รวมท้ังมีความสามารถด้านการวิจัย 

๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นท่ีพ่ึงของสังคมด้านยาและสุขภาพ 
๕. มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๖. มีภาวะผู้นํา สามารถทํางานเป็นทีมและพร้อมนําการเปลี่ยนแปลง 
๗. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเป็นสากล 

 

๕.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑ ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ มีจิตอาสา 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา  

๑.๒ เคารพสิทธิ คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๑.๓ เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ภายในหลักธรรมาภิบาลของ

องค์กรและสังคม 
 

๒. ด้านความรู้* 
๒.๑ มีความรู้และเข้าใจทฤษฎี หลักการ ในวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



มคอ ๑ 

๓ 

 

๒.๒ มีความรู้ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) เก่ียวกับเคมีทางยา 
การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ยา ชีววัตถุ สมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ  โดยสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการจะต้องนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างชํานาญ   

    ๒.๓ มีความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเก่ียวกับการวางแผนการรักษาด้วยยา การใช้ยา 

การประเมินปัญหาด้านยาและสุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้ยา และการบริหารจัดการ

เรื่องยา  โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ในสถานการณ์จริงได้อย่างชํานาญ 

๒.๔ มีความรู้เก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง  และ

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  

๒.๕ มีความรู้ในระบบสุขภาพ ระบบยา การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายหรือข้อตกลง 

ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพและการบริหารจัดการสําหรับการประกอบการด้านยาเบ้ืองต้น 
 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑ สามารถคิด วิเคราะห์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล และ 

เป็นระบบ  
๓.๒ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
๓.๓ มีทักษะการสรุปความคิดรวบยอด  
๓.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ มีทักษะในการรู้สารสนเทศ  
 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ มีภาวะผู้นํา สามารถทํางานเป็นทีม แสดงและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม 
๔.๒ สามารถใช้ความรู้ในวิชาชีพมาบริการสังคมได้อย่างเหมาะสม 
๔.๓ มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
  

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๕.๑ มีทักษะการคํานวณ สามารถเลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์

ท่ีเก่ียวข้องในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ 
๕.๒ มีทักษะในการเขียนรายงานและการนําเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการ

อย่างเหมาะสม 



มคอ ๑ 

๔ 

 

๕.๓ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๔ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดความรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๖. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ* 
๖.๑ สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและ

พัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนๆ โดยสาขาวิชาเภสัชกรรม 
อุตสาหการจะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

๖.๒ สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการเรื่องยา 
โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์จริง 

    ๖.๓ สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

*มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (ข้อท่ี ๒) และด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ข้อท่ี ๖) 
สามารถทําการประเมินแตกต่างกันในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตามสาขาวิชาท่ีสถาบันเปิดสอน 

 

๖.  องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง  
สภาเภสัชกรรม  
 

๗.  โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม ซ่ึงประกอบด้วย 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึงวิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้ อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตน
อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆ ก็ได้โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา 
และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

 
 



มคอ ๑ 

๕ 

 

หมวดวิชาเฉพาะ จําแนกเป็น ๒ กลุ่ม ดังน้ี 
๑. กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ประกอบด้วยวิชาท่ีเป็นพ้ืนฐานสําหรับการเรียนทางด้านเภสัชศาสตร์ 

ได้แก่ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

๒. กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาท่ีจําเป็นสําหรับวิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่ กลุ่มวิชาด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านผู้ป่วย และด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ โดยสัดส่วนของแต่ละกลุ่ม
วิชาให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละหลักสูตรและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม 
ท้ังน้ี ให้นับรวมวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและวิชาท่ีเก่ียวกับการวิจัยของนิสิต/นักศึกษา เป็นส่วนหน่ึง
ของกลุ่มวิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะ 

หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามท่ีตนเองถนัดหรือ
สนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  ๑๘๔ หน่วยกิต  

๒.๑ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต  

๒.๒ กลุ่มวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  ๑๑๔ หน่วยกิต* 

และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   ๓๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

การฝึกปฏิบัติงาน 

 - ภาคบังคับ  ไม่น้อยกว่า  ๔๐๐  ชั่วโมง (๖ หน่วยกิต) 

 - สาขาเน้น ชั้นปีท่ี ๖ ไม่น้อยกว่า     ๑,๖๐๐  ชั่วโมง (๒๘ หน่วยกิต) 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  ๒๒๐ หน่วยกิต 

* หมายเหตุ: หลักสูตรที่มีสาขาวิชาแตกต่างกันจะมีรายวิชาชีพในด้านที่เป็นสาขานั้น
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๗ ของรายวิชา
ในกลุ่มวิชาชีพ 

 

๘.  เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา 
เน้ือหาสาระสําคัญจัดเป็นกลุ่ม ดังน้ี 
๘.๑ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ประกอบด้วยองค์ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงสร้างและหน้าที่การทํางานระบบต่างๆ 



มคอ ๑ 

๖ 

 

ของร่างกายมนุษย์  สาเหตุและกลไกการเกิดโรค เทคนิคการใช้เครื่องมือและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และองค์ความรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๘.๒ กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับตัวยา ผลิตภัณฑ์ยาและ
สุขภาพ สมุนไพร และชีววัตถุต่างๆ ท่ีนํามาใช้เป็นยา เทคนิคทางเภสัชกรรม การผลิตและวิจัยพัฒนายา 
วิทยาการและเทคโนโลยีของยา การควบคุมและประกันคุณภาพยา กระบวนการเก็บรักษาและ
กระจายยาและองค์ความรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการจะมีการเรียน
รายวิชาในกลุ่มน้ีเพ่ิมมากข้ึนกว่ากลุ่มวิชาอ่ืน รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกัน เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ความชํานาญ และทักษะมากย่ิงข้ึน 

๘.๓ กลุ่มวิชาด้านผู้ป่วย ประกอบด้วยองค์ความรู้เก่ียวกับการใช้ยาในผู้ป่วย กลไกการออกฤทธิ์
ของยา กระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือยาเข้าสู่ร่างกาย  การเลือกใช้ยาในการรักษาโรค การแนะนํา
และให้คําปรึกษาเก่ียวกับยา การติดตามผลการใช้ยาและปัญหาหรืออาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจาก
การใช้ยาในผู้ป่วย การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ และองค์ความรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับสาขาวิชา
การบริบาลทางเภสัชกรรมจะมีการเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มวิชาอื่น รวมถึง
การฝึกปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความชํานาญ และทักษะมากย่ิงข้ึน 

๘.๔ กลุ่มวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ ประกอบด้วยองค์ความรู้
เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบยาและสุขภาพ สาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค นโยบายด้านยา
และสุขภาพ แผนพัฒนาระบบยาและสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ  กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพ เภสัชเศรษฐศาสตร์และระบาดวิทยาทางยา และองค์ความรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

๙.  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๙.๑  กลยุทธ์การสอน 
  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
เช่น การบรรยาย การทดลองในห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้จากกรณีศึกษา การใช้บทบาทสมมติ 
การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การใช้
ผู้ป่วยจําลอง การทํากิจกรรมร่วมกับสังคม มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยจัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และนํามาใช้ ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ียังมีการสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพเข้าไปในเน้ือหาด้วย สําหรับในแต่ละสาขาวิชาจะเน้นกลยุทธ์การสอนท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๙.๒  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

ใช้วิธีการประเมินผลท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ เน้นการประเมินผลท่ีหลากหลาย
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝึกหัด 
การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน การประเมินกันเองของผู้เรียนในกิจกรรมกลุ่ม การประเมินทักษะ



มคอ ๑ 

๗ 

 

การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเพ่ือนําผลท่ีได้มาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

 

๑๐.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและ

ผู้สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี) เป็นอย่างน้อย โดยมีการทวนสอบ ดังน้ี 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะกําลังศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกการทวนสอบในระดับรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ มีการประเมินการสอนของผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา รวมท้ังทวนสอบ
วิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการสอนหรือในรายละเอียดวิชา  

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษากําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จ

การศึกษาเพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมท้ังประเมินความสําเร็จของ
การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยมีการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่หรือบัณฑิตท่ีจบนานแล้ว  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เป็นต้น  

 

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

๑. เป็นผู ้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 

๓. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบข้อบังคับ

ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

๑๒.  คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจํานวนและคุณวุฒิเป็นไปตาม 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ฉบับท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
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- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

๒. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา 
- สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์หรืออย่างน้อยระดับ

ปริญญาโทในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ 
- อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

๓. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรมและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

๔. มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนและบุคลากรห้องปฏิบัติการในจํานวนท่ีเหมาะสม
กับผู้เรียน รวมท้ังมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในงาน
บริหารวิชาการ การเงินและพัสดุ กิจการนักศึกษา และบริการโสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างน้อย 

 

๑๓.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
ทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือจัดการเรียนการสอน มีดังน้ี 
๑. อาคารและห้องเรียนท่ีมีสื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย พร้อมใช้ เพ่ือเอ้ือให้คณาจารย์

สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบัติการหรือทําโครงงาน 

มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์พ้ืนฐานท่ีทันสมัย เพียงพอและพร้อมใช้ 
๓. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและเครือข่ายและซอฟต์แวร์

ท่ีสอดคล้องกับรายวิชาท่ีเปิดสอนอย่างพอเพียง 
๔. ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตํารา และวารสารในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ท้ังภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในจํานวนท่ีเหมาะสม โดยจํานวนตําราท่ีเก่ียวข้องต้องมีเพียงพอและ
ทันสมัย 

๕. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลท้ังในและ
ต่างประเทศโดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่างสะดวก 

๖. แหล่งฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา 
๗. สถานท่ีทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
๘. ห้องทํางานท่ีเอ้ือต่อการทํางานของอาจารย์และบุคลากร 
การจัดการ  

๑. มีแผนความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม 

๒. มีการประเมินคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
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๓. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ
ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

๔. มีผู้รับผิดชอบดูแลสื่อการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้พร้อมท่ีจะใช้ปฏิบัติงานการเรียนการสอน 

 

๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
๑. มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะ หลักสูตรท่ีสอน การประกันคุณภาพการศึกษา สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าท่ี
ของการเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา มีจรรยาบรรณอาจารย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒. มีการพัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
๓. เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผล

และการวิจัย 
๔. ส่งเสริมการเขียนตํารา หนังสือ บทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 
๕. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 
๖. สนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น สนับสนุนการฝึกอบรม การดูงาน

ทางวิชาการและวิชาชีพ และการประชุมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
๗. มีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมแต่ละสาขาในสถานการณ์จริง 
 

๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสาขาเภสัชศาสตร์ ต้องสามารถประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือทําให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการดังน้ี 

 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี 
๕  

ปีท่ี 
๖ 

ปีท่ี 
๗ 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน  
การดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 
(หลักสูตรหกปี) 

X X X X X X X 
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ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี 
๕  

ปีท่ี 
๖ 

ปีท่ี 
๗ 

๓. มี รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ    
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X X 

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

X X X X X X X 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ ท่ี กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)        
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละ       
ปีการศึกษา 

X X X X X X X 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

- X X X X X X 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X X 

๙. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา        
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

X X X X X X X 

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X X X 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก 
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - - - - X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่
หลังจากทํางานไปแล้วอย่างน้อย ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - - - - - X 
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สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึนเพ่ือยกระดับมาตรฐานของตนเองโดยกําหนดไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตาม มคอ. ท้ังน้ีเกณฑ์การประเมินผ่านคือมีการ
ดําเนินงานตามข้อ ๑ – ๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 

๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี) สู่การปฏิบัติ   
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี) 

สู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง  ควรดําเนินการดังน้ี 
 ๑๖.๑  ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร ในหัวข้อต่างๆ ท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 
(หลักสูตรหกปี) 

๑๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี) ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย ๕ คน  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาเภสัชศาสตร์ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน และผู้แทนสภาเภสัชกรรมอย่างน้อย ๑ คน  
เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 
(หลักสูตรหกปี) โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ 

๑๖.๓  การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ตามข้อ ๑๖.๒ น้ัน ในหัวข้อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี) แล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ของตนมี
คุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตร 
ของสถาบันฯ หรือผู้ที ่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนท่ี 
การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum 
mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรองต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง 

๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ 
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมท้ังแสดงให้เห็นว่า  แต่ละรายวิชา



มคอ ๑ 

๑๒ 

 

จะทําให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในเรื่องใดบ้าง สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้ภาควิชา/
สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมท้ังรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน    

๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงได้
จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไก
ของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน   

๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาเภสัชกรรมเห็นชอบ 

๑๖.๗  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาเภสัชศาสตร์  

๑๖.๘  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนาม ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู ้สอนจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาท่ีตน
รับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม)  ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม ประจําปีการศึกษา
เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) 
เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถ
กระทําได้ 

๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับ
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่า บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือ
การดําเนินการของหลักสูตรต่อไป  
 
 



มคอ ๑ 

๑๓ 

 

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐาน 
      ข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)  
 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
------------------------------------------ 


