สัมมนาการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2560
“From Isolation to Harmonization-Based Teaching”
1-2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล เชียงใหม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
8.30-8.45 น.
8.45-9.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการสัมมนา

9.00-10.00 น.

The curriculum: where are we now?

[Input for brain
storming]
10.00-10.30 น
[Input for BS]
10.30-12.00 น.
[Brain storming]

⋅
⋅
⋅
⋅

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน: Outcome-Based Education
Core competency mapping
มุมมองของนักศึกษาเภสัชศาสตรตอกระบวนการเรียนการสอน
ผลการสํารวจสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษา บัณฑิต และ ผูใ ชบัณฑิต

Are we ready for change?
⋅

อ.จิรวิชญ ยาดี อ.กันต แดงสืบตระกูล อ.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล และ อ.ชยุตพงศ ใจใส

การจัดสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนฯ รูปแบบใหมในป พ.ศ. 2561 และผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน

Dreaming for RxCMU core competency
⋅
⋅

รศ.ดร.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล และ ผศ.ดร.พักตรวิภา สุวรรณพรหม

รศ.ดร.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล ผศ.ดร.พักตรวิภา สุวรรณพรหม และ ผศ.ดร.ศิริตรี สุทธจิตต
(รศ.ดร.สุพร จารุมณี ที่ปรึกษา)

สมรรถนะหลักของบัณฑิตเภสัชศาสตรที่พึงประสงค
ขั้นบันไดแหงการเรียนรูของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

Lunch time

** บริการอาหารวางในหองประชุม **

13.00-16.00 น.

Dreaming for integrated curriculum
⋅
⋅
⋅

[Brain storming]

16.00-17.00 น.

ผศ.ดร.ศิริตรี สุทธจิตต และ ผศ.ดร.สุนทรา เอกอนันตกุล

การบูรณาการการเรียนการสอน: แนวนอน แนวตั้ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่นําไปสูเปาหมายการเรียนรู
สมรรถนะรวมทางเภสัชกรรม (กลุมยอย 4 กลุม)
กลุม 1 ดานสารสนเทศ การสื่อสาร และการใหความรู (ผูนํากลุม: อ.จิรวิชญ ยาดี และ ผศ.ดร.รังษินี พงษประดิษฐ
ผูบันทึกการระดมสมอง: อ.วรธิมา สีลวานิช)
กลุม 2 ดานการจัดหา การเตรียมยา และการคัดเลือกยา (ผูนํากลุม: ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ อ.ดร.ชิดชนก เรือนกอน
และ อ.ดร.ดรุณี หงษวิเศษ ผูบันทึกการระดมสมอง: อ.ดร.บัณฑิตาภรณ ศิริจันทรชื่น)
กลุม 3 ดานเภสัชภัณฑ สมุนไพร เภสัชเคมีภัณฑ และการควบคุมคุณภาพ (ผูนํากลุม: ผศ.ดร.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน และ
รศ.โชคชัย วงศสินทรัพย ผูบันทึกการระดมสมอง: ผศ.ดร.วิสินี จันทรมหเสถียร)
กลุม 4 ดานการบริบาลเภสัชกรรมเบื้องตน และการใชสมุนไพร (ผูนํากลุม : ผศ.ดร.สุนทรา เอกอนันตกุล และ ผศ.ดร.สุระรอง ชินวงศ
ผูบันทึกการระดมสมอง: อ.ดร.มันติวรี  นิ่มวรพันธุ)

Daily wrap-up

อ.ดร.บัณฑิตาภรณ ศิริจันทรชื่น ผศ.ดร.วิสินี จันทรมหเสถียร อ.ดร.มันติวีร นิ่มวรพันธุ และ อ.วรธิมา สีลวานิช

** บริการอาหารวางในหองประชุม **

สัมมนาการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2560
“From Isolation to Harmonization-Based Teaching”
1-2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล เชียงใหม

วันศุกรที่ 2 มิถุนายน 2560
8.30-10.00 น.
[Brain storming]
10.00-12.00 น
[Mini workshop]

Teaching strategies and Rx license exam preparation: are they parallel or interwined?

อ.จิรวิชญ ยาดี อ.กันต แดงสืบตระกูล อ.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล และ อ.ชยุตพงศ ใจใส

⋅

การจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพรอมสําหรับการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนฯ

Filling the generation gap: teen counseling
⋅
⋅

คุณประสงคศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย และ อ.ดร.สมจริง รุงแจง

จิตวิทยาวัยรุน
ระบบการพัฒนา และดูแลนักศึกษา

Lunch time
13.00-15.30 น.

Aiming high: research themes and supporting systems
⋅
⋅

15.30-16.00 น.

รศ.ดร.วิรัตน นิวัฒนนันท

ทิศทางงานวิจัยของคณะ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางาน

Seminar wrap-up: where are we heading to?

รศ.ดร.วิรัตน นิวัฒนนันท และ รศ.ดร.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล

** บริการอาหารวางในหองประชุม **

