มคอ.3

รายละเอียดของรายวิ ชา (Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ / สาขาวิ ชา คณะเภสัชศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
ภศ. 332 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (PM 332 Pharmaceutical Technology 2)
2. จานวนหน่ วยกิ ต (ชัวโมงบรรยาย
่
– ปฏิบตั กิ าร - ค้นคว้าด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิ ชา
3.1 หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
3.2 ประเภทของรายวิ ชา วิชาบังคับ/หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาชีพเภสัชศาสตร์ วิชาแกน ด้านผลิตภัณฑ์
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
4.1 อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชา
1. ผศ.ดร.ภก. ปกรณ์ ไกรสิทธิ ์ (pakorn54@tu.ac.th)
2. รศ.ดร.ภก. รัฐพล อาษาสุจริต (rathapona@hotmail.com, rathapon@tu.ac.th)
4.2 อาจารย์ผ้สู อน
1. รศ.ดร.ภญ. อรลักษณา แพรัตกุล
2. รศ.ดร.ภก. รัฐพล อาษาสุจริต
3. ผศ.ดร.ภก. ปกรณ์ ไกรสิทธิ ์
4. อ.ดร.ภญ. เกศินี เนตรสมบูรณ์
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่ เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ปีท่ี 3 เรียน วัน ศุกร์ 9.30-12.30 น.
6. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ภศ.232 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
7. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 8. สถานที่ เรียน
A3011 ชัน้ 3 อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวม
9. วันที่ จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชา ครัง้ ล่าสุด
7 สิงหาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา: เพื่อให้นักศึกษา
1. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบเภสัชภัณฑ์ระบบกระจาย ปรากฏการณ์ผวิ รอยต่อ ปรากฏการณ์การแบ่ง
ภาค สารลดแรงตึงผิว วิทยากระแส สารเพิม่ ความหนืด
2. อธิบายความแตกต่าง ลักษณะเฉพาะ การนาไปใช้ประโยชน์ ส่วนประกอบในตารับ การบรรจุ การเก็บรักษา
ความคงสภาพ มีทกั ษะและวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการเตรียม ของเภสัชภัณฑ์ระบบกระจายประเภทต่างๆ เช่น ยาแขวน
ตะกอน ยาคอลลอยด์ ยาน้าผสม ยาโลชันแบบเขย่า ยาอิมลั ชัน ยาทาถูนวด ยาเจล ยาแมกมา ยามิวซิเลจ ยากึง่ แข็ง
ยาเหน็บ ได้อย่างถูกต้อง
4. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบนาส่งยาผ่านผิวหนัง ยารูปแบบพิเศษสาหรับผิวหนัง การดูดซึมผ่านผิวหนัง
วิธกี ารประเมินเภสัชภัณฑ์ระบบกระจาย ยาในเภสัชตารับโรงพยาบาล และยาเตรียมเฉพาะคราว
5. สามารถบูรณาการความรูใ้ นทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชีวเภสัชกรรม และเภสัชจลนศาสตร์
6. มีทกั ษะในการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีทกั ษะในการทางานร่วมกับผูอ้ น่ื
8. เป็ นผูม้ รี ะเบียบวินยั มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สจุ ริต
9. เป็ นผูม้ จี รรยาบรรณ ทัง้ ทางวิชาการและทางวิชาชีพ
10. เป็ นผูม้ จี ติ สาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิ ชา
เป็ นรายวิชาในหลักสูตรใหม่
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
หลักการและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องของยาเตรียมประเภทเนื้อผสม เช่น ยาน้ าแขวนตะกอน อิมลั ชัน ยาขี้ผ้งึ ครีม
เพสต์ เจล ยาเหน็บ เป็ นต้น สูตรตารับ เทคนิคในการเตรียม ความคงตัวทางเคมีฟิสกิ ส์ เกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ใี น
การผลิต และการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์
Principles and relevant theories of pharmaceutical dispersed systems such as suspensions, emulsions,
creams, pastes, gels, suppositories etc. Formulations, techniques of preparation, physicochemical stability,
criteria and good practices in manufacturing and evaluation of product quality.
2. จานวนชัวโมงที
่
่ ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิ บตั ิ /งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
การศึกษาด้วยตนเอง
41
82
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
1 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา
มีการตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัยตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม มีความสามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชัวได้
่
มีการเคารพสิทธิ
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม มีความเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อผูอ้ ่นื ทัง้ ในการดารงตน และการ
ปฏิบตั งิ าน และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิ ธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เ รียนมีส่วนร่วม เน้ น การเรียนรู้จากสถานการณ์ จริง บทบาทสมมติ และกรณี
ตัวอย่างทีค่ รอบคลุมประเด็นและปญั หาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทัง้ ในวิชาชีพและการดารงชีวติ ปลูกฝงั ให้นักศึกษา
มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชัน้ เรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทีเ่ ป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
ส่งเสริมให้มคี วามรับผิดชอบโดยให้มกี ารทางานกลุ่ม
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
สอบวัดความรู้ กิจกรรมในชัน้ เรียน การนาเสนอกรณีศกึ ษาและรายงาน แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ ประเมินจาก
พฤติกรรมในชัน้ เรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
มีความรูแ้ ละความเข้าใจในสาระสาคัญของกระบวนการผลิต ประกันและควบคุมคุณภาพ วิจยั และพัฒนา ยา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอืน่ ๆ มีความสามารถบูรณาการความรูใ้ นสาขาวิชาทีศ่ กึ ษากับความรูใ้ น
ศาสตร์อน่ื ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 วิ ธีการสอน
ใช้วธิ สี อนทีห่ ลากหลายทัง้ การบรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ และทากรณีศกึ ษา ตลอดจน
การนาเสนอประเด็นทีผ่ เู้ รียนสนใจ เพือ่ การเรียนรูร้ ว่ มกันของกลุ่ม
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน การนาเสนอกรณีศกึ ษาและรายงาน แบบฝึกหัดทบทวนความรู้
พฤติกรรม จริยธรรมในชัน้ เรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ ต้องพัฒนา
มีความสามารถสืบค้น ตีความ และประเมินแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปญั หา
อย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง สามารถนาข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปญั หาอย่างมีวจิ ารณญาณ
มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรูท้ างวิชาชีพ และทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ใช้ประสบการณ์เป็ น
ฐาน เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทป่ี ลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ มีความสามารถพัฒนาวิธกี ารแก้ไขปญั หาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นไป มีความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมใน
การแก้ไขปญั หา
3.2 วิ ธีการสอน
การนาเสนอกรณีศกึ ษาและรายงาน การอภิปรายกลุ่ม และการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
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การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปญั หาโดยใช้กรณีศกึ ษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบที่ ต้องพัฒนา
มีความสามารถสือ่ สารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถให้ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวก ในการแก้ปญั หาสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้ ในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร้ ว่ มทีมงาน
4.2 วิ ธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ กี ารทางานกลุ่ม การทางานทีต่ อ้ งประสานงานกับผูอ้ น่ื เพือ่ ส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็ นผูน้ าและผูต้ าม ใช้กลยุทธ์การสอนทีเ่ น้นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน ผูเ้ รียนกับผูส้ อน
และกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
การประเมินความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มเพือ่ น และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ต้องพัฒนา
มีความสามารถแปลงข้อมูลให้เป็ นข่าวสารทีม่ คี ุณภาพ รวมทัง้ สามารถอ่านวิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
แก่ผอู้ น่ื ได้อย่างเข้าใจ มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ การพูด การฟงั การอ่าน การเขียน
และการนาเสนอ รวมทัง้ สามารถอ่านวารสารและตาราภาษาอังกฤษอย่างเข้า ใจ มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทัง้ การพูด การฟงั และการ
เขียน ในกลุ่มผูเ้ รียน ระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ในสถานการณ์ทห่ี ลากหลายจัดประสบการณ์การ
เรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีห่ ลากหลายรูปแบบและวิธกี าร
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกตและแบบประเมินทักษะการพูดการเขียน
ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือต่างๆ
ในการอภิปราย และกรณีศกึ ษาต่างๆทีม่ กี ารนาเสนอในชัน้ เรียน
6. ทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
ไม่ม ี
6.2 วิ ธีการสอน
6.3 วิ ธีการประเมิ นผล

4

หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมิ นการเรียนรู้
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน กิ จกรรมการเรียนการสอนและ
วันที่
หัวข้อ
อาจารย์ผ้สู อน
ที่
ชัวโมง
่
สื่อที่ ใช้
1.
*15 ส.ค.61 - แนะนาและชีแ้ จงรายละเอียดของ
ผศ. ดร.ปกรณ์
รายวิชา
1 - บรรยายและอภิปราย
รศ. ดร.อรลักษณา
1. บทนาสูเ่ ภสัชภัณฑ์ระบบกระจาย
2 - คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD รศ. ดร.อรลักษณา
2. ปรากฏการณ์ผวิ รอยต่อ
2.
24 ส.ค.61 3. ปรากฏการณ์การแบ่งภาค
1.5 - บรรยายและอภิปราย
อ.ดร.เกศินี
4. สารลดแรงตึงผิว
1.5 - คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD อ.ดร.เกศินี
3.
31 ส.ค.61 5. วิทยากระแส
3 - บรรยายและอภิปราย
รศ. ดร.รัฐพล
- คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD
4.
**5 ก.ย.61 - ชีแ้ จงการนาเสนอกรณีศกึ ษา
ผศ. ดร.ปกรณ์
6. สารเพิม่ ความหนืด
1.5 - บรรยายและอภิปราย
ผศ. ดร.ปกรณ์
7. ยาแขวนตะกอน ยาคอลลอยด์
1.5 - คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD รศ. ดร.อรลักษณา
ยาน้าผสม ยาโลชันแบบเขย่า
5.
7 ก.ย.61 7. ยาแขวนตะกอน ยาคอลลอยด์
3 - บรรยายและอภิปราย
รศ. ดร.อรลักษณา
ยาน้าผสม ยาโลชันแบบเขย่า (ต่อ)
- คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD
6.
21 ก.ย.61 8. ยาเจล แมกมา มิวซิเลจ
2 - บรรยายและอภิปราย
รศ. ดร.รัฐพล
9. ยาอิมลั ชัน ยาทาถูนวด
1 - คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD ผศ. ดร.ปกรณ์
7.
28 ก.ย.61 9. ยาอิมลั ชัน ยาทาถูนวด (ต่อ)
2 - บรรยายและอภิปราย
ผศ. ดร.ปกรณ์
10. ยากึง่ แข็ง
1 - คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD ผศ. ดร.ปกรณ์
สอบกลางภาค (30 ก.ย., 1-7 ต.ค. 61) คิดเป็ น 31.3% จากคะแนนทัง้ หมด (เนื้อหาหัวข้อที่ 1-8)
8
9
12 ต.ค.61 10. ยากึง่ แข็ง (ต่อ)
3 - บรรยายและอภิปราย
ผศ. ดร.ปกรณ์
- คอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย LCD
10
19 ต.ค.61 11. ระบบนาส่งยาผ่านผิวหนัง และ
2 - บรรยายและอภิปราย
ผศ. ดร.ปกรณ์
ยารูปแบบพิเศษสาหรับผิวหนัง
- คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD
12. การดูดซึมผ่านผิวหนัง
1
รศ. ดร.รัฐพล
11
26 ต.ค.61 12. การดูดซึมผ่านผิวหนัง (ต่อ)
1 - บรรยายและอภิปราย
รศ. ดร.รัฐพล
13. ยาเหน็บ
2 - คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD รศ. ดร.รัฐพล
12
2 พ.ย.61 13. ยาเหน็บ (ต่อ)
1 - บรรยายและอภิปราย
รศ. ดร.รัฐพล
14. ยาในเภสัชตารับโรงพยาบาล
2 - คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD รศ. ดร.อรลักษณา
และยาเตรียมเฉพาะคราว
13

9 พ.ย.61

15. การประเมินเภสัชภัณฑ์ระบบ
กระจาย

3

5

- บรรยายและอภิปราย
ผศ. ดร.ปกรณ์
- คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD

14

15
16

***14 พ.ย. 16. บูรณาการความรู:้ เทคโนโลยี
61
เภสัชกรรม ชีวเภสัชกรรม และ
เภสัชจลนศาสตร์
23 พ.ย.61 การนาเสนอหัวข้อพิเศษทางเภสัช
กรรม 2

2

- บรรยายและอภิปราย
รศ. ดร.อรลักษณา
- คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD

- นาเสนอหน้าชัน้ เรียนและอภิปราย ผศ. ดร.ปกรณ์และ
- คอมพิวเตอร์และเครือ่ งฉาย LCD คณาจารย์
สอบปลายภาค (4, 6-9, 11-20 ธ.ค. 61) คิดเป็ น 38.7% จากคะแนนทัง้ หมด (เนื้อหาหัวข้อที่ 9-16)

* เรียนวันพุธที่ 15 ส.ค.61 เวลา 13.00-16.00
** เรียนวันพุธที่ 5 ก.ย.61 เวลา 13.00-16.00
*** เรียนวันพุธที่ 14 พ.ย.61 เวลา 13.00-16.00

3

ห้อง 2024 ชัน้ 2
ห้อง 2024 ชัน้ 2
ห้อง 2024 ชัน้ 2

2. แผนประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
วิ ธีประเมิ นผลนักศึกษา
เนื้อหาหัวข้อที่ 1-15
สอบกลางภาค สอบปลายภาค
(กิจกรรมในชัน้ เรียนเฉพาะบางคาบ)
เนื้อหาหัวข้อที่ 1-15
การนาเสนอกรณีศกึ ษา เรื่องเภสัช
ภัณฑ์ระบบกระจาย
- ยาสีฟนั
(รศ. ดร.อรลักษณา แพรัตกุล)
- เจล
(รศ. ดร.รัฐพล อาษาสุจริต)
- ผลิตภัณฑ์กนั แดด
(ผศ. ดร.ปกรณ์ ไกรสิทธิ ์)
- ครีมบารุงผิวหน้า
(อ.ดร. เกศินี เนตรสมบูรณ์)
เนื้อหาหัวข้อที่ 1-15
- รายงานกรณีศกึ ษา เรื่องเภสัช
ภัณฑ์ระบบกระจาย (กลุ่ม)
พฤติก รรมการท างานกลุ่ ม
ประเมินโดยสมาชิกในกลุ่ม
เนื้อหาหัวข้อที่ 1-15
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้
เนื้อหาหัวข้อที่ 1-15
พฤติกรรม จริยธรรมในชัน้ เรียน

สัปดาห์ที่ประเมิ น
8, 16

สัดส่วนของการประเมิ น
70% (31.3%, 38.7%)

15

10%

15

5%
5%

1-15
1-15

5%
5%

ทัง้ นี้นกั ศึกษาต้องเข้าเรียนไม่ต่ากว่า 70% ของเวลาเรียนทัง้ หมดในชัน้ เรียน จึงจะมีสทิ ธิสอบปลายภาค ซึง่ เป็ นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิม่ เติมถึงปจั จุบนั ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)
เกณฑ์การประเมิ นผล
ตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.ตารา และเอกสารหลัก
1. Allen, L.V., and Ansel, H.C. Ansel’s pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems. 10th
ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
2. Ansel, H. C. Pharmaceutical calculations. 14th ed. USA: Lippicott Williams & Wilkins; 2013.
3. Aulton, M.E. and Taylor, K.M.G. Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of
Medicines. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2013.
4. Sinko, P. J. Martin~s physical pharmacy and pharmaceutical sciences: physical chemical and
biopharmaceutical principles in the pharmaceutical sciences. 6th ed. USA: Lippincott Williams &
Wilkins; 2011.
5. Troy, D.V. Remington: the science and practice of pharmacy. 22st ed. USA: Lippincott Williams
&Wilkins; 2013.
2. เอกสาร และข้อมูลสาคัญ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอนโดยคณาจารย์
3. เอกสาร และข้อมูลแนะนา
1. British Pharmacopoeia. London: British Pharmacopoeia Commission office; 2015.
2. The United States Pharmacopeia USP 38, NF 33, The United State Pharmacopeia Convention,
Twinbrook Parkway Rockville, MD 20852, 2015.
3. Aulton, M.E. Pharmaceutics: the science of dosage form design. 2nd ed. Edinburgh: Churchill
Livingstone; 2002.
4. Banker, S. G. and Rhodes, C. T. Modern Pharmaceutics. 4th ed. USA: Marcel Dekker, Inc.; 2002.
5. Lachman L, Lieberman HA, Kanig JL, eds. The theory and practice of industrial pharmacy, 3rd ed.
Philadelphia: Lea & Febiger, 1986.
6. Lieberman, H.A., Rieger, M.M. and Banker, G.S. Pharmaceutical Dosage Forms: Dispense System.
New York, Marcel Dekker,Inc., 1989.
7. JF Marriott et al. Pharmaceutical Compounding and Dispensing. 2nd ed. Pharmaceutical Press,
Great Britain, 2010.
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หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
1.3 แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชาโดยคณะเภสัชศาสตร์เป็ นผูด้ าเนินการ
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
2.2 ผลการสอบ
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน ทุก 3 ปี
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
การสอบถามนักศึกษา หรือการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการสอบ และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชา โดยมีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการ
ประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษาจากข้อสอบ รายงาน และวิธกี ารให้คะแนนสอบ
5. การดาเนิ นการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ ตามข้อ 4
5.2 เปลีย่ นหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีมมุ มองในเรือ่ งการประยุกต์ความรูน้ ้ี กับปญั หาทีม่ าจาก
งานวิจยั ของอาจารย์
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