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แบบ มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยนเรศวร  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเภสัชศำสตร์     
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
  199222 เภสัชกรรมส ำหรับเภสัชศำสตร์ 1 (Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต (2-3-5)            

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริบำลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  ประเภทวิชำพ้ืนฐำนเฉพำะด้ำน  

4. อาจารย์ท่ีรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

รศ.ดร.ภญ.  อรสร สำรพันโชติวิทยำ 
   อ.ดร.ภญ. สุภำวดี พำหิระ  

อาจารย์ผู้สอนและควบคุมปฏิบัติการ 
รศ.ดร.ภก. เนติ วระนุช ผศ.ดร.ภก. อัษฎำงค์ พลนอก 
รศ.ดร.ภญ. วรี ติยะบุญชัย ผศ.ดร.ภก. สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์ 
รศ.ดร.ภก. ศักดิ์ชัย วิทยำอำรีย์กุล ผศ.ดร.ภญ. อโณทัย ตั้งส ำรำญจิต 
รศ.ดร.ภญ. ทัศนำ พิทักษ์สุธีพงศ์ ผศ.ภก. อรรถวิทย์ สมศิริ 
รศ.ดร.ภก. ศรีสกุล สังข์ทองจีน ผศ.ดร.ภก. วรวุฒิ เกรียงไกร 
รศ.ดร.ภญ. จำรุภำ วิโยชน์ ดร.ภญ. เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ 
รศ.ดร.ภญ. อรสร สำรพันโชติวิทยำ ดร.ภญ. สุภำวดี พำหิระ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภำคปลำย/  ชั้นปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
199221 บทน ำทำงเภสัชกรรมส ำหรับเภสัชศำสตร์ 
256343   เคมีเชิงฟิสิกส์และกำรน ำไปประยุกต์ใช้ 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน  
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร    
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9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
ประชุมภำควิชำ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 13 กันยำยน 2562 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

(1) เพ่ือให้นิสิตทรำบหลักกำรทำงเภสัชกำยภำพ (physical pharmacy) ที่ส ำคัญและเกี่ยวข้อง
กับยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส ได้แก่ เทคนิคกำรเพ่ิมกำรละลำย  บัฟเฟอร์และโทนิกซิตี  จลนศำสตร์กำร
เสื่อมสลำยของยำ ควำมคงตัว ปัจจัยที่มีผลและเทคนิคในกำรเพิ่มควำมคงตัวของยำในยำเตรียมรูปแบบยำ
น้ ำใส และกำรควำมเข้ำกันไม่ได้ของยำในต ำรับ 

(2) เพ่ือให้นิสิตมีควำมรู้เกี่ยวกับยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส ในด้ำนค ำจ ำกัดควำม จุดเด่น ควำม
คล้ำยคลึงหรือควำมแตกต่ำงจำกยำรูปแบบอ่ืน คุณสมบัติของตัวยำส ำคัญ ส่วนประกอบที่ส ำคัญของสูตร
ต ำรับ  

(3) เพ่ือให้นิสิตทรำบหลักกำรตั้งต ำรับยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส และสำมำรถอธิบำยชนิด 
ประโยชน์และกำรเลือกใช้สำรปรุงแต่งทำงเภสัชกรรม (pharmaceutical necessities) ที่เก่ียวข้องได้
อย่ำงเหมำะสม 

(4) เพ่ือให้นิสิตเตรียมยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส บรรจุและกำรเก็บรักษำยำเตรียมฯ ได้อย่ำง
เหมำะสม ตลอดจนสำมำรถประเมินคุณภำพและควำมคงตัวของยำเตรียมฯ ได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
            เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนมีควำมสอดคล้อง และครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพ
เภสัชกรรม สภำเภสัชกรรม เน้นให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำรำยวิชำมำกขึ้นและสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม โดยเชื่อมโยงควำมรู้ในภำคปฏิบัติกำรและภำคบรรยำยให้ชัดเจน
มำกข้ึน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเปลี่ยนแปลงเนื้อหำของรำยวิชำให้มี
ควำมทันสมัยและทันกับผลกำรวิจัยใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  
  กำรศึกษำถึงรูปแบบ และส่วนประกอบของยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส รวมถึงเทคนิคต่ำงๆ ที่ใช้ใน
กำรเตรียมยำน้ ำใส หลักกำรทำงเคมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งต ำรับ ควำมคงตัว และประสิทธิภำพของ
ยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส เช่น กำรละลำยและวิธีเพ่ิมกำรละลำย จลนศำสตร์และควำมคงตัวของยำ และ
กำรฝึกปฏิบัติกำรเตรียมและกำรตั้งต ำรับยำน้ ำใสที่มีควำมคงตัวและมีคุณภำพ 
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2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยำย สอนเสริม กำรฝึกปฏิบัติ/งำนภำคสนำม/กำรฝึกงำน กำรศึกษำด้วยตนเอง 

30  ช่ัวโมง ไม่ม ี 45 ช่ัวโมง 
(ปฏิบัติกำร 36 ช่ัวโมง,  

self-directed learning; SDL  9 ช่ัวโมง) 

75 ช่ัวโมง 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ โดยให้นิสิตนัดเวลำล่วงหน้ำ 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 ก. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1) ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชำชีพ  
(2) ควำมซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและสังคม  
(3) มีจิตส ำนึกและตระหนักในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ  
(4) ควำมมีวินัยเคำรพกฎ ระเบียบข้อบังคับของคณะ มหำวิทยำลัยและสังคม  

 ข. วิธีการสอน  
(1) ก ำหนดหลักเกณฑ์ต่ำงๆ เช่น กำรเข้ำเรียนตรงเวลำ สม่ ำเสมอ กำรรับผิดชอบต่องำนที่

ได้รับมอบหมำยและให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ กำรแต่งกำยถูกระเบียบทั้งภำคบรรยำยและปฏิบัติกำร
จึงจะสำมำรถเข้ำเรียนได้ 

(2) กำรก ำหนดบทลงโทษหำกมีพฤติกรรมกำรทุจริต 
(3) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน ยกตัวอย่ำงหรือกรณีศึกษำท่ี

เกีย่วข้องโดยเน้นควำมซื่อสัตย์ ควำมรับรับผิดชอบ และกำรมีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม ตลอดจนวิชำชีพ 

 ค. วิธีการประเมินผล 
(1) ควำมตรงต่อเวลำในกำรเข้ำเรียนและจ ำนวนครั้งกำรเข้ำปฏิบัติกำร  
(2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต (เช่น กำรไม่ทุจริตในกำรสอบย่อย, กำรชั่งตวงสำร

อย่ำงถูกต้อง เตรียมต ำรับด้วยเทคนิคและปริมำณสำรที่ถูกต้อง แม่นย ำและครบถ้วน ใส่ใจเรื่องควำม
สะอำดและควำมปลอดภัยของผู้ใช้ยำ)  

(3) กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบกำรเข้ำปฏิบัติกำร 
(4) กำรส่งงำนตรงตำมเวลำที่ก ำหนด และประสิทธิผลของงำนที่ได้รับมอบหมำย 



มคอ 3: เภสัชกรรมส ำหรับเภสัชศำสตร์ 1  หน้ำ 4 

2. ความรู้ 

 ก.  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
(2.1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร/ทฤษฎีที่ส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ควำมรู้ด้ำน

เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรตั้งต ำรับยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส ตลอดจนกำรฝึกปฏิบัติกำรเตรียมต ำรับ และ
สำมำรถประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ดังกล่ำวในกำรแก้ปัญหำในกำรตั้งต ำรับ   

(2.2) กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงของ
องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง  

(2.3) กำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรตั้ง
ต ำรับยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใสในกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ เช่นกำรแก้ปัญหำในกำรตั้งต ำรับยำน้ ำใสที่
เกิดข้ึนจริงในโรงพยำบำล  

 ข.  วิธีการสอน 
(1) กำรบรรยำย และถำม-ตอบในชั้นเรียน และ/หรือท ำแบบฝึกหัด 
(2) กำรฝึกปฏิบัติกำรตั้งต ำรับยำยำน้ ำใส และกำรมอบหมำยงำนให้ศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมจำก

แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย หรือเป็นปัจจุบันก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติกำร  
(3) กำรก ำหนดโจทย์ปัญหำหรือกรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งต ำรับยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำ

ใสที่เกิดขึ้นจริงในโรงพยำบำล หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพ เพื่อให้นักศึกษำใช้องค์ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำจริง 

 ค.  วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจำกผลกำรสอบข้อเขียนและปฏิบัติกำรในกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค 
(2) ประเมินผลภำคปฏิบัติกำร ด้วยข้อสอบย่อยก่อน และ/หรือหลังปฏิบัติกำร  

3. ทักษะทางปัญญา 

 ก.  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(3.1) ควำมสำมำรถในกำรระบุแหล่งข้อมูลส ำหรับกำรค้นหำ/สืบค้นข้อเท็จจริง แหล่งที่มำของ

ปัญหำ  
(3.2) ควำมสำมำรถในกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูล  
(3.3) ควำมสำมำรถในกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือ กำรศึกษำ วิเครำะห์และสรุปประเด็นควำม

ต้องกำรของปัญหำ  
(3.4) ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำอย่ำง

สร้ำงสรรค์ และเป็นระบบ  

 ข.  วิธีการสอน 
(1) ก ำหนดให้นักศึกษำสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติกำรแต่ละครั้งก่อนเข้ำปฏิบัติกำร 

โดยก ำหนดให้ระบุแหล่งข้อมูล/แหล่งที่มำส ำหรับกำรค้นหำ/สืบค้น  
(2) อำจำรย์ผู้ตรวจกำรวำงแผนปฏิบัติกำร ให้ข้อเสนอแนะด้ำนควำมถูกต้องและควำม

น่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลแก่นักศึกษำรำยบุคคล 
(3) มอบหมำยงำนหรือให้แบบฝึกหัด ตลอดจนรำยงำนปฏิบัติกำร รำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม 
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(4) กำรถำม-ตอบ ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน กำรก ำหนดประเด็นปัญหำเพื่อให้นักศึกษำ
ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ และเป็นระบบ โดยมีอำจำรย์เป็น
ผู้แนะน ำ  

 ค.  วิธีการประเมินผล 
 (1) กำรให้คะแนนพฤติกรรมระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน เช่นกำรสืบค้นข้อมูลเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมก่อนเข้ำปฏิบัติกำร 

(2) รำยงำนปฏิบัติกำร 
(3) ประเมินผลจำกผลกำรสอบข้อเขียนและปฏิบัติกำรในกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำคโดย

ผนวกข้อสอบเชิงวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 
(4) ประเมินผลจำกภำคปฏิบัติกำร ด้วยข้อสอบย่อยก่อน และ/หรือหลังปฏิบัติกำร 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ก.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา 
(4.1) มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม  
(4.2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและยอมรับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงจำกผู้อื่น  
(4.3) มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
(4.4) สำมำรถใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และมีประสิทธิภำพ 
(4.5) ปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์และองค์กรได้อย่ำงเหมำะสม  

 ข.  วิธีการสอน 
(1) กำรมอบหมำยให้ท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่นกำรก ำหนดกลุ่มปฏิบัติกำร กำรท ำรำยงำน

เป็นกลุ่ม  
(2) กำรก ำหนดเวลำส่งผลงำน/รำยงำน/แบบฝึกหัด  
(3) กำรให้น ำเสนอและร่วมอภิปรำยกลุ่มหน้ำชั้นเรียน 
(4) กำรก ำหนดบทลงโทษหำกนักศึกษำขำดควำมรับผิดชอบ ตลอดจนให้ค ำแนะน ำเพ่ือกำร

พัฒนำทักษะควำมสัมพันธ์และควำมรับผิดชอบ 

 ค.  วิธีการประเมิน 
(1) ประเมินจำกผลงำน/รำยงำน/แบบฝึกหัด ตลอดจนผลกำรอภิปรำยกลุ่ม 
(2) ประเมินจำกกำรส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมก ำหนดเวลำ 
(3) ประเมินจำกพฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน  

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ก.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
(5.1) ควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงด้ำนคณิตศำสตร์และสถิติ ในกำรค ำนวณเพ่ือกำรตั้ง

ต ำรับยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ แปลผล และกำรน ำเสนอได้อย่ำง
เหมำะสม  

(5.2) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น รวบรวม ประมวล แปลผลและ
น ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรตั้งต ำรับยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใสได้อย่ำงเหมำะสม  
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(5.3) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ด้ำนกำรพูด ฟัง และเขียน และเลือกใช้รูปแบบของกำรสื่อสำร
ได้อย่ำงเหมำะสม  

 ข.  วิธีการสอน 
(1) ก ำหนดโจทย์ปัญหำ/แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับกำรค ำนวณที่เก่ียวข้องกับกำรตั้งต ำรับยำ

เตรียมรูปแบบยำน้ ำใส และก ำหนดให้มีกำรเฉลยและอภิปรำยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกำรวิเครำะห์ผลและแปล
ผลจำกกำรค ำนวณนั้นๆ ได้อย่ำงถูกต้อง 

(2) แนะน ำให้นักศึกษำใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น เช่น เวปไซต์, e-learning และ 
online journal 

(3) ก ำหนดให้มีกำรน ำเสนอหน้ำชั้นเรียนด้วย power point  หรือสื่อผสมอ่ืนๆ ที่เหมำะสม 

 ค.  วิธีการประเมิน 
(1) ประเมินผลจำกผลกำรสอบข้อเขียนและปฏิบัติกำรในกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำคโดย

ผนวกข้อสอบเชิงค ำนวณเพ่ือตั้งต ำรับยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส 
(2) ประเมินผลจำกผลกำรภำคปฏิบัติกำร ด้วยข้อสอบย่อยก่อน และ/หรือหลังปฏิบัติกำร 
(3) กำรอภิปรำยกลุ่ม ในกำรเรียนปฏิบัติกำร 

6. ทักษะพิสัย 

ก. ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 
(6.1) ควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้ในกระบวนกำรผลิตและประกันคุณภำพยำมำใช้ระบุ

รูปแบบยำและพิจำรณำคุณภำพยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส      
(6.2) ควำมสำมำรถในกำรเตรียมยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใสที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรใน

ผู้รับบริกำรแต่ละรำย  

- วิธีการสอน 
(1) กำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติกำร และก ำหนดโจทย์ปัญหำที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นกำรน ำ

ควำมรู้ในกระบวนกำรผลิตยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใสมำใช้พิจำรณำและพัฒนำคุณภำพยำเตรียมรูปแบบยำ
น้ ำใสที่มีคุณภำพดีและเป็นที่ยอมรับ     

(2) กำรก ำหนดให้มีกำรฝึกปฏิบัติกำรเตรียมต ำรับยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส ในกำรแก้ปัญหำ
เพ่ือให้ได้ยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใสที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรในผู้รับบริกำรแต่ละรำย 

- วิธีการประเมิน 
ประเมินผลจำกผลกำรสอบข้อเขียนและปฏิบัติกำรในกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำคด้วย

ข้อสอบที่น ำควำมรู้ในกระบวนกำรผลิตและประกันคุณภำพยำมำใช้ระบุรูปแบบยำและพิจำรณำคุณภำพ
ยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  
- ภาคบรรยาย 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 รูปแบบต่างๆ ของของแข็ง  
- ลักษณะและสมบตัิทั่วไปของของแข็ง 
- ชนิดของของแข็ง 
     ของแข็งอสัณฐำน 
     ของแข็งรูปผลึก 
- กำรเปลีย่นแปลงของยำประเภทของแข็ง 
- กำรเปลีย่นแปลงของแข็งอสัณฐำนเป็นของแข็งรูป

ผลึก 
- กำรเปลีย่นแปลงรปูผลึก 
- ปัจจัยที่มีผลต่อกำรละลำยของตัวยำ 
- กระบวนกำรผลติที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรูปผลึก

ของตัวยำ 
- บทสรุป 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยำย  
- ถำม-ตอบระหว่ำง อำจำรย์ 
กับ ผู้เรียน  
- เปิดคลิปวิดโีอ 
- เอกสำรประกอบกำรสอน 
- Tutorial 
สื่อที่ใช ้
- power point  
- เอกสำรประกอบกำรสอน 

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย 
วิทยำอำรีย์กุล 

2 ปรากฎการณ์การกระจายตัว  
- นิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ partition coefficient 
- กำรค ำนวณค่ำ partition coefficient 
- กำรประยุกต์ใช้ค่ำ partition coefficient ในทำง

เภสัชกรรม 
- สัมประสิทธ์ิกำรกระจำยและกำรดดูซึมยำ; BCS 

classification 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำง  
- Tutorial 
สื่อที่ใช ้
- power point  
- เอกสำรประกอบกำรสอน 

ผศ.ดร.สรวุฒิ 
รุจิวิพัฒน์ 

3 
 

สมดุลวัฏภาค  
1. ลักษณะกำรละลำยระหว่ำงของเหลวต่ำงชนิดกัน 
2. กฎของวัฏภำค  
     2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
     2.2 นิยำมของ “วัฏภำค ”, “จ ำนวนสำรประกอบ” 
และ “ระดับขั้นของควำมเสรี” 
     2.3 กำรน ำไปใช้ทำงเภสัชกรรม 
3. กำรควบระบบ 
     3.1 นิยำม 
     3.2 กำรน ำไปใช้ 
4. ระบบทวิภำค 
    4.1 นิยำม 
    4.2 กำรเขียน “phase diagram” และรูปแบบตำ่งๆ
ของ phase diagram 
    4.3 ประโยชน์ของ phase diagram ในทำงเภสัช
กรรม 
    4.4 ควำมหมำยของ “tie line” และกำรน ำไปใช้

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- กำรสังเกตพฤติกรรมกำร

เรียนรู้ของนิสติในระหว่ำง
กำรเรยีน  
- กำรซักถำมอำจำรยผ์ู้สอน

ของนิสิตผู้เรียน และ
ค ำถำมของอำจำรยผ์ู้สอน
ที่มีต่อผู้เรียนเพื่อทดสอบ
ควำมเข้ำใจบทเรยีนของ
นิสิต 
- แบบฝึกหัดเพื่อเสริมทักษะ

ในกำรค ำนวณ 
- Tutorial 
สื่อที่ใช ้
- power point  
- เอกสำรประกอบกำรสอน 

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย 
วิทยำอำรีย์กุล 
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

ประโยชน ์
    4.5 ควำมหมำยของ “conjugate phase” 

4.6 กำรค ำนวณน้ ำหนักและองค์ประกอบของแต่
ละวัฏภำค  

4.7 ผลของกำรเตมิสำรชนิดที่ 3 ลงไปในระบบต่อ 
“critical solution temperature” 
5. ระบบไตรภำค 
    5.1 นิยำม 
    5.2 กำรอ่ำนและเขียน “triangular diagram” 
    5.3 ประโยชน์ของ triangular diagram ในทำงเภสัช
กรรม 
    5.4 ระบบไตรภำคที่ประกอบไปด้วยของเหลว 2 ชนิด
ที่สำมำรถผสมเข้ำกันได้บำงส่วน 
         5.4.1 ที่มำของ“binodal curve” และกำร
น ำไปใช้ 
         5.4.2 ควำมหมำยของ “plait point” 
    5.5 อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีตอ่ระบบไตรภำค 

4 สารละลายและการละลาย  
- นิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสำรละลำยและกำรละลำย

เช่น  solutions, solubility, solutes และ 
solvents 

- ประเภทของสำรละลำย กลไกกำรละลำยและ
คำดคะเนกำรละลำย 

- กำรค ำนวณหน่วยควำมเข้มข้น รวมทั้งค่ำกำรละลำย
ต่ำงๆ เช่น molarity (M), molality (m), normality 
(N), mole fraction, ideal solubility (Xi2) และ 
solubility parameter () 

- กำรค ำนวณค่ำ dielectric constant mixture  และ
กำรประยุกต์ใช้ในกำรเตรียมสำรละลำย 

- กำรละลำยของอิเลคโทรไลท์ท่ีละลำยได้น้อย และกำร
ค ำนวณค่ำ Solubility product (Ksp)  

- กำรละลำยของอิเลคโทรไลท์ชนิดอ่อนและค ำนวณค่ำ 
pHp  

- ปัจจัยที่มีผลต่อกำรละลำย และเทคนิคกำรเพิ่มกำร
ละลำย  

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำง 
- Tutorial 
สื่อที่ใช ้
- power point  
- เอกสำรประกอบกำรสอน 
 

รศ.ดร.อรสร 
สำรพันโชติวิทยำ 

5 บัฟเฟอร์และความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์  
- นิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสำรละลำยบัฟเฟอร ์
- ควำมส ำคญั ประโยชน์ในทำงเภสชักรรมของ

บัฟเฟอร์และกำรประยุกต์ใช้ 
- ทฤษฎี กลไกกำรท ำงำนของบัฟเฟอร์ และกำรใช้

สมกำรบัฟเฟอร์ในกำรค ำนวณกำรเตรียมบัฟเฟอร์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำง 
- Tutorial 
สื่อที่ใช ้
- power point  
- เอกสำรประกอบกำรสอน 

รศ.ดร.อรสร 
สำรพันโชติวิทยำ 
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

- กำรประเมินประสิทธิภำพบัฟเฟอร์ 
- กำรเตรียมบัฟเฟอร์ที่เหมำะสมต่อวัตถุประสงค์กำร

น ำไปใช้ 
- ตัวอย่ำงระบบบัฟเฟอรป์ระเภทต่ำงๆ 

6 สารละลายไอโซโทนิก  
- นิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสำรละลำยไอโซโทนิก เช่น 

“tonicity”, “isotonic”, “hypertonic” และ “hypotonic” 
- ประโยชน์และควำมส ำคญัของสำรละลำยไอโซโทนิก 
- หลักกำรค ำนวณกำรปรับ isotonicity ของยำเตรยีม 

โดยใช้คุณสมบตัิ colligative ของสำรละลำย ตำมกฎ
ของ Raoult และ Van’t Hoff และด้วยวิธี 
cryoscopic, sodium chloride equivalent, 
White-Vincent และ Sprowls 

- กำรเตรียมสำรละลำย isotonic และกำรใช้ isotonic 
diluting solution และ isotonic buffered 
diluting solution 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำง 
- Tutorial 
สื่อที่ใช ้
- power point  
- เอกสำรประกอบกำรสอน 
 

รศ.ดร.อรสร 
สำรพันโชติวิทยำ 

 สอบกลำงภำค 
7 ความไม่คงตัวทางกายภาพ 

ควำมไมเ่ข้ำกันแบบนี้มักท ำให้ยำเตรียมเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงที่มองเห็นหรือสัมผัสได้ เช่น ลักษณะไม่
สวยงำม ไม่เป็นเนื้อเดียวกันตลอด มีผลใหผู้้ป่วยได้รับยำ
แต่ละครั้งในขนำดที่ไมเ่ท่ำกันจนอำจเกิดอันตรำยได้ ซึ่ง
ลักษณะที่พบไดส้่วนใหญ่คือ กำรเกิดตะกอน กำรแยกช้ัน
ของของเหลว หำกแยกตำมกลไกกำรเกิดควำมไม่เข้ำกัน
ทำงกำยภำพจะสำมำรถแบ่งออกเป็นข้อย่อยๆ ดังนี้ 
1. กำรไมล่ะลำยของตัวยำ  (Insolubility)  และกำรไม่

เข้ำกันของตัวยำ  (Immiscible) 
2. กำรตกตะกอนของตัวยำจำกสำรละลำย  

(Precipitation) 
3. กำรเกิดสำรประกอบเชิงซ้อนทำงกำยภำพ (Physical 

complexation) 

2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำง 
- Tutorial 
สื่อที่ใช ้
- power point  
- เอกสำรประกอบกำรสอน 
 

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย 
วิทยำอำรีย์กุล 

8 ยาเตรียมรูปแบบยาน้ าใส 
 

5 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำง 
- Tutorial 
สื่อที่ใช ้
- power point  
- เอกสำรประกอบกำรสอน 

ผศ.อรรถวิทย์ 
สมศิร ิ

9 การต้ังต ารับยาน้ าใส 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำง 
- Tutorial 
สื่อที่ใช ้

ผศ.อรรถวิทย์ 
สมศิร ิ
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

- power point  
- เอกสำรประกอบกำรสอน 

10 
 

จลนศาสตร์และความคงตัวของยาน้ าใส 
(ศุกร์ 25 มี.ค. 2559 (13-16 น.) และ 
เสำร์ 26 มี.ค. 2559 (9-12 น.)) 
- ประเภทควำมคงสภำพของผลติภณัฑ์ยำ 
- อันดับของปฏิกิริยำกำรเสื่อมสลำยชนิดต่ำงๆ  รวมทั้ง

กำรค ำนวณหำ shelf-life และ half-life ของยำชนิด
หนึ่งๆ ที่เสื่อมสลำยโดยปฏิกิรยิำอนัดับนั้นๆ ได้ 

- ชนิดของกำรเสื่อมสลำยทำงเคมีและกำยภำพ และ
แนวทำงแก้ไข 

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตรำกำรเสื่อมสลำย 
- กำรประยุกต์ใช้สมกำร Arrhenius ในกำรศึกษำหำ

ควำมคงตัวของยำ 

6  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำง 
- Tutorial 
สื่อที่ใช ้
- power point  
- เอกสำรประกอบกำรสอน 

รศ.ดร.ศรสีกุล 
สังข์ทองจีน 

 สอบปลำยภำค 
 

- ภาคปฏิบัติการ 
ล าดับที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 แนะน ำรำยวิชำ กำรเขียน flow chart, รำยงำนกำร
ทดลอง แนะน ำกำรใช้เอกสำรอ้ำงอิง  
ทบทวนกำรค ำนวณที่เกี่ยวข้อง 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- แนะน ำรำยวิชำ  
- กำรใช้ห้องปฏิบัติกำร และ

ระเบียบข้อบังคับท่ัวไป 
- กำรเขียน flow chart 

และรำยงำนกำรทดลอง  
- แนะน ำกำรใช้

เอกสำรอ้ำงอิง  
- ทบทวนกำรค ำนวณที่

เกี่ยวข้อง 
สื่อที่ใช ้
- สื่อประสม 

รศ.ดร.อรสร 
สำรพันโชติ
วิทยำ และ 
อ.ดร. สภุำวดี 
พำหิระ 
 

2 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยา
รูปแบบยาน้ าใส 
- เทคนิคกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยำ

เตรียมรูปแบบยำน้ ำใส 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- สำธิตเทคนิคกำรใช้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยำ
เตรียมรูปแบบยำน้ ำใส  
- ให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรยเ์ป็นผู้
ควบคุมและให้ค ำแนะน ำ 
สื่อที่ใช ้
- สื่อประสม 
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ล าดับที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

3 ฝึกปฏิบัติเทคนิคปฏิบัติการด้วยตนเอง  
- ทบทวนกำรฝึกเทคนิคปฏิบตัิกำรที่เกี่ยวข้องกับยำ
เตรียมรูปแบบยำน้ ำใส เช่น กำรช่ัง กำรตวง กำรกรอง 
และกำรผสมยำน้ ำใส 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- นักศึกษำฝึกปฏิบัตดิ้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรยเ์ป็นผู้
ควบคุมและให้ค ำแนะน ำ 

คณำจำรย ์

4 สมดุลวฏัภาค  
- ส่วนน ำปฏิบตัิกำร 
- Binary system 
- Ternary system 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- อำจำรย์บรรยำย/สำธติ
ปฏิบัติกำร  
- นักศึกษำฝึกปฏิบัตดิ้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรยเ์ป็นผู้
ควบคุมและให้ค ำแนะน ำ 
สื่อที่ใช ้
- สื่อประสม 

รศ.ดร. ศักดิ์ชัย 
วิทยำอำรีย์กุล 
และคณำจำรย ์

5 สารละลายและวิธีเพ่ิมการละลาย  
- ส่วนน ำปฏิบตัิกำร 
- คุณสมบัติกำรละลำยของสำรชนิดต่ำงๆ ในตัวท ำ

ละลำย 
- ควำมเข้ำกันได้ของตัวท ำละลำยชนิดต่ำงๆ  
- ปัจจัยที่มีผลต่อกำรละลำยและอตัรำกำรละลำย 
- กำรใช้ระบบตัวท ำละลำยร่วมในกำรเพิ่มกำรละลำย

ของตัวยำ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- อำจำรย์บรรยำย/สำธติ
ปฏิบัติกำร  
- นักศึกษำฝึกปฏิบัตดิ้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรยเ์ป็นผู้
ควบคุมและให้ค ำแนะน ำ 
สื่อที่ใช ้
- สื่อประสม 

รศ.ดร.อรสร 
สำรพันโชติ
วิทยำ 
และคณำจำรย ์

6 สารละลายบัฟเฟอร์  
- ส่วนน ำปฏิบตัิกำร 
- กำรค ำนวณกำรเตรียมบัฟเฟอร ์
- กำรเตรียมบัฟเฟอร์ตำมสูตรมำตรฐำน 
- ควำมคงตัวของยำเตรียมในกระสำยยำ pH ต่ำงๆ 

และกำรควบคุม pH ของยำเตรยีมด้วยบัฟเฟอร ์

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- อำจำรย์บรรยำย/สำธติ
ปฏิบัติกำร  
- นักศึกษำฝึกปฏิบัตดิ้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรยเ์ป็นผู้
ควบคุมและให้ค ำแนะน ำ 
สื่อที่ใช ้
- สื่อประสม 

รศ.ดร.อรสร 
สำรพันโชติ
วิทยำ 
และคณำจำรย ์

 สอบกลำงภำค (สอบปฏิบัติกำรเทคนิคเบื้องต้นกำรเตรียมยำรูปแบบยำน้ ำใส และกำรใช้เอกสำรอ้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง) 
7 ศึกษาความไม่คงตัว/ความเข้ากันไม่ได้ของต ารับ  

- ส่วนน ำปฏิบตัิกำร 
- กำรประเมินสำเหตุควำมไม่คงตัว/ควำมเข้ำกันไม่ได้

ของต ำรับ 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- อำจำรย์บรรยำย/สำธติ
ปฏิบัติกำร  
- นักศึกษำฝึกปฏิบัตดิ้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรยเ์ป็นผู้
ควบคุมและให้ค ำแนะน ำ 
สื่อที่ใช ้
- สื่อประสม 

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย 
วิทยำอำรีย์กุล 
และ 
คณำจำรย ์
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ล าดับที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

8 น้ าปรุง และยาน้ าใส  
- ส่วนน ำปฏิบตัิกำร 
- กำรเตรียมยำตำมเภสัชต ำรับ 

(1) Peppermint water NF XVII 
(2) Antiseptic solution NF XII 
(3) Povidone-Iodine solution 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- อำจำรย์บรรยำย/สำธติ
ปฏิบัติกำร  
- นักศึกษำฝึกปฏิบัตดิ้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรยเ์ป็นผู้
ควบคุมและให้ค ำแนะน ำ 
สื่อที่ใช ้
- สื่อประสม 

ผศ.อรรถวิทย์ 
สมศิร ิ
และคณำจำรย ์

9 ยาน้ าเชื่อม และอลิิกเซอร์  
- ส่วนน ำปฏิบตัิกำร 
- กำรเตรียมยำตำมเภสัชต ำรับ 

(1) Syrup NF XVII 
(2) Syrup BP 1993 
(3) Orange syrup NF XVI 
(4) Chlorphenilamine maleate syrup USP 

XXII 
(5) Ferrous sulfate syrup USP XVII 
(6) Low-alcoholic elixir NF XV 
(7) Pediatric paracetamol elixir, บัญชียำหลัก

แห่งชำติ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- อำจำรย์บรรยำย/สำธติ
ปฏิบัติกำร  
- นักศึกษำฝึกปฏิบัตดิ้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรยเ์ป็นผู้
ควบคุมและให้ค ำแนะน ำ 
สื่อที่ใช ้
- สื่อประสม 

ผศ.อรรถวิทย์ 
สมศิร ิ
และคณำจำรย ์

10 สปิริต ทิงเจอร์ และยาสกัดไหลเหลว  
- ส่วนน ำปฏิบตัิกำร 
- กำรเตรียมยำตำมเภสัชต ำรับ 

(1) Aromatic ammonia spirit USO XXI 
(2) Compound rhubarb tincture BPC 1973 
(3) Thimerosal tincture (เภสัชต ำรบั

โรงพยำบำล) 
(4) Glycyrrhiza fluidextract USP XX 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- อำจำรย์บรรยำย/สำธติ
ปฏิบัติกำร  
- นักศึกษำฝึกปฏิบัตดิ้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรยเ์ป็นผู้
ควบคุมและให้ค ำแนะน ำ 
สื่อที่ใช ้
- สื่อประสม 

ผศ.อรรถวิทย์ 
สมศิร ิ
และคณำจำรย ์

11 การต้ังต ารับยาน้ าใส  
- สว่นน ำปฏิบตัิกำร 
- กำรแก้ปัญหำที่เกีย่วข้องกับกำรตัง้ต ำรับเภสัชภณัฑ์

รูปแบบยำน้ ำใส 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- อำจำรย์บรรยำย/สำธติ
ปฏิบัติกำร  
- นักศึกษำฝึกปฏิบัตดิ้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรยเ์ป็นผู้
ควบคุมและให้ค ำแนะน ำ 
สื่อที่ใช ้
- สื่อประสม 

ผศ.อรรถวิทย์ 
สมศิร ิ
และคณำจำรย ์
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ล าดับที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

12 จลนศาสตร์ความคงตัวของยาน้ าใส 
- ส่วนน ำปฏิบตัิกำร 
- กำรสร้ำง standard curve ของ salicylic acid 
- กำรศึกษำกำรสลำยตัวของ aspirin ในสำรละลำย 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- อำจำรย์บรรยำย/สำธติ
ปฏิบัติกำร  
- นักศึกษำฝึกปฏิบัตดิ้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรยเ์ป็นผู้
ควบคุมและใหค้ ำแนะน ำ 
สื่อที่ใช ้
- สื่อประสม 

รศ.ดร.ศรสีกุล  
สังข์ทองจีน 
และคณำจำรย ์

13 ฝึกปฏิบัติการเตรียมต ารับด้วยตนเอง  
- ทบทวนกำรเตรียมต ำรับยำน้ ำใสรูปแบบต่ำงๆ เช่น น้ ำ
ปรุง ยำน้ ำใส ยำน้ ำเชื่อม สปิริต และทิงเจอร ์

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- นักศึกษำฝึกปฏิบัตดิ้วย
ตนเอง โดยมีอำจำรยเ์ป็นผู้
ควบคุมและให้ค ำแนะน ำ 

คณำจำรย ์

 สอบปลำยภำค (สอบปฏิบัติกำรเตรียมยำน้ ำใส) 
 
 
 
 
2. ตารางสอน  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู ้* 
 วิธีการประเมนิ สัปดาห์ท่ี

ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1.1, 1.2, 1.4 

(1) ควำมตรงต่อเวลำในกำรเข้ำเรยีนและจ ำนวน
ครั้งกำรเข้ำปฏิบัติกำร  
(2) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนของนิสิต (เช่น 
กำรไม่ทุจริตในกำรสอบย่อย, กำรช่ังตวงสำร
อย่ำงถูกต้อง เตรีมมต ำรับด้วยเทคนิคและ
ปริมำณสำรที่ถูกต้อง แม่นย ำและครบถ้วน ใส่ใจ
เรื่องควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของผู้ใช้ยำ)  
(3) กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบกำรเข้ำปฏิบัติกำร 
(4) กำรส่งงำนตรงตำมเวลำที่ก ำหนด และ
ประสิทธิผลของงำนท่ีไดร้ับมอบหมำย 

- ตลอดภำค
กำรศึกษำ (1)-
(4) 

- ควำมประพฤติใน
ห้องปฏิบัติกำร: 10% ของ
คะแนนภำคปฏิบัติกำร (1)-
(3) 
- รำยงำนปฏิบัติกำร:10% 
ของคะแนนปฏิบัติกำร (4) 
- ผลิตภณัฑ์:10% ของ
คะแนนปฏิบัติกำร (4) 

2.1 

(1) ประเมินผลจำกผลกำรสอบข้อเขียนและ
ปฏิบัติกำรในกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค 
(2) ประเมินผลจำกผลกำรภำคปฏบิัติกำร ด้วย
ข้อสอบย่อยก่อน และ/หรือหลังปฏิบัติกำร  

- สัปดำห์สอบ
กลำงภำค (1) 
- สัปดำห์สอบ
ปลำยภำค (1) 
- ก่อนเข้ำท ำ
ปฏิบัติกำร (2) 

- สอบภำคบรรยำยกลำงภำค 
: 30.33% ของคะแนนรวม 
(1) 
- สอบภำคปฏิบตัิกำรกลำง
ภำค และสอบย่อยก่อน 
และ/หรือหลังปฏิบัติกำร : 
30% ของคะแนนปฏิบัติกำร 
(1), (2) 
- สอบภำคบรรยำยปลำยภำค 
: 34.67% ของคะแนนรวม 
(1) 
- สอบภำคปฏิบตัิกำรปลำย
ภำค : 40% ของคะแนน
ปฏิบัติกำร (2) 

3.1 (1) กำรให้คะแนนพฤติกรรมระหวำ่งกำรเรียน
กำรสอน เช่นกำรสืบค้นข้อมลูเพื่อเตรียมควำม
พร้อมก่อนเข้ำปฏิบตัิกำร 

- ตลอดภำค
กำรศึกษำ (1) 
 

- ควำมประพฤติใน
ห้องปฏิบัติกำร: 10% ของ
คะแนนภำคปฏิบัติกำร 

3.3 (1) รำยงำนปฏิบัติกำร - ตลอดภำค
กำรศึกษำ (1) 

- รำยงำนปฏิบัติกำร:10% 
ของคะแนนปฏิบัติกำร (1) 

3.4 (1) ประเมินผลจำกผลกำรสอบข้อเขียนและ
ปฏิบัติกำรในกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค
โดยผนวกข้อสอบเชิงวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 
(2) ประเมินผลจำกผลกำรภำคปฏบิัติกำร ด้วย
ข้อสอบย่อยก่อน และ/หรือหลังปฏิบัติกำร 

- สัปดำห์สอบ
กลำงภำค (1) 
- สัปดำห์สอบ
ปลำยภำค (1) 
- ก่อนเข้ำท ำ
ปฏิบัติกำร (2) 

- สอบภำคบรรยำยกลำงภำค 
: 30.33% ของคะแนนรวม 
(1) 
- สอบภำคปฏิบตัิกำรกลำง
ภำค และสอบย่อยก่อน 
และ/หรือหลังปฏิบัติกำร : 
30% ของคะแนนปฏิบัติกำร 
(1), (2) 
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ผลการเรียนรู ้* 
 วิธีการประเมนิ สัปดาห์ท่ี

ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

- สอบภำคบรรยำยปลำยภำค 
: 34.67% ของคะแนนรวม 
(1) 
- สอบภำคปฏิบตัิกำรปลำย
ภำค : 40% ของคะแนน
ปฏิบัติกำร (2) 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 (1) ประเมินจำกผลงำน/รำยงำน/แบบฝึกหัด 
ตลอดจนผลกำรอภิปรำยกลุ่ม 

(2) ประเมินจำกกำรส่งงำนท่ีไดร้ับมอบหมำย
ตำมก ำหนดเวลำ 

(3) ประเมินจำกพฤติกรรมทั้งใน-นอกช้ันเรียน  

- ตลอดภำค
กำรศึกษำ (1) 
- ตลอดภำค
กำรศึกษำ (2) 
- ตลอดภำค
กำรศึกษำ (3) 

- รำยงำนปฏิบัติกำร:10% 
ของคะแนนปฏิบัติกำร (1), 
(2) 
- ควำมประพฤติใน
ห้องปฏิบัติกำร: 10% ของ
คะแนนภำคปฏิบัติกำร (1), 
(3) 
- ผลิตภณัฑ์:10% ของ
คะแนนปฏิบัติกำร (1), (2) 

5.1 (1) ประเมินผลจำกผลกำรสอบข้อเขียนและ
ปฏิบัติกำรในกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค
โดยผนวกข้อสอบเชิงค ำนวณเพื่อตั้งต ำรับยำ
เตรียมรูปแบบยำน้ ำใส 
(2) ประเมินผลจำกผลกำรสอบภำคปฏิบัติกำร 
ด้วยข้อสอบย่อยก่อน และ/หรือหลังปฏิบัติกำร 

- สัปดำห์สอบ
กลำงภำค (1) 
- สัปดำห์สอบ
ปลำยภำค (1) 
- ก่อน และ/
หรือหลังเข้ำท ำ
ปฏิบัติกำร (2) 

- สอบภำคบรรยำยกลำงภำค 
: 30.33% ของคะแนนรวม 
(1) 
- สอบภำคปฏิบตัิกำรกลำง
ภำค และสอบย่อยก่อน 
และ/หรือหลังปฏิบัติกำร : 
30% ของคะแนนปฏิบัติกำร 
(1), (2) 
- สอบภำคบรรยำยปลำยภำค 
: 34.67% ของคะแนนรวม 
(1) 
- สอบภำคปฏิบตัิกำรปลำย
ภำค : 40% ของคะแนน
ปฏิบัติกำร (2) 

5.3 (1) กำรอภิปรำยกลุม่ ในกำรเรยีนปฏบิัติกำร - ตลอดภำค
กำรศึกษำ (1) 

- ควำมประพฤติใน
ห้องปฏิบัติกำร: 10% ของ
คะแนนภำคปฏิบัติกำร (1) 

6.1 (1) ประเมินผลจำกผลกำรสอบข้อเขียนและ
ปฏิบัติกำรในกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค
ด้วยข้อสอบที่น ำควำมรู้ในกระบวนกำรผลิตและ
ประกันคณุภำพยำมำใช้ระบรุูปแบบยำและ
พิจำรณำคุณภำพยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส 

- สัปดำห์สอบ
กลำงภำค (1) 
- สัปดำห์สอบ
ปลำยภำค (1) 
 

- สอบภำคบรรยำยกลำงภำค 
: 30.33% ของคะแนนรวม 
(1) 
- สอบภำคบรรยำยปลำยภำค 
: 34.67% ของคะแนนรวม 
(1) 

* อ้ำงอิงจำกหมวดที่ 4 



มคอ 3: เภสัชกรรมส ำหรับเภสัชศำสตร์ 1  หน้ำ 17 

3. การประเมินผล 
(1) การแบ่งสัดส่วนคะแนน   

1. ภำคบรรยำย รวม  65%  แบ่งเป็น 
1.1 สอบกลำงภำค (14 คำบบรรยำย) รวม 30.33% คิดเป็น 

- รูปแบบต่ำงๆ ของของแข็ง 4.34% 
- ปรำกฏกำรณ์กำรกระจำยตัว 4.33% 
- สมดุลวัฏภำค 4.33% 
- สำรละลำยและกำรละลำย 6.50% 
- บัฟเฟอร์และควำมสำมำรถในกำรเป็นบัฟเฟอร์ 6.50% 
- สำรละลำยไอโซโทนิก 4.33% 

1.2 สอบปลำยภำค (16 คำบบรรยำย) รวม 34.67% คิดเป็น     
-   ควำมไม่คงตัวทำงกำยภำพ 4.33% 
- ยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส 10.84% 
- กำรตั้งต ำรับยำน้ ำใส 6.50% 
- จลนศำสตร์และควำมคงตัวของยำน้ ำใส 13.00% 

2. ภำคปฏิบัติกำร รวม 35% แบ่งเป็น 
2.1 กำรสอบย่อย (quiz) และกำรสอบเทคนิคเบื้องต้น (กลำงภำค) 30% ของคะแนนปฏิบัติกำร 
2.2 ควำมประพฤติในห้องปฏิบัติกำร  10% ของคะแนนปฏิบัติกำร 

- กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำปฏบิัติกำร เช่น กำรค้นคว้ำข้อมลูที่เกีย่วข้อง หรือสูตรต ำรับตำมเภสัช
ต ำรับหรือตำมที่ก ำหนด  รวมทั้งกำรเขียนแผนภำพแสดงข้ันตอนของปฏิบัติกำร (Flow chart) ที่
เหมำะสม ชัดเจน และข้อควรระวงัต่ำงๆ ส ำหรบัปฏิบัติกำรนั้นๆ 

- ควำมตรงต่อเวลำ 
- ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบของโต๊ะปฏิบตัิกำร อ่ำงน้ ำ รวมทั้งเครื่องช่ัง และโต๊ะวำงสำรเคมี 
- เทคนิคกำรปฏบิัติกำรมีควำมถูกตอ้ง เมื่อตักเตือน สำมำรถแก้ไขตำมค ำแนะน ำและไม่ปฏิบตัิผดิพลำด

ซ้ ำซ้อนในปฏิบัติกำรครั้งต่อๆ ไป 
- กำรเลือกใช้อุปกรณ์ และเครื่องมอืปฏิบัติกำร ได้อย่ำงเหมำะสม  
- กำรร่วมอภปิรำยและบทบำทในกำรอภิปรำยประจ ำกลุม่ย่อย 

2.3 รำยงำนปฏิบัติกำร 10% ของคะแนนปฏิบัติกำร 
2.4 ผลิตภัณฑ์ 10% ของคะแนนปฏิบัติกำร 
2.5 กำรสอบปฏิบัติกำร 40% ของคะแนนปฏิบัติกำร 

  
(2) การพิจารณาระดับผลการเรียน ใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำแบบอิงเกณฑ์  

คะแนน ระดับผลกำรเรียน  คะแนน ระดับผลกำรเรียน 
80.0 - 100.0 A  60.0 -  64.9 C 
75.0 -  79.9 B+  55.0 -  59.9 D+ 
70.0 -  74.9 B  50.0 -  54.9 D 
65.0 -  69.9 C+  < 50.0 F 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

หัวข้อรูปแบบต่างๆ ของของแข็ง 
1. ต ำรำและเอกสำรหลัก  

- ศักดิ์ชัย วิทยำอำรีย์กุล. เอกสำรค ำสอนเรื่อง “รูปแบบต่ำงๆ ของของแข็ง”. พิษณุโลก: ภำควิชำ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร; 2561. 

2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ  
- Easton PA, editor. Remington: The science and practice of pharmacy. 19th ed. 

Vol.2. Pennsylvania: Mack Publishing Company, 1995. 
- Lund W, editor. The Pharmaceutical codex. 12th ed. London: The Pharmaceutical 

Press, 1994. 
- Reynolds JEF, Parfitt K, Parsons AV, Sweetman SC, editors. Martindale: The extra 

pharmacopoeia. 30th ed. London: The Pharmaceutical Press, 1993. 
- Lachman L, Lieberman HA. Kanig JL, editors. The theory and practice of industrial 

pharmacy. 3rd ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1986. 
- Ansel HC. Introduction to pharmaceutical dosage forms. 3rd ed. Philadelphia: Lea 

& Febiger, 1981. 
- Atkins PW. Physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 1994. 
- Martin A, Bustamante P, Chun AHC. Physical pharmacy: Physical chemical 

principles in the pharmaceutical sciences. 4th ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 
1993. 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ  
 - 
 
หัวข้อสัมประสิทธิ์การกระจาย 
1. ต ำรำและเอกสำรหลัก  

- สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์. เอกสำรค ำสอนเรื่อง “สัมประสิทธิ์กำรกระจำย”. พิษณุโลก: ภำควิชำ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร; 2561. 

2. เอกสำรและขอ้มูลส ำคัญ  
- Martin A. Physical Pharmacy 4th edition; Physical chemical principles in the 

pharmaceutical sciences. Philadelphia: Lea&Febiger; 1993. p.237-250.   
- Florence AT, Attwood D. Physical Pharmacy. London: Pharmaceutical Press; 2008. 

p.24-26. 
- Aulton ME. Pharmaceutics: The science of dosage form design 2nd Edition.  Spain: 

Churchill Livingstone 2002. p.29-32. 
- Lien EJ, Ren S.S. “Partition Coefficients” in Encyclopedia of Pharmaceutical 

Technology 3rd Edition. New York: Informa Healthcare; 2007. p. 2595-2603. 
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- He X. Integration of physical, chemical, mechanical, and biopharmaceutical 
properties in solid oral dosage form development. In Developing Solid Oral 
Dosage Forms. San Diego: Academic Press; 2009, Pages 407-441. 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ  
- Dahan A, Miller JM, Amidon GL. Prediction of solubility and permeability class 

membership: provisional BCS Classification of the world’s top oral drugs The 
AAPS Journal. 2009. Dec 11(4): 740-746. 

 
หัวข้อรูปแบบต่างๆ สมดุลวัฏภาค  
1. ต ำรำและเอกสำรหลัก  

- จำรุภำ วิโยชน.์ เอกสำรค ำสอนเรื่อง “สมดุลของวัฏภำค ”. พิษณุโลก: ภำควิชำเทคโนโลยีเภสัช
กรรม คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร; 2561. 

2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ  
- Atkins, P.W. Physical chemistry, 5th ed. Oxford : Oxford University Press; 1994. p. 

239-69. 
- Banker, G.S. and Charlmers, R.K. Pharmaceutical and pharmacy practice. 

Philadelphia : Lippincott Company; 1982. p. 47-66. 
- Martin, A. Physical pharmacy: Physical chemical principles in the pharmaceutical 

sciences, 4th ed. Philadelphia : Lea & Febiger; 1993. p. 37-46. 
- Rawlins, E.A. (1977) Bentley’s textbook of pharmaceutical sciences, 8th ed. 

London : Bailliere Tindall; 1977. p. 11-3. 
- Richards, F.H. Solubility and dissolution rate, in Pharmaceutics: The science of 

dosage form design, M.E. Aulton ed., Hong Kong : Longman Group (FE) Ltd.; 1988. 
p. 62-9. 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ  
 -  
 
หัวข้อสารละลายและการละลาย 
1. ต ำรำและเอกสำรหลัก  

- อรสร สำรพันโชติวิทยำ. เอกสำรค ำสอนเรื่อง “สำรละลำยและกำรละลำย”. พิษณุโลก: ภำควิชำ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร; 2561. 

2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 
- Ansel HC, Popovich NG, Allen LV. Oral suspension, emulsion, magma and gels. In: 

Allen LV, Popovich NG, Ansel HC, editors. Pharmaceutical dosage forms and drug 
delivery systems, 6th ed. Philadelphia: Lea & Febiger; 1995. p. 281-85.  

- Aulton ME. Dissolution and Solubility.  In: Aulton ME, editor. Pharmaceutics: The 
science of dosage form design. New York: Churchill Livingstone; 2002. 
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- Lund W. The Pharmaceutical Codex: Principles and Practice of Pharmaceutics, 
12th edition. London: The Pharmaceutical Press; 1994. 

- Martin AN. Physical Pharmacy: Physical chemical principles in the pharmaceutical 
sciences. 4th ed. Philadelphia: Lea & Febiger; 1993. 

- Sokoloski TD. Solutions and phase Equilibria. In: Gennaro AR, editor. Remington: 
The science and practice of pharmacy. vol. 1. Pennsylvania: Mack Publishing 
Company; 1995. 

- Swarbrick J, Boylan JC. Encyclopedia of pharmaceutical technology. Vol 3.  New 
York: Marcel Dekker, Inc., 1990. 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ  
- Hammond RB, Pencheva K, Roberts KJ, Auffret T. Quantifying solubility 

enhancement due to particle size reduction and crystal habit modification: case 
study of acetyl salicylic acid. J Pharm Sci 2007;96 (8):1967-73. 

- Mady FM, Abou-Taleb AE, Khaled KA, Yamasaki K, Iohara D, Ishiguro T, Hirayama F, 
Uekama K, Otagiri M. Enhancement of the aqueous solubility and masking the 
bitter taste of famotidine using drug/SBE-beta-CyD/povidone K30 complexation 
approach. J  Pharm Sci 2010;99 (10):4285-94. 

- Nepal PR, Han HK, Choi HK. Enhancement of solubility and dissolution of 
coenzyme Q10 using solid dispersion formulation. Int J Pharm 2010;383 (1-2):147-
53.  

- Seedher N, Agarwal P. Various solvent systems for solubility enhancement of 
enrofloxacin. Indian J Pharm Sci 2009;71(1):82-7. 

- Shakeel F, Faisal MS. Nanoemulsion: a promising tool for solubility and 
dissolution enhancement of celecoxib. Pharma Dev Technol 2010;15(1):53-6. 

- Tao T, Zhao Y, Wu J, Zhou B. Preparation and evaluation of itraconazole 
dihydrochloride for the solubility and dissolution rate enhancement. Int J Pharm 
2009;367(1-2):109-14. 

- กองควบคุมยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ. แนวทำงพัฒนำเภสัชภัณฑ์ที่มีปัญหำกำร
ละลำย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2547. 

 
หัวข้อบัฟเฟอร์และความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์ 
1. ต ำรำและเอกสำรหลัก  

- อรสร สำรพันโชติวิทยำ. เอกสำรค ำสอนเรื่อง “บัฟเฟอร์และควำมสำมำรถในกำรเป็นบัฟเฟอร์”. 
พิษณุโลก: ภำควิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร; 2561. 

2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ  
- Ansel HC, Popovich NG, Allen LV. Pharmaceutical dosage forms and drug delivery 

systems. 6th ed. USA: Williams & Wilkins;1995. 
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- Aulton ME. Properties of solutions.  In: Aulton ME, editor. Pharmaceutics: The 
science of dosage form design. New York: Churchill Livingstone;2002. 

- Lund W. The pharmaceutical codex: Principles and practice of pharmaceutics, 
12th ed. London: The Pharmaceutical Press; 1994. 

- Martin AN. Physical pharmacy: Physical chemical principles in the pharmaceutical 
sciences. 4th ed. Philadelphia: Lea & Febiger;1993. 

- Niebergall PJ. Ionic Solutions and electrolytic equilibria. In: Gennaro AR, editor. 
Remington: The science and practice of pharmacy. vol. 1. Pennsylvania: Mack 
Publishing Company;1995. 

- Swarbrick J, Boylan JC. Encyclopedia of pharmaceutical technology. Vol. 3.  New 
York: Marcel Dekker;1990. 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ  
- พิมลพรรณ พิทยำนุกูล. หลักกำรตั้งต ำรับยำเตรียมและเครื่องส ำอำง. พิมพ์ครั้งที่  1. กรุงเทพฯ: 

หจก. เฟม โปรดัคชั่น; 2533. 
 
หัวข้อสารละลายไอโซโทนิก 
1. ต ำรำและเอกสำรหลัก  

- อรสร สำรพันโชติวิทยำ. เอกสำรค ำสอนเรื่อง “สำรละลำยไอโซโทนิก”. พิษณุโลก: ภำควิชำ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร; 2561. 

2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 
- Ansel HC, Popovich NG, Allen LV. Pharmaceutical dosage forms and drug delivery 

systems. 6th ed. USA: Williams & Wilkins;1995. 
- Aulton ME. Properties of solutions.  In: Aulton ME, editor. Pharmaceutics: The 

science of dosage form design. New York: Churchill Livingstone;2002. 
- Lund W. The pharmaceutical codex: Principles and practice of pharmaceutics, 

12th ed. London: The Pharmaceutical Press; 1994. 
- Martin AN. Physical pharmacy: Physical chemical principles in the pharmaceutical 

sciences. 4th ed. Philadelphia: Lea & Febiger;1993. 
- Niebergall PJ. Ionic Solutions and electrolytic equilibria. In: Gennaro AR, editor. 

Remington: The science and practice of pharmacy. vol. 1. Pennsylvania: Mack 
Publishing Company;1995. 

- Swarbrick J, Boylan JC. Encyclopedia of pharmaceutical technology. Vol. 3.  New 
York: Marcel Dekker;1990. 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ  
 - 
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หัวข้อศึกษาความไม่คงตัว/ความเข้ากันไม่ได้ของต ารับ  
1. ต ำรำและเอกสำรหลัก  
- รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยำอำรีย์กุล. เอกสำรค ำสอนเรื่อง “ควำมไม่คงตัว/ควำมเข้ำกันไม่ได้ของต ำรับ”. 

พิษณุโลก: ภำควิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร; 2555. 
2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ  
- Carstensen JT. Drug stability: Principles and practices. 2nd ed. New York: Marcel 

Dekker; 1995. 
3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ  
 
หัวข้อยาเตรียมรูปแบบยาน้ าใส 
1. ต ำรำและเอกสำรหลัก  

- อรรถวิทย์ สมศิริ. เอกสำรค ำสอนเรื่อง “ยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส”. พิษณุโลก: ภำควิชำ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร; 2561. 

2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ  
3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ  
 
หัวข้อการตั้งต ารับยาน้ าใส 
1. ต ำรำและเอกสำรหลัก  

- อรรถวิทย์ สมศิริ. เอกสำรค ำสอนเรื่อง “กำรตั้งต ำรับยำเตรียมรูปแบบยำน้ ำใส”. พิษณุโลก: 
ภำควิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร; 2561. 

2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ  
3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ  
 
หัวข้อจลนศาสตร์และความคงตัวของยาน้ าใส 
1. ต ำรำและเอกสำรหลัก  

- ศรีสกุล สังข์ทองจีน. เอกสำรค ำสอนเรื่อง “จลนศำสตร์และควำมคงตัวของยำเตรียมรูปแบบยำ
น้ ำใส”. พิษณุโลก: ภำควิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร; 
2561. 

2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ  
- Carstensen JT. Drug stability: Principles and practices. 2nd ed. New York: Marcel 

Dekker; 1995. 
- Connors KA, Amidon GL, Stella VJ. Chemical stability of pharmaceuticals: A handbook 

for pharmacists. 2nd ed. New York: Wiley-Interscience Publication; 1986. p. 8-31, 135-159.  
- Martin A. Physical pharmacy: Physical chemical principles in the pharmaceutical 

sciences. 4th ed. Philadelphia: Lea  Febiger; 1993. p. 284-323. 
- Hadjiioannou TP, Christian GD, Koupparis MA, Macheras PE. Quantitative calculations in 

pharmaceutical practice and research. New York: VCH Publishers, Inc.; 1993. p. 183-226. 



มคอ 3: เภสัชกรรมส ำหรับเภสัชศำสตร์ 1  หน้ำ 23 

- สมพล ประคองพันธ์. ควำมคงสภำพของยำ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล; 2540. หน้ำ 187-235. 

- Garrett ER, Carper RF. Prediction of stability in pharmaceutical preparations. I. Color 
stability in liquid multisulfa preparation. J Am Pharm Assoc 1955;44(8):515-519. 

- Garrett ER. Prediction of stability of drugs and pharmaceutical preparations. J  Pharm 
Sci 1962;51(9):811-833. 

- Mendenball DW. Stability of parenterals. Drug Dev Ind Pharm 1984;10(89):1297-
1342. 

- Grimm W. Stability testing in industry for worldwide marketing. Drug Dev Ind Pharm 
1986;12(89):1259-1292. 

- Sungthongjeen S. Application of Arrhenius equation and Plackett-Burman design to 
ascorbic acid syrup development. Naresuan University Journal 2004;12(2):1-12. 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ 
 - 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- กำรสนทนำระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน 
- กำรสะท้อนแนวคิด จำกพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรำยวิชำ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลกำรสอบ  
- กำรทวนสอบ 
- กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน (ตำมควำมเหมำะสม) 

3. การปรับปรุงการสอน (จำก มคอ.5 หมวด 6 ข้อ 3) 
แผนกำรปรับปรุงของภำคเรียน/ 

ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
ผลกำรด ำเนินกำร 

1. พัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยกำรน ำผลงำนวิจัย
ในชั้นเรียน/นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ไปปรับใช้
ต่อเนื่อง หรือจัดท ำเพ่ิมเติม 

- จัดท ำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 1 เรื่อง  
  (ภำคปลำย 2561) ดังนี้ 
อรสร สำรพันโชติวิทยำ. แบบเรียนส ำเร็จรูป : กำรชั่งโดยใช้

เทคนิคทำงเภสัชกรรม. นวัตกรรมกำรศึกษำ. 2561. 
- น ำผลงำนวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมกำรศึกษำ ที่

จัดท ำขึ้นไปปรับใช้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้  
อรสร สำรพันโชติวิทยำ และ ศักดิ์ชัย วิทยำอำรีย์กุล. 

บทเรียนกำรฝึกเขียน flowchart ทำงเภสัชกรรม
อย่ำงง่ำยด้วยตนเอง. นวัตกรรมกำรศึกษำ. 2559. 
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แผนกำรปรับปรุงของภำคเรียน/ 
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

ผลกำรด ำเนินกำร 

อรสร สำรพันโชติวิทยำ และ ศักดิ์ชัย วิทยำอำรีย์กุล. สถำนี
ประมวลควำมรู้ปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนทำงเคมีฟิสิกส์เพ่ือ
เชื่อมโยงควำมเข้ำใจในกำรตั้งต ำรับยำน้ ำใสให้มีควำม
คงตัว. นวัตกรรมกำรศึกษำ. 2557. 

อรสร สำรพันโชติวิทยำ และ อโณทัย  ตั้งส ำรำญจิต. กำร
ฝึกทักษะกำรค ำนวณ กำรเตรียมและกำรใช้
สำรละลำยเข้มข้นของสำรแต่งสีและสำรกันเสีย. 
รำยงำนวิจัยในชั้นเรียน. 2555. 

อรสร สำรพันโชติวิทยำ และ ศักดิ์ชัย วิทยำอำรีย์กุล. 
เทคนิคกำรพัฒนำทักษะกำรสืบค้นข้อมูลประกอบ
ปฏิบัติกำรเภสัชกรรมส ำหรับเภสัชศำสตร์ 1 ส ำหรับ
นิสิตเภสัชศำสตร์. รำยงำนวิจยัในชั้นเรียน. 2555. 

2. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตใน
รำยวิชำ 

ก ำหนดกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 

3. กำรจัดให้มีกำรประชุม/สัมมนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เพ่ือวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และสรุปปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขเม่ือ
สิ้นสุดกำรสอน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง
รำยวิชำในภำคกำรศึกษำต่อไป 

ภำควิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรมไดจ้ัดให้มีกำรประชุม
ภำควิชำ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 13 กันยำยน 2562 เพ่ือ
จัดท ำ มคอ. 3 ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562 ณ คณะเภสัช
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และสรุปปัญหำ อุปสรรคจำกปีที่ผ่ำนมำพร้อมร่วมกัน
หำแนวทำงแก้ไข เพ่ือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ภำคกำรศึกษำต่อไปให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

4. กำรจัดเวลำส ำหรับกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นิสิตหลังกำรสอบภำคปฏิบัติกำร ประมำณ 10 
นำที  

ในปีกำรศึกษำ 2562 ผู้รับผิดชอบรำยวิชำได้
รวบรวมข้อเสนอแนะจำกอำจำรย์ผู้ควบคุมกำรสอบ
ปฏิบัติกำรและได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นิสิตหลังกำรสอบใน
ภำพรวม โดยกำรสื่อสำรแบบสองทำง (Two-way 
communication) เป็นเปิดโอกำสให้นิสิตได้ซักถำมและ
ร่วมถกประเด็นข้อสงสัยร่วมกัน เพ่ือควำมชัดเจนและ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

5. ปรับปฏิบัติกำรที่ 2 ศึกษำและฝึกปฏิบัติเทคนิค
เบื้องต้นในกำรเตรียมยำรูปแบบยำน้ ำใส ในส่วน
เทคนิคกำรใช้โกร่งและกำรชั่ง จำกเดิม รวม
สถำนี เป็นแยกสถำนี เนื่องจำกในปีที่ผ่ำนๆ มำ
เวลำที่จ ำกัดท ำให้เกิดควำมรีบร้อน และนิสิต
ไม่ได้รับกำรฝึกทักษะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยปรับปฏิบัติกำรที่ 2 ศึกษำ
และฝึกปฏิบัติเทคนิคเบื้องต้นในกำรเตรียมยำรูปแบบยำน้ ำ
ใส โดยจัดสถำนีเทคนิคกำรใช้โกร่งแยกจำกสถำนกีำรชั่ง 
ท ำให้นิสิตได้รับกำรฝึกทักษะที่ครบถ้วนสมบูรณ์มำกขึ้น 
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แผนกำรปรับปรุงของภำคเรียน/ 
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

ผลกำรด ำเนินกำร 

6. กระตุ้นเตือนอำจำรย์ผู้สอนให้พัฒนำกำรสอน 
โดยใช้แนวทำงและวิธีกำรสอนให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและสนใจกำรเรียนอย่ำงต่อเนื่อง  

     (ที่มา: ผลการประเมินการสอนโดยนิสิต) 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบรำยวิชำได้กระตุ้น
เตือนอำจำรย์ผู้สอนให้พัฒนำกำรสอน โดยใช้แนวทำงและ
วิธีกำรสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสนใจกำรเรียนอย่ำง
ต่อเนื่องในสัมมนำภำควิชำ  

 
7. แจ้งอำจำรย์ผู้สอนให้แนะน ำสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ ได้แก่ หนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ และแหล่ง
สืบค้นทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เรียนให้มำกขึ้น 
เนื่องจำกผู้เรียนประเมินประเด็น “ห้องสมุด
มหำวิทยำลัย มีหนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ และ
แหล่งสืบค้นทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมำะสม” มี
คะแนนประเมินต่ ำสุด (ค่ำเฉลี่ย 3.96+0.75) 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบรำยวิชำได้แจ้งใน
สัมมนำภำควิชำ ให้อำจำรย์ผู้สอนแนะน ำสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ ได้แก่ หนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ และแหล่งสืบค้นทำง
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เรียนให้มำกขึ้น  

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  - ครั้งที่ 1 ภำคปลำย/2556 คณะกรรมกำรทวนสอบที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณบดีฯ ได้ด ำเนินกำร
ทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ  โดยวิธีกำรตรวจประเมินควำมสอดคล้องและควำม
ถูกต้องของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน มคอ.3 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   
  จำกกำรด ำเนินกำรทบทวนข้อเสนอกำรปรับปรุงส ำหรับภำคกำรศึกษำต่อไป ใน มคอ. 5 ภำค
ปลำย/2561 เห็นควรปรับปรุงรำยวิชำตำมข้อเสนอฯ ให้สอดคล้องกับกำรสภำวกำรณ์ปัจจุบัน และกำร
น ำไปใช้ได้จริง ดังนี้ 

กิจกรรมท่ีต้องกำร  วันสิ้นสุดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. น ำผลงำนวิจัยในชั้นเรียน/นวตักรรมทำง

กำรศึกษำไปปรับใช้ต่อเนื่อง 
ปลำยภำค ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 

 
2. จัดท ำงำนวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรมทำง

กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
ปลำยภำค คณำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำ 

3. ทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตใน
รำยวิชำ  

ปลำยภำค คณะกรรมกำรฯ ทวนสอบท่ี
ได้รับกำรแต่งต้ังโดยคณบดี 

4. กำรจัดให้มีกำรประชุม/สัมมนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และสรุปปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขเม่ือ
สิ้นสุดกำรสอน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง
รำยวิชำในภำคกำรศึกษำต่อไป 

วันสัมมนำภำควิชำ  
(ภำคปลำย) 

- ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 
- คณำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำ 

5. จัดให้มีกำรทบทวนบทเรียน (tutorial) ส ำหรับ
ทุกหัวข้อกำรเรียนกำรสอน 

ปลำยภำค คณำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำ 

6. กำรจัดสรรเวลำส ำหรับกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นิสิตหลังกำรสอบภำคปฏิบัติกำร 

หลังกำรสอบ
ภำคปฏิบัติกำร 

ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 
 

 

 


