รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 6083401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
(ภาษาอังกฤษ) Drugs and Health Products

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำรำญ
(2) รศ.ดร.ทัศนีย์ พำณิชย์กุล
(3) อ.ดร.ชรริน ขวัญเนตร

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
เอกสำร มคอ.3 รำยวิชำยำและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ รหัสวิชำ 6083401 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยำ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และเครื่องสำอำง แหล่งที่มำของยำ ยำที่
ผลิตขึ้นในรูปแบบต่ำง ๆ กำรให้ยำเข้ำสู่ร่ำงกำย กระบวนกำรทำงชีวภำพเมื่อยำเข้ำสู่ร่ำงกำย เมแทบอลิซึม
กำรขจัดยำออกจำกร่ำงกำย ศึกษำยำกลุ่มต่ำง ๆ ที่ใช้มำกในชีวิตประจำวัน
รำยละเอียดรำยวิชำนี้จึงเป็นส่วนสำคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งกำรเรียนกำรสอนที่เป็นทฤษฎี และ
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษำต่ำง ๆ จำก
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยในห้องเรียน รวมถึงติดตำมเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะกำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
จำกกำรเรียนภำยในห้อง ผู้เรียนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกรำยวิชำนี้ไปประยุกต์ใช้ในอนำคตได้
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
ลักษณะและกำรดำเนินกำร
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ

04
05
05
06
08
11
12
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชำ 6083401 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย) ยำและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ
(ภำษำอังกฤษ) Drugs and Health Products
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำเลขำนุกำรทำงกำรแพทย์
ประเภทของรายวิชา วิชำเฉพำะด้ำน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำรำญ
อาจารย์ผู้สอน (1) ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำรำญ
ตอนเรียน A1
(2) รศ.ดร.ทัศนีย์ พำณิชย์กุล ตอนเรียน A1
(3) อ.ดร.ชรริน ขวัญเนตร
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
24 ตุลำคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เข้ำใจควำมหมำยของยำ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และเครื่องสำอำง
2) ทรำบแหล่งที่มำของยำ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และเครื่องสำอำง
3) เข้ำใจรูปแบบของยำ กำรให้ยำเข้ำสู่ร่ำงกำย
4) เข้ำใจกระบวนกำรทำงชีว ภำพเมื่ อ ยำเข้ ำสู่ ร่ำ งกำย ได้แก่ กำรดูดซึมยำ กำรกระจำยยำ
เมแทบอลิซึม กำรขจัดยำออกจำกร่ำงกำย
5) ทรำบเรื่องกลุ่มของยำ ที่ใช้มำกในชีวิตประจำวัน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อให้เนื้อหำสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
2) เพื่อเป็นทักษะและองค์ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพของนักศึกษำ
3) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำสำมำรถประยุ ก ต์ อ งค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นยำและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภำพไปใช้ ใ น
ชีวิตประจำวันได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำควำมหมำยของยำ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและเครื่องสำอำง แหล่งที่มำ
ของยำ ยำที่ผลิตขึ้นในรูปแบบต่ำง ๆ กำรให้ยำเข้ำสู่ร่ำงกำย กระบวนกำรทำงชีวภำพเมื่อยำเข้ำสู่ร่ำงกำย
ได้แก่ กำรดูดซึมยำ กำรกระจำยยำ เมแทบอลิซึม กำรขจัดยำออกจำกร่ำงกำย ศึกษำยำกลุ่มต่ำง ๆ ที่ใช้มำก
ในชีวิตประจำวัน
Study of the definition of drugs, health products, dietary supplements and cosmetics,
The sources of drugs, dosage forms and routes of administration. Biological processes of
drug administered in the body, including absorption, distribution, metabolism and
elimination from the body. Study of the categories of pharmaceutical dosage forms used in
daily life.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมง
ตำมควำมต้องกำรของ
90 ชั่วโมง
นักศึกษำ
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- 1 ชั่วโมง/สัปดำห์
- มีกำรจัดสรรเวลำในกำรให้คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรเป็นรำยบุคคลให้แก่นักศึกษำ ในช่วง
เวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำรตำมควำมเหมำะสม
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่ำ และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 1.1.4 เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำม
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
- กำหนดให้มีกำรอ้ำงอิงผลงำนทำงวิชำกำร และงำนจำกวิชำชีพจำกงำนที่ค้นคว้ำทุกรำยวิชำ
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจำกกำรไม่ทำทุจริตในกำรสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 2.1.2 มีควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีดำ้ นกำรจัดกำรยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ
 2.1.3 สำมำรถเข้ำใจเครื่องมือและเทคนิคในกำรจัดกำรยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ
 2.1.4 เพื่อให้มีควำมเข้ำใจถึงกำรประเมินคุณภำพโรงพยำบำล
2.2 วิธีการสอน
- กำรสอน กำรนำเสนอโครงกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรกำรแพทย์
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจำกผลกำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 เกิดทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความ
 3.1.2 สำมำรถทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนควำมรู้
 3.1.3 สามารถนาเสนอผลงานโดยใช้สื่อประกอบ
 3.1.4 ทักษะเบื้องต้นในกำรวิเครำะห์ และกำรค้นคว้ำสื่อต่ำง ๆ จำกสำนักวิทยบริกำร
3.2 วิธีการสอน
- วิเครำะห์กรณีศึกษำ โดยนำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎี0มำใช้ในกำรแก้ปัญหำ
- กำรจัดสัมมนำประเด็นปัญหำกำรดำเนินงำนด้ำนเลขำนุกำรทำงกำรแพทย์
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจำกกำรตอบคำถำมในกรณีศึกษำต่ำงๆ
- ประเมินจำกควำมคิดเห็นในกำรจัดสัมมนำจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
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 4.1.1 การสร้างความสัมพันธ์ความเป็นมิตรระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน
 4.1.2 ส่งเสริมให้รู้จักกำรทำงำนเป็นกลุ่มและรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับ
 4.1.3 รู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น
4.2 วิธีการสอน
- กำรกำหนดกิจกรรมทำงำนเป็นกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจำกพฤติกรรมกำรทำงำนรำยบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 5.1.1 สำมำรถคิดคำนวณตัวเลขในระดับพื้นฐำน เช่น สัดส่วนร้อยละ ค่ำเฉลี่ย เป็นต้น
 5.1.2 สำมำรถใช้ internet เพื่อหำข้อมูลจำก web site ต่ำง ๆ
 5.1.3 สามารถใช้ email สาหรับติดต่ออาจารย์ผู้สอนระหว่างนักศึกษาและบุคคลอื่น ๆ
หรือส่งรายงาน
 5.1.4 พัฒนำกำรใช้ภำษำไทย และอังกฤษ สำมำรถพูด เขียน และอ่ำนได้
5.2 วิธีการสอน
- กำรนำเสนอโครงร่ำงงำนวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจำกกำรนำเสนอโครงร่ำงงำนวิจัย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน/Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

1

ปฐมนิเทศรายวิชา
ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ
 1.1.3 มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ
หน่วยที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
ควำมหมำย
ประเภท
กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำร
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง
ตัวอย่ำง
ปัญหำที่พบบ่อย
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 1: ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ต่อ)
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยำ
ตัวอย่ำง
ปัญหำที่พบบ่อย
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภำพ

3

- บทนำ
- เกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรตัดเกรด
- มอบหมำยงำน

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ

3

- กำรบรรยำยด้วยชีทประกอบกำรสอน
- กำรบรรยำยด้วย Power point
- กำรอภิ ป รำยกลุ่ ม ในประเด็ น หั ว ข้ อ กลุ่ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำหำร และกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสำอำง

3

- กำรบรรยำยด้วยชีทประกอบกำรสอน
- กำรบรรยำยด้วย Power point
- กำรอภิ ป รำยกลุ่ ม ในประเด็ น หั ว ข้ อ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำย และกลุ่มผลิตภัณฑ์
ยำ

2

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)
ข้อ (1)

ผู้สอน
อ.อุบล

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 1

ข้อ (1), (2)

อ.ทัศนีย์

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 1

ข้อ (1), (2)

อ.ทัศนีย์

8

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน/Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

หน่วยที่ 2: ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
ควำมหมำย
ตัวอย่ำง
ขั้นตอนในกำรขออนุญำตผลิตหรือนำเข้ำ
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เสริม
อำหำร
 2.1.2 มีควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้ำนกำร
จัดกำรผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
หน่วยที่ 2: ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (ต่อ)
กำรผลิ ต /จ ำหน่ ำ ย/โฆษณำผลิ ต ภั ณ ฑ์
เสริมอำหำร
ฉลำกผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
ตัวอย่ำง
ปัญหำที่พบบ่อย
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เสริม
อำหำร
 2.1.2 ควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้ำนกำร
จัดกำรผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
หน่วยที่ 3: เครื่องสำอำง
ควำมหมำย
คุณสมบัติของเครื่องสำอำง
ตัวอย่ำง
ปัญหำที่พบบ่อย

3

- กำรบรรยำยด้วยชีทประกอบกำรสอน
- กำรบรรยำยด้วย Power point
- กำรทำกิจกรรมผ่ำนใบงำนเรื่องผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำร
- กำรอภิปรำยกลุ่มในหัวข้อผลิตภัณฑ์เสริม
อำหำร กำรขออนุญำตผลิตหรือนำเข้ำ
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และตอบคำถำม

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 2

3

- กำรบรรยำยด้วยชีทประกอบกำรสอน
- กำรบรรยำยด้วย Power point
- กำรเขียนแผนผังควำมคิดเรื่องผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำร
- กำรอภิ ป รำยกลุ่ ม ในหั ว ข้ อ กำรผลิ ต /
จ ำหน่ ำ ย/โฆษณำผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อำหำร
ฉลำกผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อำหำร และตอบ
คำถำม

3

- กำรบรรยำยด้วยชีทประกอบกำรสอน
- กำรบรรยำยด้วย Power point
- กำรทำกิจกรรมผ่ำนใบงำนเรื่อง
เครื่องสำอำง
- กำรอภิปรำย และตอบคำถำม

5

6

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)
ข้อ (1), (2)

ผู้สอน
อ.ทัศนีย์

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 2

ข้อ (1), (2)

อ.ทัศนีย์

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 3

ข้อ (1), (2)

อ.ทัศนีย์

9

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์ที่

7

8-9

8-9

หัวข้อการสอน/Learning Outcome
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องเครื่องสำอำง
 2.1.3 เข้ำใจเครื่องมือและเทคนิคใน
กำรจัดกำรเครื่องสำอำง
หน่วยที่ 3: เครื่องสำอำง (ต่อ)
ประโยชน์ของเครื่องสำอำง
ประเภทของเครื่องสำอำง
ตัวอย่ำง
ปัญหำที่พบบ่อย
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องเครื่องสำอำง
 2.1.3 เข้ำใจเครื่องมือและเทคนิคใน
กำรจัดกำรเครื่องสำอำง
หน่วยที่ 4: ยำ
ควำมหมำย
แหล่งที่มำ
กำรเรียกชื่อยำ
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องยำ
 2.1.2 มีควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
ด้ำนกำรจัดกำรยำ
หน่วยที่ 4: ยำ (ต่อ)
รูปแบบของยำ
ตัวอย่ำงยำกลุ่มต่ำงๆ ที่ใช้มำกใน
ชีวิตประจำวัน
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องยำ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)

ผู้สอน

- รำยงำนที่มอบหมำยให้ค้นคว้ำเพิ่มเติม
3

- กำรบรรยำยด้วยชีทประกอบกำรสอน
- กำรบรรยำยด้วย Power point
- กำรเขียนแผนผังควำมคิดเรื่อง
เครื่องสำอำง
- กำรอภิปรำย และตอบคำถำม
- รำยงำนที่มอบหมำยให้ค้นคว้ำเพิ่มเติม

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 3

ข้อ (1), (2)

อ.ทัศนีย์

3

- กำรบรรยำยด้วยชีทประกอบกำรสอน
- กำรบรรยำยด้วย Power point
- กำรทำกิจกรรมผ่ำนใบงำนเรื่องยำ
- กำรอภิปรำย และตอบคำถำม
- รำยงำนที่มอบหมำยให้ค้นคว้ำเพิ่มเติม

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 4

ข้อ (1), (2), (3), (5)

อ.อุบล

3

- กำรบรรยำยด้วยชีทประกอบกำรสอน
- กำรบรรยำยด้วย Power point
- กำรเขียนแผนผังควำมคิดเรื่องยำ
- กำรอภิปรำย และตอบคำถำม
- รำยงำนที่มอบหมำยให้ค้นคว้ำเพิ่มเติม

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 4

ข้อ (1), (2), (3), (5)

อ.อุบล

10

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์ที่

10

11

12

หัวข้อการสอน/Learning Outcome
 2.1.2 มีควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
ด้ำนกำรจัดกำรยำ
หน่วยที่ 5: กำรบริหำรยำ
กำรใช้ยำวิธีต่ำงๆ เช่น ทำงปำก ยำฉีด ให้
ทำงผิวหนัง
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องกำรบริหำรยำ
 2.1.3 เข้ำใจเครื่องมือและเทคนิคใน
กำรจัดกำรยำ
หน่วยที่ 6: กระบวนกำรทำงชีวภำพเมื่อยำ
เข้ำสู่ร่ำงกำย
กำรดูดซึมยำ
กำรกระจำยยำ
เมแทบอลิซึม
กำรขจัดยำออกจำกร่ำงกำย
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องกระบวนกำรทำง
ชีวภำพเมื่อยำเข้ำสู่ร่ำงกำย
 2.1.2 มีควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
ด้ำนกระบวนกำรทำงชีวภำพเมื่อยำเข้ำสู่
ร่ำงกำย
หน่วยที่ 6: กระบวนกำรทำงชีวภำพเมื่อยำ
เข้ำสู่ร่ำงกำย
กำรดูดซึมยำ
กำรกระจำยยำ
เมแทบอลิซึม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

- กำรบรรยำยด้วยชีทประกอบกำรสอน
- กำรบรรยำยด้วย Power point
- กำรทำกิจกรรมผ่ำนใบงำนเรื่องกำร
บริหำรยำ
- กำรสอนสำธิตเรื่องกำรบริหำรยำ และ
ตอบคำถำม
- กำรบรรยำยด้วยชีทประกอบกำรสอน
- กำรบรรยำยด้วย Power point
- กำรทำกิจกรรมผ่ำนใบงำน เรื่อง
กระบวนกำรทำงชีวภำพเมื่อยำเข้ำสู่ร่ำงกำย
- กำรอภิปรำย และตอบคำถำม เรื่อง
กระบวนกำรทำงชีวภำพเมื่อยำเข้ำสู่ร่ำงกำย

- กำรบรรยำยด้วยชีทประกอบกำรสอน
- กำรบรรยำยด้วย Power point
- กำรเขียนแผนผังควำมคิด เรื่อง
กระบวนกำรทำงชีวภำพเมื่อยำเข้ำสู่ร่ำงกำย

3

3

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)

ผู้สอน

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 5

ข้อ (4)

อ.อุบล

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 6

ข้อ (4)

อ.ชรริน

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 6

ข้อ (4)

อ.ชรริน

11

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์ที่

13

14

หัวข้อการสอน/Learning Outcome
กำรขจัดยำออกจำกร่ำงกำย
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องกระบวนกำรทำง
ชีวภำพเมื่อยำเข้ำสู่ร่ำงกำย
 2.1.2 มีควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
ด้ำนกระบวนกำรทำงชีวภำพเมื่อยำเข้ำสู่
ร่ำงกำย
หน่วยที่ 7: ธุรกิจอุตสำหกรรมยำ กำร
บริหำรจัดกำรยำ
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องธุรกิจอุตสำหกรรม
ยำ กำรบริหำรจัดกำรยำ
 2.1.3 เข้ำใจเครื่องมือและเทคนิคใน
กำรจัดกำรธุรกิจอุตสำหกรรมยำ กำร
บริหำรจัดกำรยำ
รายงานปัญหาพิเศษ: กำรบริหำรจัดกำร
ยำ
 3.1.1 มีทักษะในกำรวิเครำะห์
สังเครำะห์ และสรุปควำมด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรยำ
 3.1.3 สำมำรถนำเสนอผลงำนโดยใช้สื่อ
ประกอบ
 4.1.1 สร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมเป็น
มิตรระหว่ำงเพื่อนในชั้นเรียน
 5.1.3 สำมำรถใช้ email

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)

ผู้สอน

ข้อ (1)

อ.อุบล
วิทยำกร: ภก.ดร.
นิติ สันแสนดี

ข้อ (5)

อ.อุบล

- กำรอภิปรำย และตอบคำถำม เรื่อง
กระบวนกำรทำงชีวภำพเมื่อยำเข้ำสู่ร่ำงกำย

3

- กำรบรรยำยด้วยชีทประกอบกำรสอน
- กำรบรรยำยโดยเภสัชกรจำกองค์กำรเภสัช
กรรม
- กำรอภิปรำย และตอบคำถำม

3

- มอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรยำ
- กำรนำเสนองำน กำรอภิปรำย และตอบ
คำถำม

เอกสำรประกอบกำร
เรียนรำยวิชำยำและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
หน่วยที่ 7
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน/Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

15

รายงานปัญหาพิเศษ: กำรบริหำรจัดกำร
เวชภัณฑ์
 3.1.1 มีทักษะในกำรวิเครำะห์
สังเครำะห์ และสรุปควำมด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรเวชภัณฑ์
 3.1.3 สำมำรถนำเสนอผลงำนโดยใช้สื่อ
ประกอบ
 4.1.1 สร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมเป็น
มิตรระหว่ำงเพื่อนในชั้นเรียน
 5.1.3 สำมำรถใช้ email

3

- มอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัย
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเวชภัณฑ์
- กำรนำเสนองำน กำรอภิปรำย และตอบ
คำถำม

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)
ข้อ (5)

ผู้สอน
อ.อุบล

13

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1

คุณธรรม จริยธรรม

2

ควำมรู้

3

ทักษะทำงปัญญำ

4

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

5

วิธีการประเมิน
- เข้ำเรียนและส่งงำนตรงเวลำ
- กำรแต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบ
- กำรอ้ำงอิงผลงำนทำงวิชำกำร
- สอบกลำงภำค
- สอบปลำยภำค
- สอบ ก่อน/หลัง เรียน
- กำรทำรำยงำน
- กำรนำเสนองำน
กำรทำงำนกลุ่ม
ให้นักศึกษำส่งงำนทำง email

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 10

7
15
2-6, 8-13
14, 15

ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
ร้อยละ 30
ร้อยละ 20

14, 15

ร้อยละ 5

14, 15

ร้อยละ 5

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1. อุบล ชื่นสำรำญ และคณะ. (2561). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ.
ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์กรำฟฟิคไซท์ มสด.
1.2. ธัญลั กษณ์ นำมจั กร และ ปิ ย ธิดำ ปลอดทอง. (2557). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร. วำรสำรนักบริหำร ปีที่ 34 : 51-59.
1.3. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 238 เรื่อง อำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษ. รำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ม 118 ตอนพิเศษ 90 ง ลงวันที่ 14 กันยำยน 2544.
1.4. พิมพร ลีลำพรพิสิฐ. (2551). เครื่องสาอางสาหรับผิวหนัง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษำทุกคนประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำ ซึ่งรวมถึง วิธีกำรสอน กำรจัดกิจกรรมในและนอก
ห้ องเรี ย น สิ่ งสนั บ สนุน กำรเรีย นกำรสอน ซึ่ งมีผ ลกระทบต่อกำรเรียนรู้ และผลกำรเรียนรู้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงรำยวิชำ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
กำรประเมินกำรสอนโดยอำจำรย์ผู้สอน จำกกำรสังเกตขณะสอน และกำรสัมภำษณ์ตัวแทนนักศึกษำ
3. การปรับปรุงการสอน
หลั กสู ตรกำหนดให้ อำจำรย์ ผู้ สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีกำรสอนจำกผลกำรประเมิน
ประสิ ทธิผ ลของรำยวิช ำ แล้ ว จั ดทำรำยงำนรำยวิชำตำมรำยละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกภำคกำรศึกษำ
มีกำรประชุมอำจำรย์ทั้งหลักสูตรเพื่อหำรือปัญหำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำและร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมกำรประเมินกำรสอนทำหน้ำที่ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำโดย
กำรสุ่มประเมินข้อสอบและควำมเหมำะสมของกำรให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรำยวิชำ
60% ของรำยวิชำทั้งหมดในควำมรับผิดชอบของหลักสูตร ภำยในรอบเวลำหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรสอนโดย
นักศึกษำ ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินกำรสอนของหลักสูตร กำรรำยงำนรำยวิชำโดยอำจำรย์
ผู้สอน หลังกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอนรับผิดชอบในกำรทบทวนเนื้อหำที่สอนและ
กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำในรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
รำยวิชำ เสนอต่อประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เพื่อนำเข้ำที่ประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตรพิจำรณำให้
ควำมคิดเห็นและสรุปวำงแผนพัฒนำปรับปรุงสำหรับใช้ในปีกำรศึกษำถัดไป
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