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รายละเอี ยดของรายวิชา (Course Specification)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ / สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูล ทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
ภศ. 430 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 (PM 430 Pharmaceutical Technology 4)
2. จานวนหน่ วยกิต (ชัว่ โมงบรรยาย - ปฏิบตั ิการ - ค้นคว้าด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3. หลั กสู ตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลั กสู ตร เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรใหม ่ พ.ศ. 2556
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาแกน ด้านผลิตภัณฑ์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
4.1 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
1. อ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์
2. อ.ดร.ภญ.พัทธ์ ธีรา โสดาตา
4.2 อาจารย์ ผ้ สู อน
1. ศ.ดร.ภก.ณรงค์ สาริ สุต
2. รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
3. รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุ จริ ต
4. ผศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิ ทธิ์
5. อ.ดร.ภญ.อมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล
6. อ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์
7. อ.ดร.ภญ.พัทธ์ ธีรา โสดาตา
4.3 อาจารย์พิเศษ
ภญ.โศรดา หวังเมธี กลุ
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทเี่ รียน
ภาคการศึกษา: ภาคต้น ปี การศึกษา 2561
ชั้นปี ที่เรี ยน: นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน
สอบได้หรื อเคยศึกษา ภศ. 334 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
8. สถานทีเ่ รียน
ห้องบรรยาย 2024 อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้ง ล่ าสุ ด
24 กรกฎาคม 2560
10. ความเชื่ อ มโยงกับ เกณฑ์ ส มรรถนะวิ ชาชี พ ได้ แก่ สมรรถนะร่ วม และ/หรื อ สมรรถนะสาขาหลั ก (กรุ ณาระบุ
หมายเลขหัวข้ อ/หัวข้ อย่ อย ในเกณฑ์ )
- มิติที่ 4 ข้อ 4.1 และ 4.2 (วัตถุประสงค์เชิง ปั ญญา ข้อ 1.1, 1.2 และ 2.3), ข้อ 4.3 (วัตถุประสงค์เชิง ปั ญญา
ข้อ 6 และ 7, วัตถุประสงค์เชิงทักษะ ข้อ 3-5)
- มิติที่ 5 ข้อ 5.1 และ 5.2 (วัตถุประสงค์เชิงปั ญญา ข้อ 4.1 และ 6, วัตถุประสงค์เชิงทักษะ ข้อ 1 และ 3)
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา:
เพื่อให้นักศึกษาเรี ย นรู ้ ห ลัก การและทฤษฎี ที่เ กี่ย วข้อง กับการเตรี ย มยาปราศจากเชื้ อ ทั้งในรู ปแบบของเ ห ลว
ของแข็ง และกึ่งแข็ง เชน่ ยาตา ยาฉี ด ยาเตรี ยมที่ให้ทางหลอดเลื อดดา รวมทั้งการประกันและการควบคุมคุณภาพ ของ
ยาในรู ปแบบยาเตรี ยมปราศจากเชื้อ
หลังจากเรี ยนจบวิชานี้ แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายสมบัติ ลักษณะทางกายภาพ ส่วนประกอบในตารับ สารปรุ งแต่งที่มอี ยูใ่ นตารั บ และจาแนกประเภท
ของยาปราศจากเชื้อ
2. จาแนกประเภทของน้ ากระสายยาที่ใช้ในการเตรี ยมยาปราศจากเชื้อ
3. อธิ บายหลักการและทฤษฎีของเทคนิ คปลอดเชื้อ (aseptic techniques) ที่ใช้เตรี ยมยาปราศจากเชื้อ
4. อธิ บายขัน้ ตอนและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ ทัง้ ในรู ปแบบของเหลวและของแข็ง
5. อธิ บายหลักการ ทฤษฎีและจาแนกวิธีกระบวนการทาให้ปราศจากเชื้อ (sterilization process)
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6. อธิ บายหลัก การและทฤษฎีใ นการตั้ง ตารั บยาปราศจากเชื้ อ การประเมิน สมบัติทางกายภาพ การทดสอบ
ความคงตัวของตารั บ
7. อธิ บายหลักการและทฤษฎีของยาปราศจากเชื้อที่ใช้สาหรั บ หู ตา คอ จมูก (EENT)
8. อธิ บายหลักการและทฤษฎีของยาปราศจากเชื้อในรู ปแบบแอโรซอล (aerosols)
9. อธิ บายหลักการและทฤษฎีของสารเภสัช ภัณฑ์กมั มัน ตรังสี (radiopharmaceuticals)
10. อธิ บายหลักการควบคุม ประกันคุณภาพของยาปราศจากเชื้อ และการทดสอบสมบัติคุณสมบัติปราศจากเชื้อ
11. อธิ บายและจาแนกประเภทของบรรจุภณั ฑ์ ที่ใช้บรรจุยาปราศจากเชื้อ
12. อธิ บายหลักการจัดสถานที่สาหรั บผลิตยาปราศจากเชื้อในขั้นตอนต่างๆ ระดับความสะอาดของสถานที่ ผ ลิ ต
และข้อกาหนดในการผลิตยากลุ ม่ เพนิ ซิลิน
13. อธิ บายระบบควบคุมการผลิ ตยาปราศจากเชื้อในระดับอุ ตสาหกรรม ได้แก ่ การจัดสถานที่สาหรับการผลิ ตใน
ขัน้ ตอนต่างๆ การไหลเวียนของวัสดุ การผลิต และผูป้ ฏิบตั ิงาน ระบบน้ าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตยา
และการจัดการของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการผลิ ต
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลั กษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
หลักการและทฤษฎี ที่เกีย่ วข้องของยาเตรี ย มปราศจากเชื้อ ทั้งในรู ปแบบของเหลว ของแข็ง และกึ่งแข็ง เช ่น
ยาตา ยาฉี ด ยาเตรี ยมที่ให้ ทางหลอดเลือ ดดา เป็ นต้น สู ตรตารับ การเตรี ย ม ความคงตัวทางเคมีฟิ สิ ก ส์ เกณฑ์และวิธี
ปฏิบตั ิที่ดีในการผลิต และการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ)
Principle and theoretical aspects of sterile products including liquid, solid, and semisolid dosage forms
such as ophthalmics, injectables, inteavenous injection, etc. Formulation and preparation techniques, physic al
stability and chemical stability. Good manufacturing practice and quality assessment of products.
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
36
3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึก ษาเป็ นรายบุคคล
3 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
Curriculum mapping ของวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะปัญญา

ความสัมพันธ์

การวิเคราะห์

ทักษะวิชาชีพ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4


 

      
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริ ย ธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ ตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(3) สามารถแยกแยะความถูก ต้อง ความดี และความชัว่ ได้
(4) เคารพสิ ทธิ กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(5) เป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ ผูอ้ ื่น ทั้งในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) ปลูกฝั งและสอดแทรกด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ความเสี ยสละ และความซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) ปลูกฝั งให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา แต่งกายถูกระเบียบ
(3) ปลูกฝั งให้นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) การประเมินพฤติกรรมระหว ่างเรี ยน การทากิจกรรมในชัน้ เรี ยน และในการสอบ

2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้ องได้ รับ
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภ าพ
ที่ครอบคลุมทัง้ วิทยาศาตร์ มนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
(2) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสาคัญ ของการบริ บาลทางเภสัชกรรม ระบบสุ ขภาพ และปั จจัยที่มี ผ ลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และต่อระบบสุ ขภาพ
(3) มีความรู ้ และความเข้าใจในสาระส าคัญ ของกระบวนการผลิ ต ควบคุมประกัน คุณ ภาพ วิจยั และพัฒ นายา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ
(4) มีความรู ้ แ ละ ความเ ข้า ใ จใน สาระ ส าคั ญ ของ กระ บ วน การแสวงห าความรู ้ การจัดการค วา ม รู ้
กระบวนการวิจยั กระบวนการบริ หาร และการจัดการองค์กร
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(5) มีความรู ้ ใ นแนวกว้า งของสาขาวิชาที่ ศึ ก ษา เพื่ อ ให้เ ล็ง เห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ ที่เกีย่ วข้อง
(6) มีความสามารถในการบูร ณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ ศึก ษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในชั้นเรี ยนที่มเี นื้ อหาเกีย่ วข้องกับการผลิตยารู ปแบบของแข็ง เน้นสมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
(2) การสื บค้น ข้อ มูล ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมจากหนัง สื อ /ตาราอ้า งอิง หรื อเภสัชตารั บ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ย น
ศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามกิจกรรม หรื องานที่ได้รับมอบหมาย
2.3 วิธีการประเมินผล: ประเมินจากผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดังนี้
(1) การทากิจกรรมในชั้นเรี ยน, post test
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
(1) มีความสามารถสื บค้น ตีความ และประเมินแนวคิ ดใหมๆ่ จากแหล่งข้อ มูล ที่ห ลากหลาย เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปั ญหาอย่า งสร้างสรรค์ ด้วยตนเอง สามารถนาข้อ มูล และหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไ ข
ปั ญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ
(2) มีความสามารถคิ ดวิเ คราะห์ อ ย่า งเป็ นระบบ โดยใช้อ งค์ ความรู ้ ทางวิชาชีพ และที่ เ กี่ยวข้อ ง รวมทัง้ ใช้
ประสบการณ์เป็ นฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่ปลอดภัยและมีคณุ ภาพ
(3) มีความสามารถใช้ก ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไ ข
ปั ญหา
(4) มีความสามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เ ปลี่ยนไป
3.2 วิธีการสอน
(1) การทากิจกรรมในชั้นเรี ยน และงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) การฝึ กสื บค้นข้อมูล จากแหล่งข้อ มูลต่างๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการทากิจกรรมในชัน้ เรี ยน และงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
(1) มีความสามารถสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ ม่ คนหลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีความสามารถให้ความชว่ ยเหลื อและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ตา่ งๆ ทัง้ ใน
บทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ว่ มที มงาน
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(3) มีความสามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ ม่
(5) มีความสามารถเป็ น ผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะ ทัง้ ของตนเองและของกลุม่
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
(1) มีความสามารถประยุ กต์ห ลัก ตรรกะคณิ ตสาสตร์ แ ละสถิ ติในวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเหมาะสม
(2) มีความสามารถแปลงข้อ มูลให้เป็ นข่า วสารที่ มีคณุ ภาพ รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารแก ่ผูอ้ ื่นได้อย่างเข้าใจ
(3) มีความสามารถสื่ อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียน และการ
นาเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสารและตาราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ
(4) มีความสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) สอนการคานวณทางทางเภสัชกรรม และการคานวณในทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
(1) มีความรู ้ในกระบวนการผลิตและประกัน คุณภาพยา สามารถเตรี ยมผลิตภัณ ฑ์ยาในรู ปแบบที่เหมาะสมกับ
ความต้องการ
(2) มีความสามารถประเมิน สุ ขภาพเบื้ องต้น เพื่อให้คาแนะนาที่เหมาะสมในการใช้ยาแก ่ประชาชน รวมทั้ง
การส่งต่อในกรณีที่จาเป็ น สามารถกาหนดแผนการใช้ยาที่เหมาะสมกับผูร้ ับบริ การแต่ละราย และดูแลการ
ใช้ยาให้มปี ระสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยเน้นการส่งเสริ มความร่วมมือของผูร้ ั บบริ การ
(3) มีความสามารถประเมิน ปั ญหาสุ ขภาพและความต้องการยาของชุมชน คัดเลือก จัดซื้อจัดหายา/ผลิตภัณ ฑ์
ยาที่มคี ณุ ภาพมาเพื่อให้บริ การแก ผ่ รู ้ ั บบริ การอย่างเหมาะสม
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(4) มีความสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไขปั ญหาการใช้ยาของผูร้ ับบริ การและชุมชน และแจ้งแก ่ผูเ้ กีย่ วข้อง
อย่างเป็ นระบบ สามารถให้ขอ้ มูลยาและผลิตภัณ ฑ์สุขภาพอื่นๆ แก ่ผูร้ ับบริ การชุมชนและบุคลากรทาง
สาธารณสุ ขอย่างถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้
6.2 วิธีการสอน
6.3 วิธีการประเมินผล
-
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หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้
1. แผนการสอน
ครั้ งที่
1

วันที่
14 ส.ค. 61

2

21 ส.ค. 61

3

28 ส.ค. 61

4
5

4 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61

6

18 ก.ย. 61

เวลา
หัวข้ อ เรื่ อง/รายละเอียด
09:30-12:30 บทนาสู่ เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
Introduction to basic principle and theory related with sterile
dosage forms
09:30-12:30 Manufacturing process
- Introduction to manufacturing process
- Types of vehicle
- Aseptic techniques
- Manufacturing of liquid sterile products
- Manufacturing of solid sterile products (spray drying,
supercritical fluid, freeze drying, etc.)
09:30-12:30 Environment and quality system in manufacturing of sterile
dosage forms
- Process flow diagram
- Laminar airflow system
- Waste management
09:30-12:30 Classification of parenteral products
09:30-12:30 Sterilization process and validation
- Steam sterilization
- Dry heat sterilization
- Sterilization by filtration
- Gas sterilization
- Sterilization by ionizing radiation
09:30-12:30 EENT preparation

7

26 ก.ย. 61

13:30-16:30 Radiopharmaceuticals, TPN and IV admixture
สอบกลางภาค (30 ก.ย., 1-7 ต.ค. 61)

ผู้ส อน
ศ. ดร. ภก.ณรงค์

อ. ดร. ภญ.เกศินี

อ. ดร. ภญ.เกศินี

ผศ. ดร. ภก.ปกรณ์
ศ. ดร. ภก.ณรงค์

รศ. ดร. ภก.รัฐพล
รศ. ดร. ภญ.อรลักษณา
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ครั้ งที่
8
9

วันที่
9 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61

10

30 ต.ค. 61

11

6 พ.ย. 61

13

13 พ.ย. 61

14

20 พ.ย. 61

เวลา
หัวข้ อ เรื่ อง/รายละเอียด
09:30-12:30 Aerosols preparation
09:30-12:30 Quality control for sterile dosage forms
- Sterility test
- Pyrogen test (rabbit fever response method, LAL test)
- Particulate matter test
09:30-12:30 Packaging of sterile dosage forms

ผู้ส อน
รศ. ดร. ภก.รัฐพล
อ. ดร. ภญ.อมลณั ฏฐ์

รศ. ดร. ภญ.อรลักษณา

09:30-12:30 Calibration and validation of equipments and production
areas
- Calibration and validation of equipment
- Classification of clean area
- Conditions for preparation of penicillins
09:30-12:30 ระบบการผลิตยาปราศจากเชื้ อในโรงงานอุตสาหกรรม

อ. ดร. ภญ.อมลณั ฏฐ์

09:30-12:30 Presentation of assignments
สอบปลายภาค (4, 6-9, 11-20 ธ.ค. 61)

คณาจารย์

ภญ.โศรดา

2. แผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
เนื้ อหาในครั้งที่ 1-6
เนื้ อหาในครั้งที่ 7-13
เนื้ อหาในครั้งที่ 1-13
เนื้ อหาในครั้งที่ 1-13

วิธีการประเมินผลนักศึกษา
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การนาเสนอหัวข้อพิเศษที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
พฤติกรรม จริ ยธรรมในการเรี ยน

เกณฑ์ การประเมินผล : แบบอิงกลุ่ ม
1. การสอบ: สอบ 2 ครั้ง กลางภาคและปลายภาค (เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง)

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
9
16

สั ดส่ วนของ
การประเมิน
40%
45%

15

10%

ทุก
สัปดาห์

5%
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2. การนาเสนอหัวข้อพิเศษที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ : นักศึกษาจะต้องเตรี ยมตัวสาหรั บนาเสนอ ตาม
หัวข้อเรื่ องและกลุม่ ตามวันและเวลาที่กาหนดให้ในตารางสอนภาคบรรยายโดยแต่ละกลุ ม่ จะมี เวลา
นาเสนอประมาณไม ่เกิน 25 นาที
3. Performance: ในห้องบรรยาย ได้แก ่ การเข้าชั้นเรี ยน ความตั้งใจในการเรี ยน การแต่งกาย และ
มารยาท
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา และเอกสารหลั ก
1. Akers MJ. Sterile Dosage Products: Formulation, Packaging, Manufacturing, and Quality. London:
Informa healthcare; 2010.
2. Ansel HC. Pharmaceutical calculations. 14th ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
3. Avis KE. Sterile products. 3rd ed. Philadelphia; 1986.
4. Trissel LA. Handbook of injectable drugs. 13th ed. Bethesda MD: American Society of Health-System
Pharmacists; 2005.
5. Turco S, King RE. Sterile dosage forms, Their preparation and clinical application, 3 rd ed. Philadelphia;
1987
6. Groves ML. Parenteral Technology Manual: An introduction to formulation, production and quality
aspects of parenteral products. 2nd expanded ed. Illinois: Interpharm Press Inc.; 1989.
2. เอกสาร และข้ อมูล สาคัญ
เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาสอนโดยคณาจารย์
3. เอกสาร และข้ อมูล แนะนา
1. The Unites States Pharmacopoeia USP 29/The national Formulary NF 23. Rockville, Maryland: United
States Pharmacopoeial Convention Inc.; 2006
2. British Pharmacopoeia. London: British Pharmacopoeia Commision Office; 2015
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุม่ ระหว ่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติก รรมของผูเ้ รี ยน
1.3 แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชาโดยคณะเภสัชศาสตร์ เป็ นผู ้ดาเนิ นการ

มคอ. 3

ภศ. 430

11
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 การสังเกตการสอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
2.2 ผลการสอบ
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
ยังไม ่มีการปรับปรุ งเนื่ องจากเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนครั้งแรก
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การสอบถามนั ก ศึก ษา หรื อการสุ ม่ ตรวจผลงานของนัก ศึ กษา รวมถึงพิจารณาจากผลการสอบ และหลังการ
ออกผลการเรี ย นรายวิช า มีก ารทวนสอบผลสั มฤทธิ์ โดยรวมในวิช า โดยมีคณะกรรมการในสาขาวิช าเป็ นผู ้
ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาจากข้อ สอบ รายงาน และวิธีการให้คะแนนสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
ยังไม ่มีการทบทวนและแผนปรับปรุ ง เนื่ องจากเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนครั้งแรก

