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ภศ. 431

รายละเอี ยดของรายวิชา (Course Specification)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ / สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูล ทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
ภศ. 431 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 (PM 431 Laboratory in Pharmaceutical Technology 4)
2. จานวนหน่ วยกิต (ชัว่ โมงบรรยาย - ปฏิบตั ิการ - ค้นคว้าด้วยตนเอง)
1(0-3-2)
3. หลั กสู ตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลั กสู ตร เภสั ชศาสตรบัณฑิต หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาแกน ด้ านผลิ ตภัณฑ์
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 อาจารย์ พเิ ศษจากหน่ วยงานภายนอก
-
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4.4 นักวิทยาศาสตร์
1. นายธี รวัฒน์ แกล้วทนงค์
2. นายชยุต ฟองสุ ข
3. นายชัยณรงค์ อนุ ภาพ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทเี่ รียน
ภาคการศึกษา: ภาคต้น ปี การศึกษา 2561
ชั้นปี ที่เรี ยน: นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน
สอบได้หรื อศึกษาพร้อ มกับ ภศ. 430 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
8. สถานทีเ่ รียน
ห้องปฏิบตั ิการชัน้ 10 อาคารเรี ยนรวมและปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้ง ล่ าสุ ด
24 กรกฎาคม 2560
10. ความเชื่ อมโยงกับเกณฑ์ สมรรถนะวิชาชีพ ได้ แก่ สมรรถนะร่ วม และ/หรื อ สมรรถนะสาขาหลั ก (กรุณาระบุ
หมายเลขหัวข้ อ/หัวข้ อย่ อย ในเกณฑ์ )
- มิติที่ 4 ข้อ 4.1 และ 4.2 (วัตถุประสงค์เชิงทักษะ ข้อ 1 และ 4)
- มิติที่ 5 ข้อ 5.3 (วัตถุประสงค์เชิงปั ญญา ข้อ 6)
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา:
เพื่อให้นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการเตรี ย มและการใช้เครื่ องมือเพื่อผลิต ยาปราศจากเชื้อ เชน่ ยาตา ยาฉี ด ยาเตรี ยมที่ใ ห้
ทางหลอดเลือดดา รวมทั้งการประกันและการควบคุมคุณภาพ ของยาในรู ปแบบยาปราศจากเชื้อ
หลังจากเรี ยนจบวิชานี้ แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. จาแนกประเภทของยาปราศจากเชื้อ ลักษณะทางกายภาพ ส่วนประกอบในตารับ และสารปรุ งแต่งที่มอี ยู ใ่ น
ตารับ
2. อธิ บายวิธีกรอกแบบฟอร์ มเอกสารการผลิ ต
3. จาแนกประเภทของน้ ากระสายยาที่ใช้ในการเตรี ยมยาปราศจากเชื้อ
4. อธิ บายหลักการและทฤษฎีของเทคนิ คปลอดเชื้อ (aseptic techniques) ที่ใช้เตรี ยมยาปราศจากเชื้อ
5. อธิ บายขั้นตอนและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ
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6. อธิ บายหลักการ ทฤษฎีและจาแนกวิธีกระบวนการทาให้ปราศจากเชื้อ (sterilization process)
7. อธิ บายหลักการและทฤษฎีในการตั้ง ตารั บยาปราศจากเชื้อ การประเมินสมบัติทางกายภาพ การทดสอบความ
คงตัวของตารับ
8. อธิ บายวิธีเตรี ยมยาปราศจากเชื้อที่ใช้สาหรับ หู ตา คอ จมูก (EENT)
9. อธิ บายหลักการควบคุม ประกันคุณภาพของยาปราศจากเชื้อ และการทดสอบคุณสมบัติปราศจากเชื้อ
10. สื บค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม จากหนังสื อ ตารา เภสัชตารับที่เกีย่ วข้อง
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลั กษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
ปฏิบตั ิการวิธีการผลิ ตตารั บเภสัชภัณฑ์ในรู ปแบบปราศจากเชื้อ
การควบคุมสภาวะแวดล้อ มของสถาน ที่
ผลิต การควบคุมทางด้านกายภาพและชีวภาพของเภสัชภัณฑ์ ปราศจากเชื้อ
(ภาษาอังกฤษ)
Laboratory practices designed to create a better understanding of theoretical aspects, practicing the
manufacture of sterile dosage forms in compliance with current good manufacturing practices, environmental control,
as well as the physical and microbiological quality controls.
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
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
Curriculum mapping ของวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสั ชกรรม 4
คุ ณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ความสัม พันธ์

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
 

































มคอ. 3

ภศ. 431

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 โดยเน้นการเข้าปฏิบตั ิการตรงเวลา ปฏิบตั ิตนตามข้อปฏิ บตั ิ ที่กาหนด
แต่งกายสุ ภาพและสวมเสื้ อกาวน์ ตลอดเวลาที่ ทาปฏิ บตั ิ การ
(3) ปลูกฝั งให้นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) การประเมินพฤติกรรมระหว ่างเรี ยนและในการสอบย่อ ย สอบปฏิบตั ิการ
(2) คะแนนรายงานปฏิบตั ิการ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้ องได้ รับ
(1) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานชีวติ และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย
(2) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสาคัญของการบริ บาลทางเภสัชกรรม ระบบสุ ขภาพ และปั จจัยที่มผี ลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และต่อระบบสุ ขภาพ
(3) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสาคัญของกระบวนการผลิ ต ควบคุมประกันคุณภาพ วิจยั และพัฒนายา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ
(4) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสาคัญของกระบวนการแสวงหาความรู ้ การจัดการความรู ้
กระบวนการวิจยั กระบวนการบริ หาร และการจัดการองค์กร
(5) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ ศึก ษา เพื่อให้เล็งเห็ นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ ที่เกีย่ วข้อง
(6) มีความสามารถในการบูร ณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ ศึก ษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
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2.2 วิธีการสอน
(1) การฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการที่ มเี นื้ อหาเกีย่ วข้องกับการผลิ ตยาปราศจากเชื้อตามคูม่ ือปฏิ บัติการ เน้น
สมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
(2) การสื บค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมจากหนังสื อ/ตาราอ้างอิง หรื อเภสัชตารับ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล: ประเมินจากผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดังนี้
(1) การสอบย่อย (quiz) ก ่อนทาปฏิบตั ิการ
(2) การสอบปฏิบตั ิการ กลางภาค และปลายภาค (post test)
(3) ประเมินจากรายงานปฏิบตั ิการ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
(1) มีความสามารถสื บค้น ตีความ และประเมินแนวคิดใหม ่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง สามารถนาข้อมูล และหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไข
ปั ญหาอย่างมีวจิ ารณญาณ
(2) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อ ย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรู ้ทางวิชาชีพและที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็ นฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่ปลอดภัยและมีคณุ ภาพ
(3) มีความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไ ข
ปั ญหา
(4) มีความสามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เ ปลี่ยนไป
3.2 วิธีการสอน
(1) การทาปฏิบตั ิการกรณี ศึก ษา-การฝึ กเตรี ย มตารับยาปราศจากเชื้อประเภทต่างๆ
(2) การอภิปรายผลการทดลอง
(3) การฝึ กสื บค้นข้อมูล จากแหล่งข้อ มูลต่างๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การสอบปฏิบตั ิการเป็ นฐาน
(2) ประเมินจากการรายงานและวิจารณ์ ผลการทดลอง
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
(1) มีความสามารถสื่ อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ ม่ คนหลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีความสามารถให้ความชว่ ยเหลื อและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ตา่ งๆ ทั้งใน
บทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ว่ มที มงาน
(3) มีความสามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ ม่
(5) มีความสามารถเป็ น ผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทัง้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุม่
4.2 วิธีการสอน
(1) ใช้กลยุทธ์ การสอนที่เน้นการมีปฏิสั มพันธ์ ระหวา่ งผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และกับบุคคลที่
เกีย่ วข้อง เชน่ นักวิทยาศาสตร์
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนปฏิ บตั ิ การ ที่มกี ารทางานเป็ นกลุม่ การทางานที่ตอ้ งประสานงานกับผูอ้ ื่น
เพื่อส่งเสริ มการแสดงบทบาทของการเป็ น ผูน้ าและผู ้ตาม
(3) จัดประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ภาคปฏิ บัติที่สง่ เสริ มให้ทางานเป็ นกลุ ม่ และการแสดงออกของภาวะผูน้ าใน
หลากหลายสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) การประเมินทักษะการสื่ อสาร
(2) การประเมินความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ ม่ เพื่อนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างสรรค์
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
(1) มีความสามารถประยุ กต์ห ลัก ตรรกะคณิ ตศาสตร์ แ ละสถิ ติในวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเหมาะสม
(2) มีความสามารถแปลงข้อ มูลให้เป็ นข่า วสารที่ มีคณุ ภาพ รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารแก ่ผูอ้ ื่นได้อย่างเข้าใจ
(3) มีความสามารถสื่ อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทัง้ การพูด การฟั ง การอ่าน การเขียน และการ
นาเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสารและตาราภาษาอัง กฤษอย่างเข้าใจ
(4) มีความสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
(1) ฝึ กปฏิบตั ิการคานวณทางเภสัชกรรม เชน่ การลด-ขยาย สู ตรตารับ
(2) ฝึ กเขียนรายงานและอภิปรายผลการทดลอง
(3) ฝึ กการนาเสนอในกลุม่ ผูเ้ รี ยน การเขียนรายงาน การสื บค้นข้อมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(2) ประเมินจากการรายงาน การค้นคว้า ในหัวข้อที่กาหนดให้
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
(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
(1) การฝึ กทักษะในห้องปฏิบตั ิการ
(2) การสาธิ ต
6.3 วิธีการประเมินผล
(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(2) การสอบปฏิบตั ิการ
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หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้
1. แผนการสอน
ครั้ งที่
วันที่
1
14 ส.ค. 61

2

21 ส.ค. 61

3

28 ส.ค. 61

4

4 ก.ย. 61

5

11 ก.ย. 61

6

7

8

เวลา
หัวข้ อ เรื่ อง/รายละเอียด
13:30-16:30 ข้ อ ปฏิบตั ิการใช้ ห้ อ งผลิตยาปราศจากเชื้ อ
Demonstration:
- การเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าห้องสะอาด
- Ampoule washer
- Laminar air flow
- Bubble point test
13.30-16:30 การปิ ดผนึก ampoule
Demonstration:
- Cornwall syringe
- Membrane filter set (polycarbonate, stainless steel)
- Hot air oven & autoclave

ผู้ส อน
อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา
และคณาจารย์

อ.ดร.ภญ.เกศินี
และคณาจารย์

13:30-16:30 การควบคุมสภาพแวดล้อมในการผลิตยาปราศจาก เชื้ อ (วาง plate,
swab)
Demonstration:
- Leaker test (vacuum, autoclave)
ล้ างเครื่ องมื อสาหรั บ SVP-Single dose: Sterile water for injection
13.30-16:30 การเตรี ยม SVP-Single dose: Sterile water for injection
ล้ างเครื่ องมื อสาหรั บ SVP-Multiple dose: Pyridoxine HCl injection
13:30-16:30 การเตรี ยม SVP-Multiple dose: Pyridoxine HCl injection
ล้ างเครื่ องมื อสาหรั บ LVP: Ringer’s injection

ผศ.ดร.ภก.ปกรณ์
และคณาจารย์

18 ก.ย. 61

13:30-16:30 การเตรี ยม LVP: Ringer’s injection
ล้ างเครื่ องมื อสาหรั บ LVP: 5% Dextrose injection

อ. ดร. ภญ.พัทธ์ธีรา
และคณาจารย์

25 ก.ย. 61

13:30-16:30 การเตรี ยม LVP: 5% Dextrose injection
ล้ างเครื่ องมื อสาหรั บ EENT

อ. ดร. ภญ.พัทธ์ธีรา
และคณาจารย์

สอบกลางภาค (30 ก.ย., 1-7 ต.ค. 61)
13:30-16:30 การเตรี ยม EENT-atropine hydrochloride eye drops
ล้ างอุปกรณ์ สาหรั บ Microscopic Particle Count test

รศ. ดร. ภก.รัฐพล
และคณาจารย์

9 ต.ค. 61

อ. ดร. ภญ.เกศินี
และคณาจารย์
อ. ดร. ภญ.เกศินี
และคณาจารย์
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ครั้ งที่
วันที่
9
16 ต.ค. 61

10

30 ต.ค. 61

11

6 พ.ย. 61

12
13

13 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61

เวลา
หัวข้ อ เรื่ อง/รายละเอียด
13:30-16:30 การควบคุมคุณภาพทางกายภาพ
- Clarity test
- Determination of volume for injectionๆ
Microscopic particle count test
13:30-16:30 การควบคุมคุณภาพทางชี วภาพ
Sterility test

ผู้ สอน
อ. ดร. ภญ.อมลณั ฏฐ์
และคณาจารย์

อ. ดร. ภญ.อมลณั ฏฐ์
และคณาจารย์

13:30-16:30 การตรวจสอบความถูกต้อ งของกระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้ อ
- Validation of aseptic filling process (Media fill)
Validation of sterilization process
13:30-16:30 Lab discussion
ศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตยาปราศจากเชื้ อ
สอบปลายภาค (4, 6-9, 11-20 ธ.ค. 61)

อ. ดร. ภญ.อมลณั ฏฐ์
และคณาจารย์
คณาจารย์
คณาจารย์

2. แผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

เนื้ อหาในครั้งที่ 1-5
เนื้ อหาในครั้งที่ 6-12

สอบปฏิบตั ิการกลางภาค
สอบปฏิบตั ิการปลายภาค

เนื้ อหาในครั้งที่ 1-12

รายงานปฏิบตั ิการ (lab report)

เนื้ อหาในครั้งที่ 1-12

ผลิตภัณฑ์ (product) ที่เตรี ยมใน
ปฏิบตั ิการ

เนื้ อหาในครั้งที่ 1-12

สอบย่อยก ่อนทาปฏิบัติการ (quiz)

เนื้ อหาในครั้งที่ 1-12

การมีสว่ นร่วมใน lab discussion

เนื้ อหาในครั้งที่ 1-14

พฤติกรรมในชั้นเรี ยน (performance)

สั ปดาห์ ที่ สั ดส่ วนของ
ประเมิน การประเมิน
9
20%
16
30%
ทุก
10%
สัปดาห์
ทุก
10%
สัปดาห์
ทุก
15%
สัปดาห์
ทุก
10%
สัปดาห์
ทุก
5%
สัปดาห์
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เกณฑ์ การประเมินผล :
1. Lab Practice: สอบ 2 ครั้ง กลางภาคและปลายภาค (เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง)
2. Report และ Product: นั ก ศึ ก ษาต้อ งส่ง รายงานพร้ อ มผลิ ตภัณ ฑ์ บรรจุ ขวด และเขี ย นฉลากให้
ถูกต้องเรี ยบร้ อยภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากที่จบแต่ละเรื่ องในการปฏิ บัติการ โดยให้สง่ กลุม่ ละ 1
ฉบับ ภายในกาหนดเวลา (รายงานต่างๆ ให้สง่ ในวันปฏิบตั ิการครั้งถัดไป หลังจากจบแต่ละหัวข้อ)
3. Discussion และ Quiz: นักศึกษาจะต้องเตรี ย มตัวสาหรั บ Discussion ตามหัวข้อเรื่ องและกลุ ม่ ตาม
วันและเวลาที่กาหนดให้ในตารางสอนภาคปฏิ บตั ิ โดยแต่ละกลุม่ จะมีเวลา Discussion ประมาณไม ่
เกิน 15 นาที สาหรับ Quiz ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ก ่อนเริ่ มทา หรื อระหว ่างทา Lab โดยไมแ่ จ้ง
ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
4. Performance: ในห้องปฏิบตั ิการ ได้แก ่ การร่วมมือในการปฏิ บัติการเป็ น กลุ ม่ ความตั้งใจ การใช้
เครื่ องมือและเทคนิ คต่างๆ การแต่งกายและมารยาท ความสะอาดในการทางาน การตรงต่อเวลา ถ้า
มาสายเกิน 20 นาที หรื อ ออกก อ่ นทา Lab เสร็ จ จะถื อ วา่ ขาด Lab ในครั้ ง นั้ น ๆ คะแนนส่วนนี้
พิจารณาจากความร่วมมือเรื่ องเวรทาความสะอาดตามที่ กาหนดไว้ในตารางสอนภาคปฏิบัติด้วย
เกณฑ์ การประเมินผล: แบบอิงกลุ่ ม
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.
7. Sinko PJ. ed. Martin’s Physical Pharmacy and Phamaceutical Sciences. 5 th ed. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins; 2006.

มคอ. 3

ภศ. 431

11
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
3. Lachman L, Lieberman HA, Kanig JL, eds. The theory and practice of industrial pharmacy. 3 rd ed.
Philadelphia: Lea & Febiger; 1986
4. Gennaro AR, ed. Remington: The sciences and practice of pharmacy. 19th ed. Pennsylvania: Mack
publishing; 1995.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
จัดให้มกี ารประเมินการสอนโดยนัก ศึกษา ในคาบสุ ดท้าย เมือ่ สิ้ นสุ ดภาคเรี ยน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ วธิ ี ก ารสอนในทีมอาจารย์ผู ้สอนแบบกัล ยาณมิตร
3. การปรับปรุงการสอน
ยังไม ่มีการปรับปรุ งเนื่ องจากเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนครั้งแรก
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การตัดเกรด โดยคณาจารย์ผสู ้ อนทุ กคนมีส ่วนร่วม และจัดให้มกี ารทวนสอบผลการเรี ยนโดยคณะกรรมการ
ประเมินผล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
ยังไม ่มีการทบทวนและแผนปรับปรุ ง เนื่ องจากเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนครั้งแรก

