มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ / สาขาวิชา คณะเภสัชศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
ภศ. 331 ปฏิบตั ิการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2
2. จานวนหน่ วยกิต (ชัว่ โมงบรรยาย – ปฏิบตั ิการ - ค้นคว้าด้วยตนเอง)
1(0-3-2)
3. หลักสู ตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสู ตร เภสัชศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาชีพเภสัชศาสตร์/วิชาแกน/ ด้านผลิตภัณฑ์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
4.1 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
1. รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล
2. ผศ.ดร.ศรี วรรณ ธี ระมัน่ คง
4.2 อาจารย์ ผ้ สู อน
1. รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล
2. อ.ดร.สุ ภาวดี สื บศาสนา
3. อ.ดร.อังศุมา พงษ์พิสุทธินนั ท์
4. ผศ.ดร.ศรี วรรณ ธี ระมัน่ คง
5. อ.ดร.อรภา สกุลพาณิ ชย์
6. อ.ดร.ศิริพร กิตติวสิ ุ ทธิ์
7. รศ.ดร.สุ รัตนา อานวยผล
8. ผศ.ดร.ชานาญ ภัตรพานิช
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 3 เรี ยน ทุกวันจันทร์ เวลา 13.30-16.30 น.
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6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) สอบได้หรื อศึกษาพร้อมกับ ภศ.330 การควบคุมคุณภาพเภสัช
ภัณฑ์ 2
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) 8. สถานทีเ่ รียน
ห้องปฏิบตั ิการ C106 อาคารบรรยายรวม 5 (บร. 5)
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่ าสุ ด
5 สิ งหาคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา: เพื่อให้ นักศึกษา
เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนแล้ว นักศึกษา
1. ตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความสาคัญของเภสัชกรที่ทาหน้าที่ควบคุมคุณภาพยา
2. ได้ฝึกฝนเทคนิค ทราบวิธีดูแลและบารุ งรักษา เครื่ องมือเภสัชวิเคราะห์ชนิ ดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
3. สามารถนาผลที่ไ ด้จากเครื่ องมื อวิเคราะห์ที่ไ ด้ศึ กษามาใช้ในการวิเคราะห์ หาปริ มาณ และ/หรื อพิ สู จ น์
เอกลักษณ์เบื้องต้นของสาร
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
เป็ นวิชาเปิ ดสอนในหลักสู ตรใหม่
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ตามตารายาโดยการวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือ เน้นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและแปรผลทางเภสัชศาสตร์
Quality control laboratory of raw materials and pharmaceuticals according to pharmacopoeias by
instrumental analysis, emphasizing data analysis and result interpretation in pharmaceutical sciences.
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
45
30
3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มีการตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพ และสังคม มีความเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น ทั้งในการดารงตน และการปฏิบตั ิงาน มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มี
ความสามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชัว่ ได้ มีการเคารพสิ ทธิ กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1. จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม เน้นการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง บทบาทสมมติ และกรณี ตวั อย่างที่
ครอบคลุมประเด็นและปั ญหาด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ทั้งในวิชาชีพและการดารงชีวติ
2. ปลูกฝั งให้นักศึ กษามีระเบี ยบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ เป็ นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริ มให้มีความรับผิดชอบโดยให้มีการทางานกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ใช้วธิ ีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหว่างเรี ยน ภายหลังสิ้นสุดวิชา และภายหลังสาเร็ จการศึกษา
2. ประเมินภายหลังจากสาเร็ จการศึกษาแล้ว โดยให้บณ
ั ฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยใช้แบบสอบถาม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสาคัญของกระบวนการผลิต ควบคุมประกันคุณภาพ วิจยั และพัฒนา ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ มีความสามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู ้และ
ความเข้าใจในสาระสาคัญของกระบวนการแสวงหาความรู ้ การจัดการความรู ้กระบวนการวิจยั กระบวนการบริ หาร และการจัดการ
องค์กร มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็ นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
เน้นการสอนโดยให้ผูเ้ รี ยนมี การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และการเรี ยนรู ้ แบบมี ส่วนร่ วม การใช้ปัญหาเป็ นพื้นฐาน เรี ยนรู ้ จาก
สถานการณ์จริ ง ทั้งการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน แหล่งฝึ ก และชุมชน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษาทา
4. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรู ้ทางวิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็ นฐาน
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ มีความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ไขปั ญหา มีความสามารถสื บค้น ตีความ และประเมินแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลาย เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ด้วยตนเอง สามารถนาข้อมูล และหลักฐานไปใช้ในการอ้า งอิ ง และแก้ไขปั ญหาอย่างมี วิจ ารณญาณ มี
ความสามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่มีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
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3.2 วิธีการสอน
1. การอภิปรายกลุ่ม
2. การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
3. การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
3.3 วิธีการประเมินผล
1. การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปั ญหาโดยใช้กรณี ศึกษา
2. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปั ญหา การศึกษาค้นค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์วจิ ารณ์
เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ กรณี ศึกษา รายงานการศึกษา ปั ญหาเฉพาะทางวิชาเภสัชศาสตร์ การศึกษาอิสระ รายงาน
ผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึ กษาปั ญหา และการสัมมนา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
มีความสามารถสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความสามารถให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน มี
ความรั บ ผิ ด ชอบในการกระท าของตนเองและรั บผิ ด ชอบงานในกลุ่ ม มี ค วามสามารถเป็ นผูร้ ิ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ไข
สถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีการทางานกลุ่ม การทางานที่ตอ้ งประสานงานกับผูอ้ ื่น เพื่อส่ งเสริ มการแสดงบทบาทของ
การเป็ นผูน้ าและผูต้ าม
2. ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. จัดประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิที่ส่งเสริ มให้ทางานเป็ นกลุ่ม และการแสดงออกของภาวะผูน้ าในหลากหลาย
สถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
1. การประเมินความสามารถในการทางานร่ วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและสร้างสรรค์
2. การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ตามประสบการณ์การเรี ยนรู ้และความสนใจ
ในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
มีความสามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะคณิ ตศาสตร์และสถิติในวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเหมาะสม มีความสามารถแปลงข้อมูล
ให้เป็ นข่าวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผอู ้ ื่นได้อย่างเข้าใจ มีความสามารถสื่ อสาร
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียน และการนาเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสารและตารา
ภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด
การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผูเ้ รี ยน ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
2. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่หลากหลายรู ปแบบ
และวิธีการ
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5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบสังเกตและแบบประเมินทักษะการพูดการเขียน
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิ บายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่ องมือต่างๆ ใน
การอภิปราย และกรณี ศึกษาต่างๆที่ มีการนาเสนอในชั้นเรี ยน
3. ประเมินจากการรายงานการค้นคว้าในหัวข้อที่กาหนดให้ในสัมมนาและโครงงานวิจยั

หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรี ยนรู้ และการประเมินการเรี ยนรู้
1.แผนการสอน
ตารางเรี ยนวิชา ภศ. 331 ปฏิบตั ิการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561
นักศึกษาจะถูกแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละเฉลี่ย 7-8 คน แต่ละกลุ่มมีปฏิบตั ิการแตกต่างกันหมุนเวียนกันไป ดังแสดงในตาราง
ข้างล่าง

วันที่

1

กลุ่มที่1

กลุ่มที่ 4

4

5

6

2

3

4

5

7

6

UV1 SF RI/PM IR

บทนา

กลุ่มที่ 3

3

8

9

10

11

20สค 27สค 3กย 10กย 17กย 24กย 1-7ตค 8ตค 22ตค 29ตค 5พย

ปฏิบัตกิ ารครั้งที่ 1

กลุ่มที่ 2

2

IR UV1 SF RI/PM
RI/PM IR UV1 SF
SF RI/PM IR UV1

UV2

7

สอบกลางภาคปฏิบัตกิ ารที่ 2-6

สัปดาห์ ที่

8

9

MS SE TLC

10

12

13

14

12พย 19พย 26พย
11

12

13

HPLC1 HPLC2 CC

GC

GC HPLC1 HPLC2 CC
CC

GC HPLC1 HPLC2

HPLC1 CC

GC HPLC2

หมายเหตุ: อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบแต่ละปฏิบตั ิการดังนี้คือ
ปฏิบัตกิ าร
ครั้งที่
1
2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5

วันที่

เรื่ อง

20 สค. 61

บทนา

27 สค., 3,10,17 กย. 61
27 สค., 3,10,17 กย. 61
27 สค., 3,10,17 กย. 61
27 สค., 3,10,17 กย. 61
27 สค., 3,10,17 กย. 61

UV1 (UV-Vis spectrophotometer1)
SF (Spectrofluorometer)
RI (Refractometer)
PM (Polarimeter)
IR (Infrared spectrophotometer)

ปฏิบตั ิการที่

อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบ

รศ.ดร.จินดา หวังบุญสกุล
ผศ.ดร.ศรี วรรณ ธีระมัน่ คง
1.1, 1.2 รศ.ดร.จินดา หวังบุญสกุล
2.1, 2.2 ผศ.ดร.ศรี วรรณ ธีระมัน่ คง
3.1, 3.2 อ.ดร.สุภาวดี สื บศาสนา
Extra sheet อ.ดร.ศิริพร กิตติวสิ ุทธิ์
4.1, 4.2 อ.ดร.อรภา สกุลพาณิ ชย์
5
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6

24 กย. 61

UV2 (UV-Vis spectrophotometer2)

1.3

7

8 ตค. 61

MS (Mass spectrometer)

5.1

8

22 ตค. 61

SE (Structure elucidation)

6.1

9

29 ตค. 61

TLC (Thin layer chromatography)

7.2

10, 11, 12, 13 5, 12, 19, 26 พย. 61
10, 11, 12, 13 5, 12, 19, 26 พย. 61
10

5 พย. 61

11, 12

12, 19 พย. 61

11, 12

12, 19 พย. 61

13

26 พย. 61

CC (Column chromatography)
GC (Gas chromatography)
HPLC1 (High performance
chromatography1)
HPLC1 (High performance
chromatography1)
HPLC2 (High performance
chromatography2)
HPLC2 (High performance
chromatography2)

7.1
7.3, 7.4
7.5

รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล
อ.ดร.สุภาวดี สื บศาสนา
ผศ.ดร.ศรี วรรณ ธีระมัน่ คง
อ.ดร.อังศุมา พงษ์พิสุทธินนั ท์
อ.ดร.อรภา สกุลพาณิ ชย์
อ.ดร.ศิริพร กิตติวสิ ุทธิ์
อ.ดร.อังศุมา พงษ์พิสุทธินนั ท์
อ.ดร.ศิริพร กิตติวสิ ุทธิ์
อ.ดร.อรภา สกุลพาณิ ชย์
รศ.ดร.สุรัตนา อานวยผล
ผศ.ดร.ชานาญ ภัตรพานิชย์
ผศ.ดร.ศรี วรรณ ธีระมัน่ คง
อ.ดร.ศิริพร กิตติวสิ ุทธิ์
อ.ดร.อรภา สกุลพาณิ ชย์
รศ.ดร.สุรัตนา อานวยผล
ผศ.ดร.ชานาญ ภัตรพานิชย์
อ.ดร.สุภาวดี สื บศาสนา
อ.ดร.อังศุมา พงษ์พิสุทธินนั ท์
อ.ดร.ศิริพร กิตติวสิ ุทธิ์
อ.ดร.อรภา สกุลพาณิ ชย์
รศ.ดร.สุรัตนา อานวยผล
ผศ.ดร.ชานาญ ภัตรพานิชย์
อ.ดร.อังศุมา พงษ์พิสุทธินนั ท์
ผศ.ดร.ศรี วรรณ ธีระมัน่ คง
รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล
อ.ดร.สุภาวดี สื บศาสนา

7.5

รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล

7.6

อ.ดร.สุภาวดี สื บศาสนา

7.6

อ.ดร.สุภาวดี สื บศาสนา
รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล

6
ภศ.๓๓๑_๖๑

2. แผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
เนื้อหาในครั้งที่ 2-6:
2(3), 2(4), 2(5), 2(6), 6(1)
เนื้อหาในครั้งที่ 7-13:
2(3), 2(4), 2(5), 2(6), 6(1)
เนื้อหาในครั้งที่ 2-13:
2(3), 2(4), 2(5), 2(6), 6(1)
เนื้อหาในครั้งที่ 2-13:
2(3), 2(4), 2(5), 2(6), 6(1)
เนื้อหาในครั้งที่ 2-13:
3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 5(1), 5(2), 5(4)
ทุกปฏิบตั ิการ:
1(1), 1(2), 1(3), 1(4), 1(5), 1(6), 4(1),
4(2), 4(4), 4(5)

สัปดาห์ ที่
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมิน

สอบข้อเขียนปฏิบตั ิการกลางภาค

8

29.2%

สอบข้อเขียนปฏิบตั ิการปลายภาค

16

40.8%

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

การทดสอบย่อยก่อนปฏิบตั ิการ
การทดสอบย่อยหลังปฏิบตั ิการ
รายงานปฏิบตั ิการ
พฤติกรรมในการเรี ยน เช่น ตรงต่อเวลา มีวนิ ยั
มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ

ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

10%

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

5%

10%

ทั้งนี้นกั ศึกษาจะขาดเรี ยนภาคปฏิบตั ิการได้ไม่เกิน 1 ครั้ง จึงมีสิทธิ์ สอบปลายภาค
เกณฑ์ การประเมินผล : อิงกลุ่ม
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา และเอกสารหลัก
1.1. British Pharmacopoeia 2014, British Pharmacopoeia Commission office, London.
1.2 The United States Pharmacopeia USP 37, NF 32, The United State Pharmacopeia Convention, Twinbrook Parkway
Rockville, MD 20852, 2014.
1.3 The Merck Index, Online. (https://www.rsc.org/Merck-Index/search) Retrieved date:- 24 October, 2014.
1.4 Beckett, A. H., Stenlake, J. B.. Practical Pharmaceutical Chemistry: Part I, 3rd Edi.. Athone Press, London. 1975.
1.5 Connors, K.A., A Textbook of Pharmaceutical Analysis. 3rd Edi.. John Wiley & Sons, New York. 1982.
1.6 Skoog, D.A., Holler, E.J., Crouch, S.R. Principles of Instrumental Analysis 6th Edition. Thomson Brooks/Cole,
Thomson Higher Education. Belmont, USA. 2007.
1.7 Robinson, J.W., Frame, E.M. S., Frame II, G.M. Undergraduate Instrumental Analysis 6thEdition. Marcel Dekker,
New York. 2005.
1.8 Silverstein, RM., Webster, FX., Kiemle, DJ. Spectrophotometric Identification of Organic compounds 7th Edi.. John
Wiley & Sons, New York. 2005.
1.9 Snyder, LR., Kirkland, JJ., Dolan, JW. Introduction to modern liquid chromatography. 3rd Edi., John Wiley & Sons,
New York. 2010.
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2. เอกสาร และข้ อมูลสาคัญ
2.1 คู่มือปฏิบตั ิการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. เอกสาร และข้ อมูลแนะนา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 นักศึกษาสามารถให้ความเห็นต่อการเรี ยนการสอนผ่านอาจารย์ผสู ้ อนได้ตลอดเวลาที่มีกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1.2 นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเปิ ดได้ผา่ นช่องทางการสื่ อสารอื่นๆ เช่น e-mail /โทรศัพท์ ถึงอาจารย์ที่รับผิดชอบ
รายวิชาได้โดยตรง
1.3 นักศึกษาสามารถประเมินรายวิชาผ่านแบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา ดาเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
2.2 ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา
2.3 ประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู ้ โดยติดตามพัฒนาการของผูเ้ รี ยนได้ต้งั แต่เริ่ มต้น จนกระทัง่ สิ้นสุดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 มีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดการเรี ยนการสอนจากนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3.2 มีการประชุมคณาจารย์ผสู ้ อน 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา คือระยะเตรี ยมการ ระหว่างภาค และ ปลายภาคการศึกษา เพื่อปรับการ
เรี ยนการสอนได้ทนั ท่วงที ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู ้ในวิชา เช่น การ
พิจารณาจากผลการสอบกลางภาคการศึกษา หากพบว่าผูเ้ รี ยนคนใดมีผลการเรี ยนที่น่าเป็ นห่วง
จะจัดให้มีระบบติดตามเป็ น
รายบุคคล เพื่อช่วยเหลือด้านการเรี ยน
4.2 จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของวิชาโดยมีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาจากข้อสอบ รายงาน และวิธีการให้คะแนนสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 เมื่อสิ้ นสุ ดทุกภาคการศึกษา อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม นาความคิดเห็นและข้อแนะนาต่างๆ ที่ได้จากนักศึกษา
และผูส้ อนมาพิจารณาถึ งแนวทางที่ จะทาให้ผูเ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนการสอน เพื่อนาไปสู่ การ
แก้ปัญหาหรื อปรับปรุ ง กระบวนการเรี ยนการสอน รวมทั้งพิจารณาสรุ ปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา เพื่อ
กาหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุ งในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลาดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล
5.2 ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในข้อ 4
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