มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ / สาขาวิชา คณะเภสัชศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
ภศ. 340 เคมีของยา 1
2. จานวนหน่ วยกิต (ชัว่ โมงบรรยาย – ปฏิบตั ิการ - ค้นคว้าด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3. หลักสู ตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสู ตร เภสัชศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาชีพเภสัชศาสตร์/วิชาแกน/ ด้านผลิตภัณฑ์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
4.1 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
1. อ. ดร.ภญ. อังศุมา พงษ์พิสุทธินนั ท์
2. ผศ.ดร.ภญ. ศรี วรรณ ธี ระมัน่ คง
4.2 อาจารย์ ผ้ สู อน
1. ผศ.ดร.ภก. ชานาญ ภัตรพานิช
2. ผศ.ดร.ภก. บดินทร์ ติวสุ วรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.ผศ.ดร.ภญ. ศรี วรรณ ธี ระมัน่ คง
4. อ.ดร.ภญ. อังศุมา พงษ์พิสุทธินนั ท์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 3
เรี ยน วันจันทร์ เวลา 11:30-12:30 น. และ วันพฤหัสบดี เวลา 13:30-15:30 น.
และมีนดั สอนชดเชยเพิ่มเติมตามที่แจ้งในแผนการสอน
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
สอบได้หรื อศึกษาพร้อมกับ วท.123 เคมีพ้นื ฐาน, วท.129 เคมีอินทรี ยส์ าหรับเภสัชกร
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7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) 8. สถานทีเ่ รียน
วันจันทร์ ห้อง A3011 ชั้น 3 อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวม และ วันพฤหัสบดี ห้อง 235 ชั้น 2 อาคารปิ ยชาติ
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่ าสุ ด
31 กรกฎาคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา: เพื่อให้ นักศึกษา
เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนแล้ว นักศึกษา
1. ทราบหลักการในการออกแบบยาใหม่ วิธีการค้นพบยา ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนายา
2. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างสู ตรโครงสร้างทางเคมีกบั ฤทธิ์ /หรื อพิษของยา และคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์
เคมีที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ ของยาในกลุ่มต่างๆ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
เป็ นรายวิชาในหลักสู ตรใหม่
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการในการออกแบบยาใหม่ วิธีการค้นพบยา ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนายา ความสัมพันธ์ทาง
โครงสร้างทางเคมีและฤทธิ์ คุณสมบัติทางสเตอริ โอเคมีที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ เภสัชจลนศาสตร์ และความเป็ นพิษ
ของยา กลไกการออกฤทธิ์ ของยาระดับโมเลกุล ทฤษฎีการออกแบบยาในรู ปแบบโปร-ดรัก ความสัมพันธ์ระหว่าง
สู ตรโครงสร้างทางเคมีกบั ฤทธิ์ ของยาและสมบัติทางฟิ สิ กส์ เคมีที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ ของยาในกลุ่มยาปฏิชีวนะ
ยาฆ่าเชื้อ ยาต้านเชื้อรา ยาฆ่าปรสิ ต ยาด้านเชื้อไมโคแบคทีเรี ย ยาต้านมะเร็ ง ยาต้านไวรัสและยาต้านโรคเอดส์
Principle of novel drug design, drug discovery strategies, theory of drug design and development,
structure-activity relationships (SARs), stereochemistry affecting drug actions, pharmacokinetics and toxicity,
mechanism of drug action at molecular level, theory of pro-drug design, SARs and physico-chemical properties
of antibiotics, antiseptics, antifungals, antiparasitics, antimycobacterials, anticancers, antivirals and antiAIDS.
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
45
90
3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่ม ตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) โดยนักศึกษาจองวัน เวลา ล่วงหน้า แล้วมาพบตามเวลา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มีการตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม มีการเคารพสิ ทธิ กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม มี
ความเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น ทั้งในการดารงตน และการปฏิบตั ิงาน
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม เน้นการเรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ จริ ง บทบาทสมมติ และ
กรณี ตวั อย่างที่ครอบคลุมประเด็นและปั ญหาด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ทั้งในวิชาชีพและการดารงชีวติ
2. ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3 วิธีการประเมินผล
ใช้วิธี ก ารประเมิ น หลากหลายวิธี ทั้งการประเมิ น ระหว่างเรี ย น ภายหลังสิ้ น สุ ดวิช า และภายหลังส าเร็ จ
การศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
มีความรู ้ และความเข้าใจในสาระสาคัญของกระบวนการผลิ ต ควบคุ มคุ ณภาพ วิจยั และพัฒนา ยา ผลิ ตภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสาคัญของกระบวนการแสวงหาความรู ้ การ
จัดการความรู ้กระบวนการวิจยั กระบวนการบริ หาร และการจัดการองค์กร มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ ยวข้อง มีความสามารถบูรณา
การความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
ใช้วธิ ี สอนที่หลากหลายทั้งการบรรยายร่ วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ และทากรณี ศึกษา
ตลอดจนการนาเสนอประเด็นที่ผเู ้ รี ยนสนใจ เพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกันของกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
มีความสามารถสื บค้น ตีความ และประเมินแนวคิ ดใหม่ๆ จากแหล่ งข้อมู ลที่ หลากหลาย เพื่อใช้ในการแก้ไข
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ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ด้วยตนเอง สามารถนาข้อมู ล และหลัก ฐานไปใช้ในการอ้างอิ ง และแก้ไขปั ญ หาอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรู ้ ทางวิชาชี พ และที่เกี่ ยวข้องรวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็ นฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ มีความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทางการวิจยั และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหา
3.2 วิธีการสอน
การทากรณี ศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
3.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินจากผลงานที่ เกิ ดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปั ญหา การศึ กษาค้นค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ การ
วิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ กรณี ศึกษา รายงานการศึกษา ปั ญหาเฉพาะทางวิชาเภสัชศาสตร์
การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึ กษาปั ญหา และการสัมมนา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
มี ความสามารถสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับ กลุ่ มคนหลากหลายได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ มี
ความสามารถให้ความช่ วยเหลือและอานวยความสะดวก ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่างๆทั้งในบทบาทของผูน้ า
หรื อ ในบทบาทของผู ร้ ่ ว มที ม งาน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการกระท าของตนเองและรั บ ผิ ด ชอบงานในกลุ่ ม มี
ความสามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม มีความสามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
ไม่มี
4.3 วิธีการประเมินผล
ไม่มี
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
มี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลัก ตรรกะคณิ ตศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมอย่ า งเหมาะสม มี
ความสามารถแปลงข้อมูลให้เป็ นข่าวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่
ผูอ้ ื่นได้อย่างเข้าใจ มีความสามารถสื่ อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียน
และการนาเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสารและตาราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ และมีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการสื่ อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟั ง และ
การเขียน ในกลุ่มผูเ้ รี ยน ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
2. จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความสามารถในการเลื อกสารสนเทศ และฝึ กทักษะ
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การนาเสนอข้อสนเทศ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผูฟ้ ังและเนื้อหาที่นาเสนอ
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบสังเกตและแบบประเมินทักษะการพูดการเขียน
2. ประเมิ นจากความสามารถในการอธิ บ ายถึ งข้อจากัด เหตุ ผลในการเลื อกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
เครื่ องมือต่างๆ ในการอภิปราย และกรณี ศึกษาต่างๆที่ มีการนาเสนอในชั้นเรี ยน
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีความสามารถประเมินปั ญหาสุ ขภาพและความต้องการยาของชุมชน คัดเลือกจัดซื้ อจัดหายา/ผลิตภัณฑ์ยา
ที่มีคุณภาพมาเพื่อให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การอย่างเหมาะสม
2. มีความสามารถติดตามป้ องกันแก้ไขปั ญหาการใช้ยาของผูร้ ับบริ การและชุ มชน และแจ้งแก่ผเู ้ กี่ยวข้องอย่าง
เป็ นระบบ สามารถให้ ข ้อ มู ล ยาและผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพอื่ น ๆแก่ ผู ้รั บ บริ ก ารชุ ม ชน และบุ ค ลากรทาง
สาธารณสุ ขอย่างถูกต้องทันสมัยและเชื่อถือได้
6.2 วิธีการสอน
ไม่มี
6.3 วิธีการประเมินผล
ไม่มี
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หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรี ยนรู้ และการประเมินการเรี ยนรู้
1. แผนการสอน
ครั้ง วัน เดือน ปี
ที่

หัวข้ อ

จำนวน กิจกรรมกำรเรียน
(ชั่วโมง)
กำรสอน

อำจำรย์ ผ้ สู อน

Introduction
1

2

3

4

ชี้แจงรายวิชา การสอบวัดความรู ้
และการประเมินผล
- Principle of novel drug design
and development, drug discovery
strategies
- Stereochemistry in drug actions,
pharmacokinetics and toxicity
- Drug metabolism
- Principle of novel drug design
วันพุธที่
22 สิ งหำคม and development, drug discovery
strategies
2561
เวลา 13:30- - Stereochemistry in drug actions,
pharmacokinetics and toxicity
16:30 น.
- Drug metabolism
- Principle of novel drug design
วันพุธที่
29 สิ งหำคม and development, drug discovery
strategies
2561
เวลา 13:30- - Stereochemistry in drug actions,
pharmacokinetics and toxicity
16:30 น.
- Drug metabolism
วันพฤหัสบดีท- ี่ - Structure Activity Relationships
23 สิ งหำคม (SARs)
2561 - - Quantitative Structure Activity
เวลา 13:30- Relationships (QSARs)
16:30 น.
วันศุกร์ ที่
17 สิ งหำคม
2561
เวลา 9:0012:00 น.

5 นาที
3

แผนการสอน
(มคอ 3)
บรรยาย/
แผนการสอน
(มคอ 3)

อาจารย์ผปู ้ ระสาน
งานรายวิชา
-ผศ.ดร.ภก.บดินทร์
ติวสุ วรรณ

3

บรรยาย /
ผศ.ดร.ภก.บดินทร์
PowerPoint
ติวสุ วรรณ
เอกสาร
ประกอบการสอน

3

บรรยาย /
ผศ.ดร.ภก.บดินทร์
PowerPoint
ติวสุ วรรณ
เอกสาร
ประกอบการสอน

3

บรรยาย /
ผศ.ดร.ดร.ภญ.
PowerPoint
ศรี วรรณ ธี ระมัน่ คง
เอกสาร
ประกอบการสอน

6

ครั้ง
ที่

วัน เดือน ปี

หัวข้ อ

จำนวน กิจกรรมกำรเรียน
(ชั่วโมง)
กำรสอน

อำจำรย์ ผ้ สู อน

ANS drugs
5

2
วันพฤหัสบดีที่ Drugs affecting
30 สิ งหำคม
Neurotransmission (I)
- Adrenergic drugs
2561
- Cholinergic drugs
เวลา 13:3015:30 น.
6 วันจันทร์ ที่
1
Drugs affecting
3 กันยำยน
Neurotransmission (II)
- Adrenergic drugs
2561
- Cholinergic drugs
เวลา 11:3012:30 น.
***6 กันยายน 2561 หยุดกิจกรรมวันไหว้ ครู และมอบกาวน์ วิชาชี พ***
7 วันจันทร์ ที่
1
Drugs affecting
10 กันยำยน Neurotransmission (III)
- Adrenergic drugs
2561
- Cholinergic drugs
เวลา 11:3012:30 น.
8 วันพฤหัสบดีที่ Drugs affecting
2
13 กันยำยน
Neurotransmission (IV)
- Adrenergic drugs
2561 เวลา
13:30-15:30 น. - Cholinergic drugs
9

วันจันทร์ ที่
17 กันยำยน
2561
เวลา 11:3012:30 น.

Drugs affecting
Neurotransmission (V)
- Serotonergic drugs

1

บรรยาย /
ผศ.ดร.ภก.ชานาญ
PowerPoint
ภัตรพานิช
เอกสาร
ประกอบการสอน
บรรยาย /
PowerPoint
เอกสาร
ประกอบการสอน

บรรยาย /
PowerPoint
เอกสาร
ประกอบการสอน
บรรยาย /
PowerPoint
เอกสาร
ประกอบการสอน
บรรยาย /
อ.ดร.ภญ.อังศุมา
PowerPoint
พงษ์พิสุทธินนั ท์
เอกสาร
ประกอบการสอน

7

ครั้ง
ที่
10

วัน เดือน ปี

หัวข้ อ

วันพฤหัสบดีที่ Drugs affecting
20 กันยำยน Neurotransmission (IV)
- Serotonergic drugs
2561
เวลา 13:3015:30 น.

จำนวน กิจกรรมกำรเรียน
(ชั่วโมง)
กำรสอน
2

อำจำรย์ ผ้ สู อน

บรรยาย /
อ.ดร.ภญ.อังศุมา
PowerPoint
พงษ์พิสุทธินนั ท์
เอกสาร
ประกอบการสอน

30 ก.ย., 1-7 ต.ค. 2561 สอบกลางภาค (หัวข้ อบรรยายครั้งที่ 1-10)
CVS drugs
11

วันจันทร์ ที่ 24
กันยำยน 2561
เวลา 11:3012:30 น.

12

วันจันทร์ ที่ 8
ตุลาคม 2561
เวลา 11:3012:30 น.

13

14

Drug affecting the
Cardiovascular System (I)
- Cardiac agents: cardiac
glycosides, antianginal drugs,
anti-arryhythmic drugs

1

บรรยาย /
ผศ.ดร.ภญ.ศรี วรรณ
PowerPoint
ธี ระมัน่ คง
เอกสาร
ประกอบการสอน

1
Drug affecting the
Cardiovascular System (II)
- Cardiac agents: cardiac
glycosides, antianginal drugs,
anti-arryhythmic drugs
1
วันพุธที่ 10 Drug affecting the
ตุลาคม 2561 Cardiovascular System (III)
เวลา 13:30- - Cardiac agents: cardiac
glycosides, antianginal drugs,
14:30 น.
anti-arryhythmic drugs
*** วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561วันหยุดชดเชยวันคล้ ายวันสวรรคต
3
วันพุธที่ 17 Cardiovascular System (IV)
ตุลำคม 2561 - Diuretics
เวลา 13:30- - ACE inhibitors/ calcium channel
blockers/ ARBs
16:30 น.

8

ครั้ง
ที่

วัน เดือน ปี

15

วันพฤหัสบดีที่
18 ตุลำคม
2561
เวลา 13:3015:30 น.
วันจันทร์ ที่ 22
ตุลาคม 2561
เวลา 11:3012:30 น.

16

17

หัวข้ อ

จำนวน กิจกรรมกำรเรียน
(ชั่วโมง)
กำรสอน

2
Drug affecting the
Cardiovascular System (V)
- Vasodilators
- Anti-thrombotics, thrombolytics,
anti-coagulants
1
Drug affecting the
Cardiovascular System (VI)
- Vasodilators
- Anti-thrombotics, thrombolytics,
anti-coagulants
วันพฤหัสบดีที่ Drug affecting the Cardiovascular 3
25 ตุลำคม System (VII)
- Anti-hyperlipoproteinemics and
2561
เวลา 13:30- inhibitor of cholesterol
biosynthesis
16:30 น.

อำจำรย์ ผ้ สู อน

บรรยาย /
อ.ดร.ภญ.อังศุมา
PowerPoint
พงษ์พิสุทธินนั ท์
เอกสาร
ประกอบการสอน

1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. สอบข้ อเขียนครั้งที่ 2 (เนื้อหาครั้งที่ 11-17)
CNS drugs
18

19

วันจันทร์ ที่ 29
ตุลำคม 2561
เวลา 11:3012:30 น.
วันจันทร์ ที่ 5
พฤศจิกำยน
2561
เวลา 11:3012:30 น.

Drug affecting Central Nervous 1
System (I)
- local anesthetics
- Sedative and hypnotic agents
Drug affecting Central Nervous 1
System (II)
- Hallucinogens, stimulants, and
related drugs of abuse

บรรยาย /
ผศ. ดร. ภก.ชานาญ
PowerPoint
ภัตรพานิช
เอกสาร
ประกอบการสอน

9

ครั้ง
ที่

วัน เดือน ปี

หัวข้ อ

จำนวน กิจกรรมกำรเรียน
(ชั่วโมง)
กำรสอน

20

วันพฤหัสบดีที่ Drug affecting Central Nervous 1*
8 พฤศจิกำยน System (III)
2561 เวลา - Opioids analgesics
13:30-14:30 น.
***หัวข้ อ CNS Drugs อาจะมีการนัดเรี ยนเพิ่มเติมในวันที่ 8 พฤศจิกายน
2561 เวลา 14:30-16:30 น.
21 วันจันทร์ ที่ 12 Drug affecting Central Nervous
1
พฤศจิกำยน System (IV)
- Antiseizure drugs
2561
เวลา 11:3012:30 น.
22 วันพฤหัสบดีที่ Drug affecting Central Nervous
2
15 พฤศจิกำยน System (V)
- Antiseizure drugs
2561
เวลา 13:30- - Drugs used to treat
15:30 น. neuromuscular disorders: antiparkinsonian agents and
spasmolytic agents

อำจำรย์ ผ้ สู อน

บรรยาย /
ผศ. ดร. ภก.ชานาญ
PowerPoint
ภัตรพานิช
เอกสาร
ประกอบการสอน

CNS Drugs
23

24

วันจันทร์ ที่ 19
พฤศจิกำยน
2561
เวลา 11:3012:30 น.
วันพฤหัสบดีที่
22 พฤศจิกำยน
2561
เวลา 13:3015:30 น.

Drug affecting Central Nervous 1
System (VI)
- Antidepressants
- Antipsychotic drugs and
Anxiolytic drugs
Drug affecting Central Nervous 2
System (VII)
- Antidepressants
- Antipsychotic drugs and
Anxiolytic drugs

บรรยาย /
ผศ.ดร.ภญ.ศรี วรรณ
PowerPoint
ธี ระมัน่ คง
เอกสาร
ประกอบการสอน

10

ครั้ง
ที่

วัน เดือน ปี

หัวข้ อ

จำนวน กิจกรรมกำรเรียน
(ชั่วโมง)
กำรสอน

อำจำรย์ ผ้ สู อน

Anti-histamines and PPIs
25

26

วันจันทร์ ที่ 26
พฤศจิกำยน
2561
เวลา 11:3012:30 น.
วันพฤหัสบดีที่
29 พฤศจิกำยน
2561

Antihistamines and Proton
Pump Inhibitors

1

Antihistamines and Proton
Pump Inhibitors

2

บรรยาย /
อ.ดร.ภญ.อังศุมา
PowerPoint
พงษ์พิสุทธินนั ท์
เอกสาร
ประกอบการสอน

เวลา 13:3015:30 น.

4, 6-9, 11-20 ธ.ค.2561 สอบปลายภาค (เนื้อหาครั้งที่ 18-26)

2. แผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน

สั ดส่ วนของการประเมิน

หัวข้อ Introduction
and ANS Drugs

สอบข้อเขียนครั้งที่ 1

ช่วงสอบกลางภาค

46.67%

หัวข้อ CVS Drugs

สอบข้อเขียนครั้งที่ 2

1 พฤศจิกายน 2561

26.67%

หัวข้อ CNS drugs and
Anti-histamines/ PPIs

สอบข้อเขียนครั้งที่ 3

ช่วงสอบปลายภาค

26.67%
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ทั้งนี้นกั ศึกษาต้องเข้าเรี ยนไม่ต่ากว่า 70% ของเวลาเรี ยนทั้งหมดในชั้นเรี ยน จึงจะมีสิทธิ์ สอบ ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปั จจุบนั ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2555)
เกณฑ์ การประเมินผล
ประเมินผลโดยวิธีอิงกลุ่ม
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา และเอกสารหลัก
1.1. Abraham DJ. Burger’s medicinal chemistry and drug discovery. 7th ed. New York: Willey; 2010.
1.2 Foye, William O., Thomas L. Lemke, David A. Williams. Foye's principles of medicinal chemistry. 7th
ed., international ed. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
1.3 Watson, D.G. Pharmaceutical chemistry. International ed. Edinburgh, Churchill Livingstone/Elsevier;
2011.
1.4 Delgado JN, Remers WA. (1998). Wilson and Gisvold’s textbook of Organic Medicinal and
Pharmaceutical Chemistry. 10th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers.
1.5 Related Journals in Medicinal Chemistry area, i.e., Journal of Medicinal Chemistry, Journal of
Bioorganic Medicinal Chemistry.
2. เอกสาร และข้ อมูลสาคัญ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอนโดยคณาจารย์
3. เอกสาร และข้ อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1นักศึกษาสามารถให้ความเห็นต่อการเรี ยนการสอนผ่านอาจารย์ผสู ้ อนได้ตลอดเวลาที่มีกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
1.2 นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเปิ ดได้ผา่ นช่องทางการสื่ อสารอื่นๆ เช่น e-mail /โทรศัพท์ ถึง
อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาได้โดยตรง
1.3 นักศึกษาสามารถประเมินรายวิชาผ่านแบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา ดาเนินการโดยคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
2.2 ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา
12

2.3 ประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู ้ โดยติดตามพัฒนาการของผูเ้ รี ยนได้ต้ งั แต่เริ่ มต้น
จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 มีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดการเรี ยนการสอนจากนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
3.2 มีการประชุมคณาจารย์ผูส้ อน 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา คือระยะเตรี ยมการ ระหว่างภาค และ ปลายภาค
การศึกษา เพื่อปรับการเรี ยนการสอนได้ทนั ท่วงที ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน
3.3 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ทุก 3 ปี
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู ้ในวิชา เช่น การพิจารณาจากผลการสอบกลางภาคการศึกษา หากพบว่าผูเ้ รี ยนคนใดมีผลการเรี ยนที่น่าเป็ น
ห่วง จะจัดให้มีระบบติดตามเป็ นรายบุคคล เพื่อช่วยเหลือด้านการเรี ยน
4.2 จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมของวิชาโดยมีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการ
ประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาจากข้อสอบ รายงาน และวิธีการให้คะแนนสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
5.1 เมื่อสิ้ นสุ ดทุกภาคการศึกษา อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม นาความคิดเห็นและข้อแนะนาต่างๆ
ที่ได้จากนักศึกษา และผูส้ อนมาพิจารณาถึงแนวทางที่จะทาให้ผูเ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ การจัดการ
เรี ยนการสอน เพื่อนาไปสู่ การแก้ปัญหาหรื อปรั บปรุ ง กระบวนการเรี ยนการสอน รวมทั้งพิจารณาสรุ ปผลการ
ประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา เพื่อกาหนดประเด็นที่เห็ นสมควรจัดให้มีการปรับปรุ งในการศึกษา
ต่อไป ทั้งเนื้อหา ลาดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล
5.2 ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในข้อ 4
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