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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะ / สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ภศ 548
เทคนิคทางเภสัชเวท 1
PM 548 Pharmacognosy Techniques 1
2. จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย - ปฏิบัติการ - คนควาดวยตนเอง)
2 (1-3-2)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเลือกวิชาชีพ (ดานผลิตภัณฑ)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
1) อ. ดร. ภญ. อรภา สกุลพาณิชย (aurapa.sak@gmail.com)
2) อ. ดร.ภญ. สุภาวดี สืบศาสนา (hnungnet@yahoo.com)
4.2 อาจารยผูสอน
1) รศ.ดร.ภญ. สุรัตนา อํานวยผล
2) รศ.ภญ. รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล
2) อ. ดร.ภญ. สุภาวดี สืบศาสนา
3) อ. ดร.ภญ. อรภา สกุลพาณิชย
4) อ. ดร.ภญ. ศิริพร กิตติวิสุทธิ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5 (จํานวนนักศึกษา 9 คน)
วัน ศุกร เวลา 8.30-12.30 น.
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6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารปยชาติ ชั้น 2 หอง 234 หรือนอกสถานที่
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครัง้ ลาสุด
ไมมี
10. ความเชื่อมโยงกับเกณฑสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก สมรรถนะรวม และ/หรือ สมรรถนะสาขาหลัก (กรุณา
ระบุหมายเลขหัวขอ/หัวขอยอย ในเกณฑ)
เชื่อมโยงกับสมรรถนะรวม
4. มิติดานเภสัชภัณฑ สมุนไพร เภสัชเคมีภณ
ั ฑและการควบคุมคุณภาพ
ขอ 4.4 สมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ
6. มิติดานการบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องตนและการใชสมุนไพร
ขอ 6.5 การใชสมุนไพรจากยาสมุนไพร
เชื่อมโยงกับสมรรถนะ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ขอ 1 สมรรถนะทางวิชาชีพดานการวิจยั และพัฒนา
ขอ 1.1 มีความรูพื้นฐานในการวิจยั กระบวนการวิจยั การคนหาขอมูล การเผยแพรและความรู
ความเขาใจเรื่องทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะสิทธิบัตร
ขอ 1.2 มีความเขาใจกระบวนการคนหาและพัฒนาตัวยา ทั้งที่เปนสมุนไพร เภสัชเคมีภัณฑและ
ยาชีววัตถุ
11. การเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิต GREATS
(กรุณาทําเครื่องหมายหนาคุณลักษณะที่รายวิชานี้มีสวนชวยเสริมสราง พรอมระบุวธิ ีการหรือกิจกรรมที่ใชใน
การเสริมสรางคุณลักษณะนัน้ ๆ)
; G (Global Mindset) : ทันโลก ทันสังคม เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติตา งๆ
วิธีการ/กิจกรรมที่ใชในการสอน:
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนมีสวนรวมเนนการเรียนรูจ ากสถานการณจริง กรณีตวั อยาง
2. มอบหมายงานสืบคน ตีความ ประเมินแนวคิดใหมๆ และเรียนรูวิทยาการและนวัตกรรมที่ทันสมัยจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
3. ตอบโจทยคําถาม การทําทดสอบ เพื่อใหนักศึกษามีวธิ ีแกไขปญหาและพัฒนาวิธแี กไขปญหาทีส่ อดคลอง
กับ
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สถานการณที่เปลี่ยนไป
; R (Responsibility) : มีสํานึกรับผิดชอบอยางยั่งยืน ตอตนเอง บุคคลรอบขาง สังคม และสิ่งแวดลอม
วิธีการ/กิจกรรมที่ใชในการสอน:
1. มอบหมายงานกลุมแบบรวมมือกันทําหรือรายบุคคล
2. ใหลงลายมือชื่อกอนเขาเรียนหรือมีการทดสอบกอนเขาเรียน
3. มีคะแนนประเมินความประพฤติหรือพฤติกรรมในหองเรียน
; E (Eloquence) : สามารถสื่อสารอยางสรางสรรค และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียสนทนา
วิธีการ/กิจกรรมที่ใชในการสอน:
1. จัดกิจกรรมที่มีการทํางานเปนกลุมหรือกิจกรรมที่ตอ งประสานงานกับผูอื่น เชน ทํารายงาน งานนําเสนอ
2. มอบหมายงาน คนควาหรือมีการนําเสนอที่เกี่ยวของกับการอานวารสารและตําราภาษาไทยหรืออังกฤษ
3. กิจกรรมทีใ่ ชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน งานนําเสนอดวยโปรแกรม Power Point
 A (Aesthetic Appreciation) : ซาบซึ้งในความงาม คุณคาของศิลปะ ดนตรี และสถาปตยกรรม
วิธีการ/กิจกรรมที่ใชในการสอน ..................................................................................................................
; T (Team Leader) : ทํางานรวมกับผูอนื่ ไดทั้งในบทบาทผูนํา และบทบาททีม
วิธีการ/กิจกรรมที่ใชในการสอน:
จัดกิจกรรมการเรียนรูภ าคปฏิบัติที่สงเสริมการทํางานเปนกลุม เชน การอภิปรายกลุม การทํารายงานแบบ
กลุม การเรียนรูแบบมีสวนรวม การนําเสนอ
 S (Spirit of Thammasat) : มีจิตวิญญาณความเปนธรรมศาสตร ความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย สิทธิ
เสรีภาพ ยอมรับในความเห็นที่แตกตางและตอสูเพื่อความเปนธรรม
วิธีการ/กิจกรรมที่ใชในการสอน ......................................................................................................................................
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายของรายวิชา
1. จุดมุงหมายของรายวิชา:
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษา
1. รูและเขาใจ กระบวนการพิสูจนเอกลักษณพืชสมุนไพร
2. ทราบหลักการ การตรวจหาชือ่ วิทยาศาสตรของพืช วิธีการจัดทําพิพิธภัณฑพืช รวมทัง้ รูเทคนิค
การถายภาพทีด่ ี
3. สามารถตรวจสอบกลุมสารสําคัญขั้นตน ในพืชสมุนไพรได
4. รูหลักการและวิธีการทั่วไปในการสกัดแยกสารจากพืชสมุนไพรได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี เนื่องจากเปนรายวิชาเปดใหม
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การทบทวนเอกสาร การตรวจหาชื่อวิทยาศาสตรของพืช และวิธีการจัดทําพิพิธภัณฑพืช เทคนิคการ
ถายภาพ การตรวจสอบกลุมสารสําคัญขั้นตนในสมุนไพร วิธีการทั่วไปในการสกัด แยกสารจากสมุนไพร
Literature review, plant identification and preparation of herbarium specimens; illustration
techniques; phytochemical screening; general methods for separation of chemical constituents from
medicinal plants.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน
การศึกษาดวยตนเอง
14
0
42
28
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1) อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม ตามความตองการ 1 ชั่วโมง ตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตอ งการ)
3) นักศึกษาจองวัน เวลา ลวงหนา แลวมาพบตามเวลา

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
• (1) มีการตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
• (2) มีวินัยตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
ο (3) มีความสามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่วได
ο (4) มีการเคารพสิทธิ กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
ο (5) มีความเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น ทั้งในการดํารงตน และการปฏิบัติงาน
• (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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1.2 วิธีการสอน
9(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางเภสัชศาสตรที่ผูเรียนมีสวนรวม เนนการเรียนรูจาก
สถานการณจริง บทบาทสมมติ และกรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ทั้งในวิชาชีพและการดํารงชีวิต
9 (2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
9 (3) สงเสริมใหมีความรับผิดชอบโดยใหมีการทํางานกลุม
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหวางเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชา และภายหลังสําเร็จ
การศึกษา
(2) ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชบัณฑิตโดย
ใชแบบสอบถาม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
สุ ขภาพ ที่ ค รอบคลุมทั้งวิท ยาศาสตร มนุษยศาสตร สั งคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
(2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรม ระบบสุขภาพ และปจจัยที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม และตอระบบสุขภาพ
• (3) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการผลิต ควบคุมประกันคุณภาพ วิจัยและ
พัฒนา ยา ผลิตภัณฑสมุนไพร และผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ
• (4) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการแสวงหาความรู การจัดการความรู
กระบวนการวิจัย กระบวนการบริหาร และการจัดการองคกร
(5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวของ
• (6) มีความสามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
9 (1) เนนการสอนโดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม การใชปญหา
เปนพื้นฐาน เรียนรูจากสถานการณจริง ทั้งการเรียนรูในชั้นเรียน แหลงฝก และชุมชน
9(2) ใชวิธีสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และทํา
กรณีศึกษา ตลอดจนการนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
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2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายใหนักศึกษาทํา
(3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
• (1) มีความสามารถสืบคน ตีความ และประเมินแนวคิดใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชใน
การแกไขปญหาอยางสรางสรรคดวยตนเอง สามารถนําขอมูลและหลักฐานไปใชในการอางอิง และแกไข
ปญหาอยางมีวิจารณญาณ
ο (2) มีความสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพ และที่เกี่ยวของรวมทั้งใช
ประสบการณเปนฐาน เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
• (3) มีความสามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แกไขปญหา
ο (4) มีความสามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
3.2 วิธีการสอน
(1) การทํากรณีศึกษา
9 (2) การอภิปรายกลุม
9 (3) การเรียนรูแบบมีสวนรวม
9 (4) การเรียนรูจากสถานการณจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา
(2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษาคนคนควาอยางเปนระบบ
การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา รายงานการศึกษา ปญหาเฉพาะทาง
วิชาเภสัชศาสตร การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหา และการ
สัมมนา
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
• (1) มี ค วามสามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต า งประเทศกั บ กลุ ม คนหลากหลายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
• (2) มีความสามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ในการแกปญหาสถานการณตางๆทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
ο (3) มีความสามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
• (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
ο (5) มีความสามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ ทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุม
4.2 วิธีการสอน
9(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น เพื่อ
สงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนาํ และผูตาม
9(2) ใชกลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และกับบุคคล
ที่เกี่ยวของ
9(3) จัดประสบการณในการเรียนรูภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหทํางานเปนกลุม และการแสดงออกของภาวะ
ผูนําในหลากหลายสถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตามในสถานการณการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค
(2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย
(3) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพื่อน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและ
สรางสรรค
(4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรูตามประสบการณการ
เรียนรูและความสนใจ ในการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
ο (1) มีความสามารถประยุกตใชหลักตรรกะคณิตศาสตรและสถิติในวิชาชีพเภสัชกรรมอยางเหมาะสม
ο (2) มีความสามารถแปลงขอมูลใหเปนขาวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอานวิเคราะห และถายทอด
ขอมูลขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจ
• (3) มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน และ
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การนําเสนอ รวมทั้งสามารถอานวารสารและตําราภาษาอังกฤษอยางเขาใจ
• (4) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
9 (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งการพูด การ
ฟ ง และการเขี ย น ในกลุ มผูเ รีย น ระหวา งผู เ รีย นและผูส อน และบุคคลที่ เ กี่ ย วของ ในสถานการณ ที่
หลากหลาย
9 (2) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
9 (3) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศ และฝก
ทักษะการนําเสนอขอสนเทศ ดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผูฟงและเนื้อหาที่นําเสนอ
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกตและแบบประเมินทักษะการพูดการ
เขียน
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เครื่องมือตางๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาตางๆที่ มีการนําเสนอในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการรายงานการคนควาในหัวขอที่กําหนดใหในสัมมนาและโครงงานวิจัย

มคอ. 3 ปรับปรุง 8 ส.ค. 2561

ภศ. 548

9

หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินการเรียนรู
1. แผนการสอน
ครั้ง
ที่

วัน เดือน ป

1

17 ส.ค. 61

หัวขอเรื่อง/ รายละเอียด
กระบวนการสืบคนขอมูลทาง
วิทยาศาสตร

จํานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน

บรรยาย ปฏิบัติ
2
- บรรยาย อภิปราย

ซักถาม/powerpoint

อาจารยผูสอน

รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล
อ.ดร.อรภา สกุลพาณิชย

เอกสารประกอบการ
สอน
2

3

24 ส.ค. 61

7 ก.ย. 61

Plant identification

2

-

บรรยาย อภิปราย
ซักถาม/powerpoint /

เอกสารประกอบการ
สอน
***หยุดเตรียมความพรอมสอบใบประกอบวิชาชีพ
1
3 บรรยาย, ปฏิบัติการ
Plant identification (ตอ)
1) Photograph & Illustration
อภิปราย ซักถาม/
techniques
powerpoint/เอกสาร

รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล
อ.ดร.อรภา สกุลพาณิชย

รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล
อ.ดร.ศิริพร กิตติวิสุทธิ์

ประกอบการสอน
4

*14 ก.ย. 61

Plant identification (ตอ)
3) Excursion
*ออกนอกสถานที่

1

3

5

21 ก.ย. 61

Plant identification (ตอ)
2) Herbarium/ Run Key
(Nomenclature)

1

3

บรรยาย, ปฏิบัติการ
อภิปราย ซักถาม/
powerpoint/เอกสาร
ประกอบการสอน
บรรยาย, ปฏิบัติการ
อภิปราย ซักถาม/
powerpoint/เอกสาร

รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล
อ.ดร.สุภาวดี สืบศาสนา

รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล
อ.ดร.สุภาวดี สืบศาสนา

ประกอบการสอน
6

28 ก.ย. 61

Phytochemical screening

1

3

บรรยาย, ปฏิบัติการ
อภิปราย ซักถาม/
powerpoint/เอกสาร

ประกอบการสอน
ชวงสอบกลางภาค 30 กันยายน 2561 – 7 ตุลาคม 2561

รศ.ดร.สุรัตนา อํานวยผล อ.

ดร.ศิริพร กิตติวิสุทธิ์
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ครั้ง
วัน เดือน ป
หัวขอเรื่อง/รายละเอียด
ที่
7 12 ต.ค. 61 Basic knowledge of extraction
and isolation and
Chromatography technique
8

19 ต.ค. 61

Column chromatography

10

จํานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน
การสอน
บรรยาย ปฏิบัติ
2
- บรรยาย อภิปราย

รศ.ดร.สุรัตนา อํานวยผล

ซักถาม/powerpoint/

อ.ดร.ศิริพร กิตติวิสุทธิ์

อาจารยผูสอน

เอกสารประกอบการ
สอน
1

3

บรรยาย, ปฏิบัติการ
อภิปราย ซักถาม/
powerpoint/เอกสาร

รศ.ดร.สุรัตนา อํานวยผล

และคณาจารย

ประกอบการสอน
9

26 ต.ค. 61

Size exclusion by using
Sephadex

1

3

บรรยาย, ปฏิบัติการ
อภิปราย ซักถาม/
powerpoint/เอกสาร

อ.ดร.ศิริพร กิตติวิสุทธิ์
และคณาจารย

ประกอบการสอน
10

2 พ.ย. 61

Extraction and isolation of the
sample (1)

1

3

บรรยาย, ปฏิบัติการ
อภิปราย ซักถาม/
powerpoint/เอกสาร

คณาจารย

ประกอบการสอน
11

9 พ.ย. 61

Extraction and isolation of
the sample (2)

1

3

บรรยาย, ปฏิบัติการ
อภิปราย ซักถาม/
powerpoint/เอกสาร

คณาจารย

ประกอบการสอน
12

16 พย 61

Extraction and isolation of
the sample (3)

1

3

บรรยาย, ปฏิบัติการ
อภิปราย ซักถาม/
powerpoint/เอกสาร

คณาจารย

ประกอบการสอน
13

14

23 พ.ย. 61

30 พ.ย. 61

Extraction and isolation of
the sample (4)

นําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย

1

2

3

-

บรรยาย, ปฏิบัติการ
อภิปราย ซักถาม/
powerpoint/เอกสาร
ประกอบการสอน
บรรยาย อภิปราย
ซักถาม/powerpoint

ชวงสอบปลายภาค วันที่ 4 - 20 ธันวาคม 2561

คณาจารย

คณาจารย
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2. แผนประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.1(1), 1.1(2),1.1(6),
2.1(2), 2.1(4),2.1(6),
3.1(3)
1.1(1), 1.1(2),2.1(2),
2.1(4), 2.1(6), 3.1(3)
1.1(1), 1.1(2),2.1(2),
2.1(4), 2.1(6), 3.1(3)
1.1(1), 1.1(2),3.1(1),
3.1(3), 4.1(1),4.1(2),
4.1(4)
1.1(1), 1.1(2),3.1(1),
3.1(3), 4.1(1),4.1(2),
4.1(4), 5.1(3), 5.1(4)
1.1(1), 1.1(2), 1.1(6)

เนื้อหาการเรียนรู
วิธีการประเมินผลนักศึกษา
ที่ประเมิน
เนื้อหาในครั้งที่ 1–13 แบบฝกหัด/การทดสอบยอย

ตลอดภาคการศึกษา

เนื้อหาในครั้งที่ 1–6

หลังสัปดาหที่ 6

สอบปฏิบัติการ (กลางภาค)

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมิน
5%

24%
(6+13+5)
26%
(14+7+5)
25%
(10+15)

เนื้อหาในครั้งที่ 7–13 สอบปฏิบัติการ (ปลายภาค)

หลังสัปดาหที่ 14

เนื้อหาในครั้งที่ 1-13 กิจกรรมมอบหมาย

หลังสัปดาหที่
3-6 และ 10-13

เนื้อหาในครั้งที่ 1-13 รายงาน

สัปดาหที่มอบหมาย
งาน

15%
(7+8)

เนื้อหาในครั้งที่ 1-14 พฤติกรรมในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

5%

ทั้งนี้นักศึกษาตองเขาเรียนไมต่ํากวา 70% ของเวลาเรียนทั้งหมดในชั้นเรียน จึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 (แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)
เกณฑการประเมินผล
การตัดเกรด แบบอิงกลุม และนักศึกษาจะผานวิชานี้ไดก็ตอเมื่อตองมีคะแนนไมต่ํากวา 50%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตํารา และเอกสารหลัก
1) Arnason, J.T., Mata, R. and Romeo, J.T. (eds.) Recent advances in phytochemistryvol.29: Phytochemistry of
medicinal plants. New York: Plenum Press. 1995.
2) Bailey, L.H. Manual of cultivated plants. The Macmillan, New York, 1969.
3) Benson L. Plant Classification. Raytheon education company, Boston, 1976.
4) Civjan, N. Natural products in chemical biology. John Wiley & Sons, New Jersey 2012.
5) Elizabeth, W., Samuel, D., Karen, B. Stockley's herbal medicines interactions (1st edition), Pharmaceutical Press,
Rotherham, 2009.
6) Evans W.C. Trease and Evans Pharmacognosy 15 th edition. UK: Harcourt Publishers, 2002.
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2. เอกสาร และขอมูลสําคัญ
เอกสารประกอบการสอน/คําสอนในแตละหัวขอ ผลิตโดยคณาจารยผูสอน
3. เอกสาร และขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2.1 นักศึกษาสามารถใหความเห็นตอการเรียนการสอนผานอาจารยผูสอนไดตลอดเวลาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน
1.2 นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นแบบเปดไดผานชองทางการสื่อสารอื่นๆ เชน e-mail /โทรศัพท ถึงอาจารยที่
รับผิดชอบรายวิชาไดโดยตรง
1.3 นักศึกษาสามารถประเมินรายวิชาผานแบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชาดําเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.2 ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา
2.3 ประเมินความกาวหนาของนักศึกษาตอการเรียนรู โดยติดตามพัฒนาการของผูเรียนไดตั้งแตเริ่มตน จนกระทั่งสิ้นสุด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 มีการรับฟงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 มีการประชุม/หารือคณาจารยผูสอน ตามความจําเปนตลอดภาคการศึกษา คือตั้งแตระยะเตรียมการ ระหวางภาค และ
ปลายภาคการศึกษา เพื่อปรับการเรียนการสอนไดทันทวงที สงผลตอประสิทธิภาพการเรียนการสอน
3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทุก 3 ป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา เชน
การทดสอบยอย รวมถึงพิจารณาจากผลการสอบกลางภาคการศึกษา หากพบวาผูเรียนคนใดมีผลการเรียนที่นาเปน
หวง จะมีการติดตามเปนรายบุคคล เพื่อชวยเหลือดานการเรียน
4.2 จัดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของวิชาโดยมีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรูของนักศึกษาจากขอสอบ รายงาน และวิธีการใหคะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 เมื่อสิ้นสุดทุกภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม นําความคิดเห็นและขอแนะนําตางๆ ที่ไดจาก
นักศึกษา และผูสอนมาพิจารณาถึงแนวทางที่จะทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน
เพื่อนําไปสูการแกปญหาหรือปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อกําหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดใหมีการปรับปรุงในปการศึกษาตอไป ทั้งเนื้อหา ลําดับ
การสอน วิธีการสอนและการประเมินผล
5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในขอ 4

