มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ / สาขาวิชา คณะเภสัชศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วภก. 620 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสู ง
2. จานวนหน่ วยกิต (ชัว่ โมงบรรยาย – ปฏิบตั ิการ - ค้นคว้าด้วยตนเอง)
3(3-0-9)
3. หลักสู ตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสู ตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ/ วิชาบังคับเพาะแขนง/ด้านพัฒนาการผลิตเภสัชภัณฑ์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
4.1 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
1. ผศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิ ทธิ์
2. อ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์
4.2 อาจารย์ ผ้ สู อน
1. อ. ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์
2. ผศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิ ทธิ์
3. อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา
4. รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุ จริ ต
5. อ. ดร.ภญ.อมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 1
เรี ยน วัน จันทร์ เวลา
13.30-16.30
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6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) 8. สถานทีเ่ รียน
ชั้น 6 อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวม
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่ าสุ ด
7 สิ งหาคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา: เพือ่ ให้ นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์ใช้ หลักการทางเคมีฟิสิ กส์ในด้านการพัฒนาเภสัชภัณฑ์
2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับความคงตัวของยา และนามากาหนดวิธีการทดสอบความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์
3.ประยุกต์ทฤษฎีพ้นื ฐานของปรากฏการณ์ที่เกิดที่พ้นื ผิวระหว่างของเหลวกับของเหลว ของแข็งกับของเหลว
ทฤษฎีพ้นื ฐานของระบบการกระจายตัว และวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ เพื่อพัฒนาเภสัชภัณฑ์ได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
เป็ นรายวิชาในหลักสู ตรใหม่
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู ้ ดา้ นเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสู งในการประยุกต์หลักการทางเคมีฟิสิ กส์ ในด้านการพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์ ความรู ้เกี่ยวกับการสมดุลในสารที่เป็ นและไม่เป็ นเนื้อเดียวกัน ทฤษฎีเกี่ยวกับการทาให้ยาคงตัว และวิธีการ
ทดสอบความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ การประยุก ต์ท ฤษฎี พ้ื นฐานของปรากฏการณ์ ที่เกิ ดที่ พ้ื นผิวระหว่า ง
ข อ ง เ ห ล ว กั บ ข อ ง เ ห ล ว ข อ ง แ ข็ ง กั บ ข อ ง เ ห ล ว ท ฤ ษ ฎี พื้ น ฐ า น ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว
และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
The knowledge of Advanced Pharmaceutical Technology in the applications of physicochemical
principles in the development of pharmaceutical products. The knowledge of homogenous and heterogeneous
equilibria, theoretical approaches in drug stabilization and stability testing of pharmaceutical products.
Applications of basic theory of liquid-liquid and solid-liquid interfacial phenomena. Basic theory of disperse
systems and polymer sciences.
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2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
45
130
3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มีการตระหนักในคุ ณค่าและคุ ณธรรมจริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินัยตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชี พ และสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถแยกแยะ
ความถูกต้อง ความดี และความชัว่ ได้ มีการเคารพสิ ทธิ กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
มีความเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น ทั้งในการดารงตน และการปฏิบตั ิงาน
1.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม เน้นการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง บทบาทสมมติ และ
กรณี ตวั อย่างที่ครอบคลุมประเด็นและปั ญหาด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ทั้งในวิชาชีพและการดารงชีวติ
2. ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ส่ งเสริ มให้มีความรับผิดชอบโดยให้มีการทางานกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
ใช้วิธี ก ารประเมิ นหลากหลายวิธี ทั้ง การประเมิ นระหว่างเรี ย น ภายหลัง สิ้ นสุ ดวิชา และภายหลังส าเร็ จ
การศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญ ทฤษฎีที่เกี่ยงข้องกับเภสัชกรรมขั้นสู งและสามารถนามาประยุกต์ใช้
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของกระบวนการ
แสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ ก ระบวนการวิจยั กระบวนการบริ หาร และการจัดการองค์ก ร มี
ความสามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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2.2 วิธีการสอน
1. เน้นการสอนโดยให้ผูเ้ รี ย นมี ก ารเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง และการเรี ย นรู ้ แบบมี ส่ วนร่ วม การใช้ปั ญหาเป็ น
พื้นฐาน เรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง ทั้งการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน แหล่งฝึ ก และชุมชน
2. ใช้วิธีสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยายร่ วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ และทากรณี ศึกษา
ตลอดจนการนาเสนอประเด็นที่ผเู ้ รี ยนสนใจ เพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกันของกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษาทา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
มี ค วามสามารถคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่า งเป็ นระบบ โดยใช้อ งค์ค วามรู ้ ท างวิ ช าชี พ และที่ เ กี่ ย วข้อ งรวมทั้ง ใช้
ประสบการณ์ เป็ นฐาน เพื่อให้เกิ ดผลลัพธ์ ที่ปลอดภัยและมี คุณภาพ มีความสามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหา มีความสามารถสื บค้น ตีความ และ
ประเมินแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง
สามารถนาข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปั ญหาอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
พัฒนาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
3.2 วิธีการสอน
การอภิปรายกลุ่ม การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง
3.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปั ญหา การศึกษาค้นค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ การ
วิเคราะห์วจิ ารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ กรณี ศึกษา รายงานการศึกษา ปั ญหาเฉพาะทางวิชาเภสัช
ศาสตร์ การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึ กษาปั ญหา และการสัมมนา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
มีความสามารถสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี
ความสามารถให้ความช่ วยเหลื อและอานวยความสะดวก ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่างๆทั้งในบทบาท
ของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน มีความสามารถใช้ความรู ้ ในศาสตร์ มาชี้ นาสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
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4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีการทางานกลุ่ม การทางานที่ตอ้ งประสานงานกับผูอ้ ื่น เพื่อส่ งเสริ มการ
แสดงบทบาทของการเป็ นผูน้ าและผูต้ าม
2. ใช้กลยุทธ์ การสอนที่ เน้นการมี ปฏิ สั มพันธ์ ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และกับบุ คคลที่
เกี่ยวข้อง
3. จัดประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิที่ส่งเสริ มให้ทางานเป็ นกลุ่ม และการแสดงออกของภาวะผูน้ า
ในหลากหลายสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
1. การประเมิ น ความสามารถในการท างานร่ ว มกับ กลุ่ ม เพื่ อ น และที ม งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สร้างสรรค์
2. การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ตามประสบการณ์การเรี ยนรู้
และความสนใจ ในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
มี ค วามสามารถประยุกต์ใช้หลัก ตรรกะคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติใ นวิชาชี พ เภสั ชกรรมอย่า งเหมาะสม มี
ความสามารถแปลงข้อมูล ให้เป็ นข่า วสารที่ มีคุ ณภาพ รวมทั้งสามารถอ่า นวิเคราะห์ และถ่ า ยทอดข้อมู ล
ข่าวสารแก่ผอู ้ ื่นได้อย่างเข้าใจ มีความสามารถสื่ อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการพูด การฟั ง
การอ่ า น การเขี ย น และการนาเสนอ รวมทั้ง สามารถอ่ า นวารสารและตาราภาษาอัง กฤษอย่า งเข้า ใจ มี
ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการสื่ อสารระหว่างบุ คคล ทั้งการพูด การฟั ง
และการเขียน ในกลุ่มผูเ้ รี ยน ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
2. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่
3. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ และฝึ กทักษะ
การนาเสนอข้อสนเทศ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผูฟ้ ังและเนื้อหาที่นาเสนอ
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ นผลงานตามกิ จกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบสังเกตและแบบประเมิ นทักษะการพูดการ
เขียน
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิ บายถึ งข้อจากัด เหตุผลในการเลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เครื่ องมือต่างๆ ในการอภิปราย และกรณี ศึกษาต่างๆที่ มีการนาเสนอในชั้นเรี ยน
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6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
ไม่มี
6.2 วิธีการสอน
ไม่มี
6.3 วิธีการประเมินผล
ไม่มี
หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรี ยนรู้ และการประเมินการเรี ยนรู้
1. แผนการสอนบรรยาย
1. แผนการสอน
จานวนชั่วโมง
สัปดาห์

วัน/เดือน/ปี

หัวข้ อ

1

20 สค
13.30-16.30

2

27 สค
13.30-16.30

3

4

บรรยาย

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

บทนารายวิชา และอุณหพลศาสตร์
(Thermodynamics)

3

0
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การละลาย การกระจาย
(Distribution) และ สมบัติคอลลิ
เกทิฟ (Colligative Properties)เกลือ
ละลายน้อย
ผลกระทบของความแรงไอออน
(Ionic Strength) ต่อค่าการละลาย
3 กย
กฎการกระจาย (สัมประสิ ทธิ์การ
13.30-16.30 แบ่งส่ วน) ปรากฏการณ์ถ่ายเทมวล
สาร กระบวนการแพร่
กระบวนการละลาย
10 กย
สมดุลไอออน (Ionic Equilibrium)
13.30-16.30 สมดุลกรดด่างและค่าพีเอช
สารละลายบัฟเฟอร์ ,การดูดซึ มยา

3

0

9

3

0

9

3

0
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กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อทีใ่ ช้

อาจารย์ ผ้สู อน

บรรยาย/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
บรรยาย/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน

ผศ.ดร.ภก.ปกรณ์
ไกรสิ ทธิ์

บรรยาย/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
บรรยาย/
เอกสาร
ประกอบการ

ผศ.ดร.ภก.ปกรณ์
ไกรสิ ทธิ์

ผศ.ดร.ภก.ปกรณ์
ไกรสิ ทธิ์

อ.ดร.ภญ.อมลณัฏฐ์
ตันศิริคงคล
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1. แผนการสอน
จานวนชั่วโมง
สัปดาห์

วัน/เดือน/ปี

5

17 กย
13.30-16.30

6

24 กย
13.30-16.30

8

8 ตค
13.30-16.30

9

22 ตค
13.30-16.30

10

29 ตค
13.30-16.30

หัวข้ อ

บรรยาย

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

ชีวเภสัชศาสตร์และข้อคานึงถึงทาง
3
0
สรี รวิทยาต่อการนาส่ งยา
การเคลื่อนถ่ายของยาผ่านเมมเบรน
ชีวภาพ ปั จจัยที่มีผลต่อการดูดซึ ม
กลไกการของระบบนาส่ งยาชนิด
ควบคุม
จลนศาสตร์ทางเคมีและความคงตัว
3
0
อัตราเร็ วและอันดับของปฏิกิริยา
ของปฏิกิริยาซับซ้อน
ปฏิกิริยาแบบขนาน ปฏิกิริยาผัน
กลับ ปฏิกิริยาต่อเนื่ อง และปฏิกิริยา
ระหว่างเอนไซม์และสารตั้งตันและ
ทางเคมี
สอบกลางภาคการศึกษา 30 ก.ย., 1-7 ต.ค.
ปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตราเร็ วของ
3
0
ปฏิกิริยาทางเคมี และกระบวนการ
เสื่ อมสลายของยา การทดสอบความ
คงตัวสภาวะเร่ ง
ปรากฏการณ์แรงตึงระหว่างผิว
3
0
(Interfacial Phenomena)
การแบ่งเฟส ระบบของเหลวของเหลว (Liquid-Liquid Systems)
การพัฒนาตารับอิมลั ชัน
3
0
อิมลั ชันสาหรับรับประทาน,อิมลั ชัน
สาหรับฉีด,
อิมลั ชันสาหรับทาภายนอก,
การประยุกต์ใช้อิมลั ชันทาง
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กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อทีใ่ ช้

อาจารย์ ผ้สู อน

สอน
อ.ดร.ภญ.เกศินี เนตร
บรรยาย/
สมบูรณ์
เอกสาร
ประกอบการ
สอน

9

รศ.ดร.ภก. รัฐพล
บรรยาย/
อาษาสุจริ ต
เอกสาร
ประกอบการ
สอน

9

บรรยาย/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
บรรยาย/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
บรรยาย/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน

9

9

รศ.ดร. ภก.รัฐพล
อาษาสุจริ ต

อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา
โสดาตา

ผศ.ดร.ภก.ปกรณ์
ไกรสิ ทธิ์
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1. แผนการสอน
จานวนชั่วโมง
สัปดาห์

11

วัน/เดือน/ปี

หัวข้ อ

เครื่ องสาอาง
5 พย
ระบบของแข็ง-ของเหลว (Solid13.30-16.30 Liquid Systems)

บรรยาย

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

0

9

3

0

9

12

12 พย
13.30-16.30

13

19 พย
บทนา Polymer และคุณสมบัติ
13.30-16.30 polymer

3

0

9

14

26 พย
การประยุกต์ใช้ polymer ทางเภสัช
13.30-16.30 กรรม

3

0
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การพัฒนาตารับยาน้ าแขวนตะกอน
การประยุกต์ใช้และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อทีใ่ ช้

บรรยาย/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
บรรยาย/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
บรรยาย/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
บรรยาย/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน

อาจารย์ ผ้สู อน

อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา
โสดาตา

อ.ดร.ภญ.อมลณัฏฐ์
ตันศิริคงคล

อ.ดร.ภญ.อมลณัฏฐ์
ตันศิริคงคล

อ.ดร.ภญ.อมลณัฏฐ์
ตันศิริคงคล

สอบปลายภาคการศึกษา 4, 6-9, 11-20 ธ.ค. 61
2. แผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 1-6

วิธีการประเมินผลนักศึกษา
สอบข้อเขียนกลางภาค

เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 8-14 สอบข้อเขียนปลายภาค
เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 1-14

สั ปดาห์ ที่ สั ดส่ วนของ
ประเมิน การประเมิน
7
34.6%
15

40.4%

กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการเรี ยนรู ้แบบ ตลอดภาค 15%
มีส่วนร่ วม
การศึกษา
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2. แผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 1-14

พฤติกรรมในการเรี ยน เช่น ตรงต่อเวลา มีวนิ ยั
มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบในห้องเรี ยน

สั ปดาห์ ที่ สั ดส่ วนของ
ประเมิน การประเมิน
ตลอดภาค 10 %
การศึกษา

ทั้งนี้นกั ศึกษาต้องเข้าเรี ยนไม่ต่ากว่า 70% ของเวลาเรี ยนทั้งหมดในชั้นเรี ยน จึงจะมีสิทธิ์ สอบปลาย
ภาค ซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาโท
เกณฑ์ การประเมินผล : อิงเกณฑ์
ช่วงคะแนน
 80
75-79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
 50

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา และเอกสารหลัก
1. Encyclopedia : Drug delivery system
2. Remington: The Science and practice of pharmacy
3. Martindale: The Extra Pharmacopoeia
2. เอกสาร และข้ อมูลสาคัญ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอนโดยคณาจารย์
3. เอกสาร และข้ อมูลแนะนา
1. Sinko PJ. Martin’s physical pharmacy and pharmaceutical sciences. 6th ed., Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins, 2011.
2. Florence AT and Attwood D (Eds.), Physicochemical Principles of Pharmacy, 4th Ed., Pharmaceutical Press,
London, 2006.
3. LoydV.Allen Jr, Remington: The science and practice of pharmacy, 22nd ed., Philadelphia, USA, 2013.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 นักศึกษาสามารถให้ความเห็นต่อการเรี 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
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 มีการประชุมคณาจารย์ผสู ้ 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 ยนรู้ของนักศึกษาจากข้อสอบ รายงาน และวิธีการให้คะแนนสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
5.1 เมื่อสิ้ นสุ ดทุกภาคการศึกษา อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม นาความคิดเห็นและข้อแนะนาต่างๆ
ที่ได้จากนักศึกษา และผูส้ อนมาพิจารณาถึงแนวทางที่จะทาให้ผเู้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู้ การจัดการ
เรี ยนการสอน เพื่อนาไปสู่ การแก้ปัญหาหรื อปรั บปรุ ง กระบวนการเรี ยนการสอน รวมทั้งพิจารณาสรุ ปผลการ
ประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา เพื่อกาหนดประเด็นที่เห็ นสมควรจัดให้มีการปรับปรุ งในการศึกษา
ต่อไป ทั้งเนื้อหา ลาดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล
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5.2 ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ในข้อ 4
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