ตารางสอบ Online บน TU Moodle สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สอบระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2564
วัน เวลา สอบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวน
ผู้เข้าสอบ

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

ประเภทข้อสอบ (ปรนัย
อัตนัยฯ)

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

อาจารย์ผู้คมุ สอบ

ชั้นปีที่ 2
ศ 21 พ.ค. 64
09.00-11.00

ภศ. 230 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1
PM 230 Pharmaceutical Quality Control 1

73

ศ 21 พ.ค. 64
13.00-16.00

ภศ. 231 ปฏิบัตกิ ารการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1
PM 231 Laboratory in Pharmaceutical Quality Control 1

73

จ 24 พ.ค. 64
09.00-10.00

ภศ. 210 หลักการพื้นฐานทางโภชนศาสตร์
PM 210 Principles of Nutrition

73

อ 25 พ.ค. 64
09.00-12.00

ภศ. 232 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
PM 232 Pharmaceutical Technology 1

74

รศ.ดร.ภก.นมนต์ หิรัญ
ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง
อ.ดร.ภญ.ภัทรพร ใจขาน
อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสทุ ธิ์
อ.ดร.ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา
อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสทุ ธินันท์
รศ.ดร.ภก.นมนต์ หิรัญ
ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง
อ.ดร.ภญ.ภัทรพร ใจขาน
อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์
รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์
รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต
รศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์
ผศ.ดร.ภญ.ลลนา คงคาเนรมิตร
อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มธ.

ปรนัย/อัตนัย (ตอบสั้นๆ)
ปรนัย/อัตนัย (ตอบสั้นๆ)
ปรนัย/อัตนัย (ตอบสั้นๆ)
ปรนัย (multiple choices)
ปรนัย (multiple choices)
ปรนัย/อัตนัย (หรือตอบสั้นๆ)
ปรนัย/อัตนัย (ตอบสั้นๆ)
ปรนัย/อัตนัย (หรือตอบสั้นๆ)
ปรนัย/อัตนัย (หรือตอบสั้นๆ)
ปรนัย

รศ.ดร.ภก.นมนต์ หิรัญ
อ.ดร.ภญ.ภัทรพร ใจขาน

รศ.ดร.ภก.นมนต์ หิรัญ
อ.ดร.ภญ.ภัทรพร ใจขาน

อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสทุ ธินันท์
รศ.ดร.ภก.นมนต์ หิรัญ

รศ.ดร.ภก.นมนต์ หิรัญ

อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์
ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง

อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต
รศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์

1

วัน เวลา สอบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวน
ผู้เข้าสอบ

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

ประเภทข้อสอบ (ปรนัย
อัตนัยฯ)

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

อาจารย์ผู้คมุ สอบ

ชั้นปีที่ 2
ภศ. 233 ปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
PM 233 Laboratory in Pharmaceutical Technology 1

หมายเหตุ
MD 037
วิชาคณะแพทย์ MD 043
MD 045
MD 044
MD 044

74

รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
ผศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์
รศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์
อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย
อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา
รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต
ผศ.ดร.ภญ.ลลนา คงคาเนรมิตร

รศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์
รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต

ไม่จัดสอบปลายภาค
(ให้รายงานนักศึกษา)

พฤ 20 พ.ค. 64 เวลา...........................น.
พ 2 มิ.ย. 64 เวลา 08.30-10.00 น.
ศ 4 มิ.ย. 64 เวลา 13.00-15.00 น.
กลางภาค อ 11 พ.ค. 64 เวลา............................ น.
ปลายภาค อ 25 พ.ค. 64 เวลา 13.00-15.00 น.

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มธ.

2

ตารางสอบ Online บน TU Moodle สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สอบระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2564
วัน เวลา สอบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวน
ผู้เข้าสอบ

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

ประเภทข้อสอบ (ปรนัย อัตนัยฯ)

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

อาจารย์ผู้คมุ สอบ

ชั้นปีที่ 3
ศ 21 พ.ค. 64
09.00-12.00
จ 24 พ.ค. 64
09.00-12.00

ภศ. 341
PM 341
ภศ. 342
PM 342

เคมีของยา 2
Medicinal Chemistry 2
เภสัชเวท
Pharmacognosy

52
52

จ 24 พ.ค. 64 ภศ. 343 ปฏิบัตกิ ารเภสัชเวท
13.00-15.00 PM 343 Laboratory in Pharmacognosy

52

อ 25 พ.ค. 64
09.00-11.00

ภศ. 372 บริหารเภสัชกิจ
PM 372 Pharmacy Administration

52

ศ 28 พ.ค. 64
09.00-10.00

ภศ. 311 ปฏิบัตกิ ารเภสัชวิทยาสาหรับเภสัชกร
PM 311 Pharmacology Laboratory for Pharmacists

51

จ 31 พ.ค. 64
09.00-11.00

ภศ. 310 เภสัชกรรมชีวภาพและเภสัชจลนศาสตร์
PM 310 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics

51

อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสทุ ธินันท์
ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง
รศ.ดร.ภญ.สุรัตนา อานวยผล
อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสทุ ธิ์
อ.ดร.ภญ.สุภัทรา แสงมาลี
อ.ดร.ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา
ดร.ภญ.รุจิรา หวังธีระประเสร็ฐ (อ.พิเศษ)
อ.ดร.ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา
รศ.ดร.ภญ.สุรัตนา อานวยผล
รศ.ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
อ.ดร.ภญ.อรภา สกุลพาณิชย์
อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสทุ ธิ์
อ.ดร.ภญ.สุภัทรา แสงมาลี
อ.ราชิต ไชยรัตน์ (อ.พิเศษ)
รศ.ดร.ภญ.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
อ.ดร.ภก.สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์
อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์
ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง
อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร
รศ.ดร.ภก.อุทัย สุวรรณกูฏ

ปรนัย/อัตนัย (หรือตอบสั้นๆ)
ปรนัย
ปรนัย
ปรนัยและอัตนัย
ปรนัย
ปรนัย
ปรนัยและอัตนัย

ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง
อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสทุ ธินันท์
รศ.ดร.ภญ.สุรัตนา อานวยผล
อ.ดร.ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา

ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง
อ.ดร.ภญ.อังศุมา พงษ์พิสทุ ธินันท์
รศ.ดร.ภญ.สุรัตนา อานวยผล
อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสทุ ธิ์
อ.ดร.ภญ.สุภัทรา แสงมาลี
อ.ดร.ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา

รศ.ดร.ภญ.สุรัตนา อานวยผล
อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสทุ ธิ์

อ.ดร.ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา
รศ.ดร.ภญ.สุรัตนา อานวยผล
รศ.ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
อ.ดร.ภญ.อรภา สกุลพาณิชย์
อ.ดร.ภญ.ศิริพร กิตติวิสทุ ธิ์
อ.ดร.ภญ.สุภัทรา แสงมาลี
อ.ดร.ภก.สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์

multiple choices
อ.ดร.ภก.สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์
multiple choices & short answers ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
multiple choices
อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มธ.

อัตนัย

ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง
รศ.ดร.ภก.อุทัย สุวรรณกูฏ

อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง

1

วัน เวลา สอบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวน
ผู้เข้าสอบ

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

ประเภทข้อสอบ (ปรนัย อัตนัยฯ)

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

อาจารย์ผู้คมุ สอบ

ชั้นปีที่ 3
อ 1 มิ.ย. 64
09.00-11.00

ภศ. 312 พิษวิทยาทางการแพทย์
PM 312 Medical Toxicology

52

พ 2 มิ.ย. 64
09.00-12.00

ภศ. 334 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
PM 334 Pharmaceutical Technology 3

52

พ 2 มิ.ย. 64
13.00-15.00

ภศ. 344 ปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
PM 344 Laboratory in Pharmaceutical Technology 3

52

หมายเหตุ
MD 056
วิชาคณะแพทย์

ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง
อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์
อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์
อ.นพ.อภินันท์ ตั้งเสริมกิจสกุล (อ.พิเศษ)
อ.ภก.ธนกร ศิริสมุทร (อ.พิเศษ)
รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต
รศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์
รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
ผศ.ดร.ภญ.ลลนา คงคาเนรมิตร
อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา
ศ.ดร.ภก.ณรงค์ สาริสตุ
รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต
ผศ.ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์
ผศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์
ผศ.ดร.ภญ.ลลนา คงคาเนรมิตร
อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย
อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา

ปรนัยและอัตนัย

ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง
อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง

ปรนัยและอัตนัย

อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา
อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย

อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา
อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย

ปรนัยและอัตนัย

อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา
อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย

อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา
อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย

พฤ 27 พ.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น.

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มธ.

2

ตารางสอบ Online บน TU Moodle สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สอบระหว่างวันที่ วันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564
ชื่อวิชา

จานวน
ผู้เข้าสอบ

วัน เวลา สอบ

รหัสวิชา

จ 17 พ.ค. 64
09.00-11.00

ภศ. 414 เภสัชกรรมการจ่ายยา 2 (บรรยาย)
PM 414 Dispensing Pharmacy 2

47

อ 18 พ.ค. 64
09.00-12.00

ภศ. 414 เภสัชกรรมการจ่ายยา 2 (ปฏิบัติการ)
PM 414 Dispensing Pharmacy 2

47

พฤ 20 พ.ค. 64 ภศ. 433 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมยา
13.00-15.00 PM 433 Biotechnology in Pharmaceutical Industry

46

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
ผศ.นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธารง (อ.พิเศษ)
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์
อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์
อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์
รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง
อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร
อ.ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์
ผศ.ดร.ภก.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน (อ.พิเศษ)
รศ.ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์ (อ.พิเศษ)
รศ.ดร.นพ.ภาคภูมิ เขียวละม้าย (อ.พิเศษ)
อ.ภญ.กรรณิกา พงศ์ทรางกูร (อ.พิเศษ)
อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย
ผศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์
ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง
อ.ดร.ภญ.สุภัทรา แสงมาลี

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มธ.

ประเภทข้อสอบ (ปรนัย
อัตนัยฯ)

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

อาจารย์ผู้คุมสอบ

MCQ

ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์
อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์

ospe online

ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์
อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์

ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์
อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์
รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง
อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร
อ.ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์
ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง

ปรนัย อัตนัย (ถูกผิดหรือ ผศ.ดร.ภญ.เกศินี เนตรสมบูรณ์
ตอบคาถามสั้นๆ)
ผศ.ดร.ภญ.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง

1

วัน เวลา สอบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศ 21 พ.ค. 64 ภศ. 432 ระบบประกันคุณภาพงานเภสัชกรรม 1
09.00-11.00 PM 432 Quality Assurance in Pharmacy 1

จานวน
ผู้เข้าสอบ

45

จ 24 พ.ค. 64
09.00-12.00

ภศ. 411 เภสัชบาบัด 2
PM 411 Pharmacotherapeutics 2

46

อ 25 พ.ค. 64
09.00-11.00

ภศ. 421 สารสนเทศทางยาและการประเมินคุณค่าวรรณกรรม
PM 421 Drug Information and Literature Evaluation

45

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

อ.ดร.ภญ.พนิตา สุวรรณน้อย
อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา
อ.ดร.ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา
รศ.ดร.ภญ.จินดา หวังบุญสกุล
ภญ.ฐิติมา ทองคา (อ.พิเศษ)
ผศ.ดร.ภญ.ลลนา คงคาเนรมิตร
ดร.ภก.นพดล อัจจิมาธีระ (อ.พิเศษ)
อ.ดร.ภก.ถนอมพงศ์ เสถียรลัคนา (อ.พิเศษ)
อ.ภก.พีรพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกุล
อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร
อ.ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์
รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
รศ.ดร.ภก.อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์
อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์
อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
อ.ดร.ภญ.ปวลี เนียมถาวร
อ.ดร.ภญ.สุพรรณิกา ประทีบแสง (อ.พิเศษ)
ผศ.ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย์ (อ.พิเศษ)
อ.ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์
รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มธ.

ประเภทข้อสอบ (ปรนัย
อัตนัยฯ)
อัตนัย
อัตนัย
อัตนัย
จับคู่

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

อ.ดร.ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา
อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา

อาจารย์ผู้คุมสอบ

อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา

อัตนัย
ข้อสอบเขียน (Open book)
ส่งตามหลังสอบ
ปรนัย
รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์

อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์

ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์
รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์

อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี

2

วัน เวลา สอบ

ศ 28 พ.ค. 64
09.00-12.00

รหัสวิชา

ภศ. 371
PM 371
ภศ. 472
PM 472
ภศ. 423
PM 423
อา 4 เม.ย. 64 ภศ. 470
09.00-12.00 น. PM 470

ชื่อวิชา

จรรยาบรรณและกฏหมายวิชาชีพ
Professional Ethics and Laws
หน่วยเภสัชกรรมบริบาลปฐมภูมิ
Primary Care Unit Pharmacy
การบริการยาฉีดผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดา
Intravenous Admixture Service
เภสัชเศรษฐศาสตร์
Pharmacoeconomics

จานวน
ผู้เข้าสอบ

45

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์
อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ

45
47
45

อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ
อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มธ.

ประเภทข้อสอบ (ปรนัย
อัตนัยฯ)
ปรนัยและอัตนัย

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์
อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์
อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์
อ.ดร.ภญ.กรกช กังวาลทัศน์
ผศ.ดร.ภก.คณินทร์ รังสาดทอง
อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ
อ.ดร.ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี

อาจารย์ผู้คุมสอบ

อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธารงค์
ไม่จัดสอบปลายภาค
ไม่จัดสอบปลายภาค
จัดสอบนอกตาราง

3

