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 มอค.3  รายละเอยีดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  
       ภส 602 เภสัชวิทยาเชิงระบบ 1  
       PM 602 Systemic Pharmacology 1 
2. จํานวนหนวยกิต  

       2(2-0-4)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอณูชีววิทยาและสาขาชีวภาพการแพทย 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง E-mail-address 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ วงศสวัสดิ์กุล ผูรับผิดชอบรายวิชา    0TUorapinw@swu.ac.th U0T  
2. รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม อาจารยผูสอน 0TUladdawal@swu.ac.th U0T  
3. รองศาสตราจารย ดร.วิไล รัตนตยารมณ อาจารยผูสอน 0TUwilai@swu.ac.th U0T  
4. รองศาสตราจารย ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล อาจารยผูสอน 0TUsuvara@g.swu.ac.th U0T  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา ลี้วนิช อาจารยผูสอน 0TUpathama@swu.ac.th U0T  
6. อาจารย ดร.ยามาระตี จัยสิน อาจารยผูสอน 0TUyamaratee@swu.ac.th U0T  

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
 ประจําภาคการศึกษาปลาย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปท่ี 2-3 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
          ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน    

 คณะแพทยศาสตร หองเรียน 15-803  
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

- 

mailto:orapinw@swu.ac.th�
mailto:laddawal@swu.ac.th�
mailto:wilai@swu.ac.th�
mailto:suvara@g.swu.ac.th�
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จดุมุงหมายของรายวิชา 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถ 

1. ใหนิสิตเกิดความรูท่ีจะสามารถวิเคราะหและใชเหตุผลทางเภสัชวิทยาไดอยางเหมาะสม 
2. ใหนิสิตไดเรียนรูดวยตนเองจากการอานบทความวิชาการและฝกการนําเสนอ คิดวิเคราะหและประยุกต

หลักการทางเภสัชวิทยาท่ีไดศึกษามา 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 
          ไมมี เนื่องจากเปนครั้งแรกท่ีเปดรายวิชานี้ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 เภสัชวิทยาของยาท่ีออกฤทธิ์ตอการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ 
ระบบประสาทสวนกลาง ระบบประสาทสวนปลาย และยาท่ีออกฤทธิ์ตอเช้ือท่ี
ทําใหเกิดโรคชนิดตางๆ ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส รา และปาราสิต ยาท่ีออก
ฤทธิ์ตอเซลลมะเร็ง คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร  กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา ประโยชนในการใชรักษาโรค และอาการขางเคียงท่ีอาจเกิด
จากการใชยาในกลุมตางๆ   
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

24 ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษา 

- - 60 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

2 ชั่วโมง นิสิตนัดหมายกับอาจารยผูสอนไดตามความเหมาะสม 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย   
1.2 วิธีการสอน  

1. กําหนดขอควรปฏิบัติในการเขาชั้นเรียน เชน การตรงตอเวลา และการแตงกายท่ีถูกตองและเหมาะสม 
2. อาจารยปฏิบัติเปนตัวอยาง ดานระเบียบวินัย  การตรงเวลา และรับผิดชอบตอหนาท่ี 
3. มอบหมายงานการทํารายงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมในการเขาชั้นเรียน (การแตงกายและการตรงตอเวลา)    
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในการนําเสนอหนาชั้นเรียน  

2. ความรู  
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ  

          มีความรูและความเขาใจในศาสตรพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  
2.2 วิธีการสอน 

          ใชการสอนแบบบรรยาย และใชสื่อการเรียนการสอนแบบตาง ๆ ประกอบการบรรยายเพ่ือใหเขาใจงาย  
2.3 วิธีการประเมินผล 

การสอบภาคบรรยาย 
3 ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
- สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 
- นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

3.2 วิธีการสอน 
มอบหมายการทํารายงาน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะดานความสามารถในสืบคนและวิเคราะหขอมูล ในการ
อางอิงการทํารายงานได  

3.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากคุณภาพของรายงานท่ีไดรับมอบหมาย  

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  

             นิสิตปรึกษาหรือพูดคุยกับอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
 4.2 วิธีการสอน 

- 
 4.3 วิธีการประเมินผล 

- 
4 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       
           สามารถใชสื่อรูปแบบตางๆ ในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมีคุณภาพ 

5.2 วิธีการสอน       
นําเสนอหนาชั้นเรียน การซักถาม-ตอบ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
           1. การสื่อสารจากการตอบขอซักถาม และการอธิบายขอมูล 
           2. มีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอหรือคนควาหาขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 

วันที่ เวลา ชม. เร่ือง อาจารย์ผู้สอน 

ศกุร์ท่ี 23 ม .ค . 58 09.00-12.00 3 Principle of antimicrobial drugs  ผศ.ดร.อรพิณ                               

 

13.00-16.00 3 Antibacterial and antiTB agents  ผศ.ดร.อรพิณ                               

ศกุร์ท่ี 30 ม .ค . 58 13.00-16.00 3 Antiviral and antifungal agents  ผศ.ดร.อรพิณ                               

องัคารท่ี 3 ก .พ . 58 09.00-12.00 3 Antimalarial and antiparasitic agents ผศ.ดร.อรพิณ                               

พฤหสัท่ี 5 ก .พ . 58 13.00-15.00 2 Drug in ANS* รศ.ดร.ลดัดาวลัย์ 

ศกุร์ท่ี 6 ก .พ . 58 09.00-12.00 3 SDL ผศ.ดร.อรพิณ                               

 

13.00-16.00 3 REPORT ผศ.ดร.อรพิณ                               

จนัทร์ท่ี 9 ก .พ . 58 10.00-11.00 1 Opioid analgesics* รศ.ดร.ลดัดาวลัย์ 

 

11.00-12.00 1 Local and general anesthetic drugs* รศ.ดร.ลดัดาวลัย์ 

จนัทร์ท่ี 23 ก .พ . 58 
10.00-12.00 2 Anticancer agents** ผศ.ดร.อรพิณ                               

องัคารท่ี 3 มี .ค . 58 14.00-15.00 1 Drugs used in psychiatric and 

neurodegenerative disorders *  

ผศ.ดร.อรพิณ                               

ศกุร์ท่ี 6 มี .ค . 58 09.00-12.00 3 Antidepressants, Anti-migraine drugs,           

anti-epileptic drugs,  sedative & hypnotic and 

anxiolytic drugs* 

ผศ.ดร.อรพิณ                               

สอบจนัทร์ท่ี 9 มี .ค . 58 13.00-16.00 3 Exam I : L1-4,6,9  (60 คะแนน( 
Staff และศรีอมัพร หนู

กลบั 

องัคารท่ี 10 มี .ค . 58 09.00-10.00 1 CNS stimulant and drug abuse and 

dependence* 
รศ.ดร.ลดัดาวลัย์ 
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ศกุร์ท่ี 13 มี .ค . 58 09.00-10.00 1  Drugs in CNS infection* รศ.ดร.ลดัดาวลัย์ 

สอบศกุร์ท่ี 20  มี .ค . 58 09.00-12.00 3 Exam II : L5,7,8,10-13  (50 คะแนน( Staff และศรีอมัพร หนกูลบั 

 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 รายวิชา ภส 602  ประเมินนิสิตโดยแบงเปนสองสวนคือ 1) การสอบวัดความรูจากเนื้อหา ดวยวิธีการบรรยาย 
(อัตนัย) คิดเปนสัดสวนรอยละ 80 และรายงานตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมายรอยละ 20%   
  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก 
1. Katzung 12th Ed.2012 Basic & Clinical Pharmacology 
2. Rang, Dale & Ritter 7th Ed.2012 Pharmacology 
3. Howell A 2004 European J Cancer supplements 2: 65-66  
4. Goodman & Gilman The Pharrmacological Basis of Therapeutics 12 P

th
P ed, 2011  

5. Bartlett JG, Gallant JE 2004 Medical Management of HIV Infection  
6. Engleberg NC et al Schaechter’s Mechanism of Microbial Disease 4P

th
P ed 2007  

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
ไมมี 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต ตางๆ ท่ีสําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนิสิตควรศึกษาเพ่ิมเติม 

1) E-book จาก 0TUhttp://www.accessmedicine.com/textbooks.aspxU0T 
 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
       1.  ใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชาโดยนิสิต  
       2.  ทําการประเมินทันทีหลังจากการสอนหรือเม่ือการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
       1.  ใชแบบประเมินผูสอนโดยนิสิต  
       2.  ผลการเรียนของนิสิต        
3. การปรับปรุงการสอน  
       1. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนโดย แจงผลการประเมินใหผูสอนพิจารณาปรับปรุงและ นําผลการประเมิน
รายวิชามาเปนแนวทาง  
       2. วิเคราะหผลและปญหาการเรียนรูของนิสิตเพ่ือนํามาปรับปรุงรายวิชา 

http://www.accessmedicine.com/textbooks.aspx�
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       3. นําเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาโดยคณะกรรมการรายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
       1.  ทบทวนสอบขอสอบวาสอดคลองตามวัตถุประสงคการเรียนรู 
       2.  ประชุมพิจารณาคะแนนและการตัดเกรดโดยนําคะแนนเขาพิจารณาในท่ีประชุมภาควิชา  
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