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 มอค.3  รายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  

       ภส 603 เภสัชวิทยาเชิงระบบ 2 
 PM 603 Systemic Pharmacology 2 
2. จํานวนหนวยกิต  

  2(2-0-4)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอณูชีววิทยาและสาขาชีวภาพการแพทย 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง E-mail-address 
1.อาจารย ดร.ยามาระตี จัยสิน  ผูรับผิดชอบรายวิชา    yamaratee@swu.ac.th 
2.รองศาสตราจารย ดร. 
ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม 

อาจารยผูสอน laddawal@swu.ac.th 

3.รองศาสตราจารย  
ดร.วิไล รัตนตยารมณ 

อาจารยผูสอน wilai@swu.ac.th 

4.รองศาสตราจารย  
ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล 

อาจารยผูสอน suvara@swu.ac.th 

5.ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ปทมา ลี้วนิช 

อาจารยผูสอน pathama@swu.ac.th 

6.ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.อรพิณ วงศสวัสดิ์กุล 

อาจารยผูสอน orapinw@swu.ac.th 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
 ประจําภาคการศึกษาปลาย  ชั้นปท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

                 ภส 602 เภสัชวิทยาเชิงระบบ 1 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

  - 
8. สถานท่ีเรียน    

 หองเรียน: 15-803 ภาควิชาเภสัชวิทยา อาคารคณะแพทยศาสตร ประสานมิตร 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

- 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จดุมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถ 
1. มีความรูในสาขาวิชาเภสัชวิทยา ตลอดจนความรู ดานเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีเก่ียวของกับสาขาเภสัชวิทยา

หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
2. นําความรูท่ีไดมา ศึกษาคนควา คิดวิเคราะหปญหา วางแผนการศึกษาและพัฒนางานวิจัยท่ี สรางสรรคใน

สาขาวิชาเภสัชวิทยาหรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. นําความรูในสาขาวิชาเภสัชวิทยามาถายทอดใหแกนิสิตและประชากรท่ัวไปได 
4. สามารถติดตอแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชวิทยา กับนักวิชาการอ่ืนๆไดเปนอยางดี 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 
          ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนใหทันตอวิทยาการท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  
 เปนวิชาท่ีสอนใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ เภสัชวิทยาของยาท่ีออกฤทธิ์ต อการทํางานของระบบตอม
ไรทอและยาท่ีออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด  คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา ประโยชนในการใชรักษาโรค และอาการขางเคียงท่ีอาจเกิดจากการใชยาในกลุมตางๆ  รวมท้ังหลักการทาง
พิษวิทยา แหลงท่ีมาของ สารพิษ กลไกในการการเกิดพิษ ท่ีเกิดจากยาและสารพิษ ในระดับโมเลกุล ระดับ เซลล  และ
ระดับอวัยวะ และการแกพิษได 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษา 

- - 60 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
     รายวิชา ภส 603 เภสัชวิทยาเชิงระบบ 2 ไดจัดเวลาใหนิสิตไดซักถาม ขอคําปรึกษาและคําแนะนําไดจาก
อาจารยทุกครั้งท่ีมีการสอน 10- 15 นาที นอกจากนี้ผูเรียนสามารถติดตอผูสอนเพ่ือขอคําปรึกษาหรือแนะนํานอก
เวลาเรียนดวยการมาพบผูสอนดวยตนเองหรือโดยการติดตอสื่อสารดวยวิธีอ่ืน เชน โทรศัพท อีเมล หรือ 
Facebook 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
      1.มีความรับผิดชอบในการเรียน (ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา ถูกกาลเทศะ ใฝรูใฝเรียน เขากับผูอ่ืนได)   
   1.2 วิธีการสอน  
      1.มีการสอนสอดแทรกในรายวิชาตางๆ รวมท้ังรายวิชาสัมมนา ท่ีปลูกฝงหลักคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1. ใชแบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมโดยใหอาจารยผูสอนเปนผูประเมิน 
2. ความรู  

   2.1 ความรูท่ีตองไดรับ  
1. มีความรูเขาใจในเนื้อหาหลักของสาขาวิชาชีวภาพการแพทยไดแก กายวิภาคศาสตร , จุลชีววิทยา , ชีวเคมี, 

เภสัชวิทยา, พยาธิวิทยา, สรีรวิทยา เปนอยางดี 
2. มีความรูเขาใจในศาสตรชีวภาพการแพทยแบบบูรณาการ 
3. สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการ 

   2.2 วิธีการสอน 
 กําหนดใหเรียนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาชีวภาพการแพทยท้ังแบบบูรณาการและเนนแตละสาขาวิชา โดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอน ไดแก 

- การบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายรวมกัน 
- การศึกษาคนควา แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อสารสนเทศ และนําเสนอความรู 

   2.3 วิธีการประเมินผล 
กําหนดรูปแบบการประเมินใหสอดคลองกับลักษณะรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก  
- การสอบ 
- การประเมินผลการศึกษาและการนําเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย 
- การประเมิน/สังเกต การมีสวนรวมและความสนใจในการเรียน 

3. ทักษะทางปญญา 
    3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

1.สามารถใชความรูท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัตินํามาประยุกตใชในการวิเคราะหประเด็นปญหา 
3.2 วิธีการสอน 

- เนนการสอนใหนิสิตรูจักคิดวิเคราะหบูรณาการความ รูตางๆ ผานการทํารายงาน และงานท่ีมอบหมายในวิชา
ตางๆ 

3.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินในการวิเคราะหประเด็นปญหาโดยใช 
- ขอสอบ/การซักถาม/การสังเกตการปฏิบัติ 
- ผลการทํารายงาน และงานท่ีไดรับมอบหมาย  
- การประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยนิสิต 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

หัวขอ รายละเอียด จาํนวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อท่ีใช (ถาม)ี 

ผูสอน 

1 
 

Fundamental of poisoning and 
management 

2 บรรยาย อภิปราย ซักถาม  รศ.ดร.วิไล 

2 
 

Fundamental of envonoming  and 
management  

2 บรรยาย อภิปราย ซักถาม รศ.ดร.วิไล 

3 
 

Drugs used in reproductive system 
and endocrine disrupts 

3 บรรยาย อภิปราย ซักถาม รศ.ดร.วิไล 

4 
 

Job assignments (Drugs used in 
reproductive system and 
endocrine disrupts)  

3 การทํางานท่ีไดรับมอบหมาย รศ.ดร.วิไล 

5 Job assignments (Drugs used in 
reproductive system and 
endocrine disrupts)  

3 การทํางานท่ีไดรับมอบหมาย รศ.ดร.วิไล 

6  -Antihypertensive drug  
-Diuretics, antidiuretics and  
drugs used in lower urinary tracts 

2 
 
1 

บรรยาย อภิปราย ซักถาม รศ.ดร.สวุรา 

 Exam I ลําดับท่ี 1 – 3,6  
7 Hematologic drugs 2 บรรยาย อภิปราย ซักถาม รศ.ดร.สวุรา 
8 
 

Drugs used in coronary heart 
disease  

3 บรรยาย อภิปราย ซักถาม รศ.ดร.สวุรา 

9 
 

Job assignments (Drugs used in 
reproductive system and 
endocrine disrupts)  

3 การทํางานท่ีไดรับมอบหมาย รศ.ดร.สุวรา 

10 
 

Drugs used in heart failure 3 บรรยาย อภิปราย ซักถาม รศ.ดร.สุวรา 

11 
 

SDL 3 ศึกษาและคนควาขอมูลงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 

12 Endocrine drugs 2  รศ.ดร.วิไล 
 Exam II ลําดับท่ี 7-8,10 
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   2 แผนการประเมินผลการเรียนรู   
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัดสวนของการ

ประเมินผล 
ภาคบรรยาย ความรู -การสอบวัดความรูครั้งท่ี 1-2 85 % 
การทํางานท่ีไดรับมอบหมาย -ความรู 

-ทักษะทางปญญา 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

คะแนนท่ีไดจากการทํางานท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

10 % 

การเขาหองเรียน คุณธรรม จริยธรรม การเขาเรียนทุกครั้งและตรง
ตอเวลา 

5% 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
1. Bruton LL, Lazo JS, Parker KL.  Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 

11th ed., McGraw  Hill, 2012. 
2. Katzung BG.  Basic and clinical pharmacology 11th ed., New York, McGraw-Hill, 2009 
3. Brenner  MG, Stevens C  (editors). Pharmacology: With Student consult. 3th ed. Saunder 

Elsevier, 2011 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

    ไมมี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต ตางๆ ท่ีสําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนิสิตควรศึกษาเพ่ิมเติม 
1) http://www.accessmedicine.com 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1. ใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชาโดยนิสิต  
2. ทําการประเมินทันทีหลังจากการสอนหรือเม่ือการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. ใชแบบประเมินผูสอนโดยนิสิต  
2. ผลการวิเคราะหขอสอบ 
3. ผลการเรียนของนิสิต 

3. การปรับปรุงการสอน  
1. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนโดยแจงผลการประเมินใหผูสอน พิจารณาปรับปรุงและนําผลการประเมินรายวิชา

มาเปนแนวทาง  
2. วิเคราะหผลและปญหาการเรียนรูของนิสิตเพ่ือนํามาปรับปรุงรายวิชา 
3. นําเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาโดยคณะกรรมการรายวิชา 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. ทวนสอบขอสอบวาสอดคลองตามวัตถุประสงคการเรียนรู 
2. หลังจากไดผลคะแนนโดยการตรวจผานเครื่อง  ทําการทวนสอบผลคะแนนการสอบ โดยใชวิธีการตรวจซํ้า 2 ครั้ง 
3. ประชุมพิจารณาคะแนนและการตัดเกรด  
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