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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กบ 301 เภสชัวิทยาส าหรบักายภาพบ าบดั 

สาขากายภาพบ าบดั 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

กบ301 เภสชัวิทยาส าหรบักายภาพบ าบดั 

PX301 Phamacology for Physiotherapy 

2. จ านวนหน่วยกิต 

2 (2-0-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากายภาพบ าบดั 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพกายภาพบ าบัด   

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

 

1. ผศ. ดร. ภัทริยา อนิทร์โทโ่ล่  อาจารยผู้์ประสานงานรายวชิา pattariy@g.swu.ac.th 

2. ผศ.ดร. สายธดิา ลาภอนันตสนิ  อาจารยผู้์สอน                    saitida@g.swu.ac.th 

3. ผศ. ดร. รัตตยิา จินเดหวา  อาจารย์ผู้สอน                    ratt@g.swu.ac.th 

4. ผศ ดร สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร  อาจารย์ผู้สอน                    sukalya@g.swu.ac.th 

5. อ.ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ์  อาจารย์ผู้สอน                    kanokwan@g.swu.ac.th 

6. อ.ดร. กนกวรรณ ทองโชต ิ  อาจารย์ผู้สอน                    kanokwun@g.swu.ac.th 

7. อ.ดร. ทศพล เจศรีชัย 

7. 

 

 อาจารย์ผู้สอน                    tossaphon@g.swu.ac.th 

   

อาจารยพ์ิเศษ 

 

 
 

1  ผศ. ดร.วมิลพันธุเวทย ์  คณะเภสชัศาสตร์ มศว 

2 ผศ.ดร.พนดิาแจ่มผล  คณะเภสชัศาสตร์ มศว 

3 ผศ.ดร.อมรทศัน์สดใส  

 

 คณะเภสชัศาสตร์ มศว     

4  ผศ.ดร.ตุลยา โพธารส 

อ. ผกาภรณ์  พู่เจริญ 

 คณะเภสชัศาสตร์ มศว 
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5 ผศ.ดร.ณฐัพรอยู่ปาน  คณะเภสชัศาสตร์ มศว 

6 ผศ.ดร.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ ์

  

 คณะเภสชัศาสตร์ มศว 

7 ผศ.ดร.รุ่งเพชร แก้วเกษ  คณะเภสชัศาสตร์ มศว 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  

ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 

อาคารคณะ กายภาพบ าบดัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

25 สงิหาคม 2563 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
เพ่ือให้นิสิตศึกษาหลักการพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาส าหรับการใช้ในคลินิก  เภสัชจลศาสตร์ เภสัช

พลศาสตร์ ข้อบ่งช้ีการใช้ยา และปฏกิิริยาระหว่างยาที่ใช้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบ าบัดที่มี

ผลกระทบต่อการรักษาด้วยวิธทีางกายภาพบ าบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ

หัวใจและปอด โดยเน้นถงึผลของยา ผลข้างเคียงและข้อควรระวังในการออกฤทธิ์ของยา 

วัตถุประสงค์จ าเพาะของรายวิชา  เพ่ือให้นิสติ 

1. เข้าใจและอธิบายหลักการเภสัชวิทยาพ้ืนฐาน ของยาที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาทาง 

กายภาพบ าบัดได้ 

2. เข้าใจและอธบิายถงึ ผลกระทบของยาต่อระบบสรีรวิทยาทุกระบบ และผลข้างเคยีงของยาที่

เกี่ยวข้องกบัการรักษาทางกายภาพบ าบดัได้  

3. ประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชานี้  กบัการรักษาทางกายภาพบ าบดัได้ 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูร ระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ าบดั 
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หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาส าหรับการใช้ในคลินิก  เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์  

ข้อบ่งช้ีการใช้ยา และปฏกิิริยาระหว่างยา ที่ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบ าบัด รวมทั้งยาก

ลุ่มอื่นที่มีผลกระทบต่อการรักษา ด้วยวิธีทางกายภาพบ าบัดในระบบกล้ามเนื้ อและกระดูก ระบบ

ประสาท ระบบหัวใจและปอด โดยเน้นถงึผลของยา ผลข้างเคียง และข้อควรระวังในการออกฤทธิ์ของยา 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

24 ชม. / ภาคการศึกษา 6 ชม. / ภาคการศึกษา 9 ชม. / ภาคการศึกษา 

 

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผดิชอบรอง 

 

๑. คุณธรรม

จริยธรรม 
๒. ความรู้ ๓. ทกัษะทางปัญญา 

๔. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

๕. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทกัษะการ

ปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

                     

 

4 จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ค าปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการท าความเข้าใจวิชา 

และ Key papers ผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1ชม./สปัดาห์ 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน

และด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมโดยก าหนด

ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้   

 

1. ไม่ประเมิน 

2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

 

1.2  วิธกีารสอน 

1.   เข้าเรียนในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมนิจ านวนคร้ังที่เข้าเรียน 
 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 นิสิตกายภาพบ าบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎีและความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแล

สขุภาพ ที่น าไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  ดังนี้  

1. ไม่ประเมิน 

2. อธบิายสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1.  การบรรยาย 
2.  การสมัมนาในชั้นเรียนและท ารายงานในประเดน็ของเนื้อหาความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยและ

บทความวิชาการ 
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2.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสมัมนา ส่งรายงาน 

2.  ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

รายวิชานี้ ต้องการพัฒนาให้นิสิตได้เรียนรู้  ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญาได้ด้วยตนเอง  

ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นการคิด วิเคราะห์และน าเสนออย่างมีอสิระทางวิชาการ  โดย

ใช้ความเข้าใจอนัถ่องแท้ทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกดิทกัษะทางปัญญา ดังนี้   

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบ าบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบ าบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดใีนการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. การจัดสมัมนาโดยให้นิสติน าเสนอความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวกบัสาขาวิชา

กายภาพบ าบดั และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสมัมนา การรายงานหน้าช้ัน ส่งรายงาน 

2.  ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน

ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยก าหนดผล

การเรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ดังนี้  

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคดิริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 
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4. มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กร 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏสิมัพันธก์บัผู้ร่วมงาน โดยใช้รูปแบบของกจิกรรมกลุ่ม 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะน าไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้น าและผู้ตามทาง

วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการสมัมนา การรายงานหน้าช้ัน ส่งรายงาน 
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 

6 ทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ 

- 

 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 7 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
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 ประมวลการสอนวชิา กบ 301  ช่ือวชิาเภสัชวทิยาส าหรับกายภาพบ าบัด 
หน่วยกติที่ลงทะเบียนเรียน 2 (2-0-4)  

สัป
ดา

ห์ท
ี่ / 

หัว
ข้อ

 

วันที่ เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 

สัม
มน

าเส
ริม

บร
รย

าย
 

สัม
มน

าเส
ริม

ปฏ
ิบัต

ิ 

ปร
ะเม

ินใ
นช

ั้นเ
รีย

น 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

หัวข้อ 

อาจารย์ 

พิเศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน 
ห้อง 
เรียน 

1 15 ตค 63 10.00-12.00 2             
Introduction to pharmacology for Physiotherapy and 
Routes of drug admistration & Drug classification 

  ดร.ทศพล    

2 19 ตค 63 10.00-12.00 2             Basic in pharmacokinetics I ผศ. วิมล      

4 22 ต.ค.63 10.00-12.00 2             Basic in pharmacokinetics II ผศ.วิมล      

3 26 ตค 63 10.00-12.00 2             Drugs on cardiovascular disorders ผศ.อมรทศัน์      

5 29 ต.ค. 63 10.00-12.00  2             Basic in pharmacodynamics ผศ. วิมล      

6 6 พย 63 10.00-12.00  2             Adverse drug reaction and drug interaction  ผศ.ตุลยา      

7 26 พ.ย. 63 13.00-15.00  2             Drugs on Musculoskeletal disorder  ผศ.ตุลยา      

8 4 ธค 63 13.00-15.00  2             
Pain control, Antiinflammatory & External 
application drugs 

ผศ.ตุลยา      

9 11 ธค 63 13.00-15.00  2             Drugs on hormonal disorders ผศ.ฉตัรวดี      

  4 มค 64 10.00-12.00      2         
Seminar: Pharmacology for PT in Orthopaedic 
condition  

  ดร. ทศพล ดร กนกวรรณ    

  7 มค64 13.00-15.00            2   สอบเกบ็คะแนน คร้ังที่ 1 (หัวข้อ 1-6)   ผศ.ภทัริยา อนุศกัด์ิ  

10 5 มค 64 13.00-15.00 2             Drugs used on neuronal disorders ผศ.รุ่งเพชร      
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ / 

หัว
ข้อ

 

วันที่ เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 

สัม
มน

าเส
ริม

บร
รย

าย
 

สัม
มน

าเส
ริม

ปฏ
ิบัต

ิ 

ปร
ะเม

ินใ
นช

ั้นเ
รีย

น 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

หัวข้อ 
อาจารย์ 

พิเศษ/Head ร่วมสอน ร่วมสอน 
ห้อง 
เรียน 

11 11 มค 64 10.00-12.00  2             Drugs on infectious diseases ผศ.พนิดา      

12 18 มค 64 10.00-12.00  2             Drugs on respiratory disorders ผศ.ณฐัพร      

  20 มค 64 8.00-10.00            2   สอบเกบ็คะแนนคร้ังที่ 2  (หัวข้อที่ 7-12)   ผศ. ภทัริยา  อนุศกัด์ิ   

  20 มค 64 10.00-12.00      2         
Seminar: Pharmacology for PT in Cardiopulmonary 
condition I 

  ผศ.สุกลัยา ดร กนกวรรณ    

  25 มค 64 10.00-12.00      2         
Seminar: Pharmacology for PT in  Neurological 
condition 

  ผศ. สายธิดา ผศ รัตติยา   

    รวม 
2
4 

0 
6.
0 

0 0 4 0          
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3. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรร

ม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วน

การ

ประเมิน 

1 

 

คุณธรรม

จริยธรรม 

(1.4)  

การเข้าช้ันเรียนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 

อภิปราย การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

 

 

- ตลอดภาค 

การศึกษา 

 

0 % 

2 

 

ความรู้ 

2.3, 2.3, 2.4 

- ประเมินสอบภาคทฤษฎีและ 
- ท ารายงาน 1 หัวข้อ 

- สปัดาห์ที่ 

1-5, 7, 9, 

12-13, 15-

16 

85 %  

3 

 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

3.3, 3.4  

- สมัมนา 
- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมีส่วน
ร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมสี่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเหน็ สมัมนากรณีศึกษา 

 

- สปัดาห์ที่ 

8, 11, 17, 

18 

 

10 % 

4 

 

ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

4.2, 4.4 

- สมัมนา 

- สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ัน 

- ประเมินการมสี่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็ สมัมนากรณีศึกษา 

- สปัดาห์ที่ 

8, 11, 17, 

18 

 

5% 

5 

 

ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- -  

 

- 
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กิจกรร

ม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วน

การ

ประเมิน 

6 การปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

(4.2) 

- -  

 

- 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด  

การประเมินผล 

 

1. สอบภาคทฤษฎี (ปรนยั)       60% 

1.1 สอบย่อยคร้ังที่ 1          

- Introduction to pharmacology for PT and  

     Routes of drug admistation& Drug classification   5%    

- Basic in Pharmacokinetics I, II      10% 

- Basic in Pharmacodynamics     5%  

 

 1.2  สอบย่อยคร้ังที่2          

- Adverse drug reaction and drug interaction    5%  

- Drugs on musculoskeletal disorder     5% 

- Pain control, Anti-inflammatory drugs,  

   External application Drugs     5% 

- Drug in neuronal disorders     5% 

 

1.3  สอบย่อยคร้ังที่3         

- Drugs on hormonal disorders      5% 

- Drugs on cardiovascular disorders      5% 

- Drugs on infectious diseases      5% 

- Drugs on respiratory disorders    5% 

 

2.  รายงานรายบุคคล Drugs on Musculoskeletal disorder      10% 

3.  สมัมนากลุ่ม  

- Pharmacology for Physiotherapy in Neurological condition  10% 

- Pharmacology for Physiotherapy in Cardiopulmonary condition 10% 

- Pharmacology for Physiotherapy in Orthopedic condition  10% 
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รวม    100 % 

 

การประเมินผล 

- ตัดเกรดองิเกณฑ ์ 

 

A B+ B C+ C D+ D F 

100-80 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 <50 

 

- โดยการประเมิน: นิสติต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 จึงจะมีสิทธิเขา้สอบ 

: นิสติต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 50 จึงจะถอืว่าสอบผ่าน 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

-เอกสารการสอนของอาจารย์คณะเภสชัศาสตร์ 

- หนังสอื 

1. Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ. Anti-inflammatory and 

immunosuppressant drugs. In: Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ, 

editors. Rang and Dale’s Pharmacology. 7th ed. China: Churchill Livingstone, 

2012: 318-355. 

2. Panus PC, Katzung BG, Jobst EE, Tinsley SL, Masters SB, Trevor AJ. Skeletal 

muscle relaxants. In: Panus PC, Katzung BG, Jobst EE, Tinsley SL, Masters SB, 

Trevor AJ, editors. Pharmacology for the physical therapist. 2nd ed. Singapore: 

McGraw Hill, 2009: 497-506. 

3. Panus PC, Katzung BG, Jobst EE, Tinsley SL, Masters SB, Trevor AJ. Drugs 

affecting Eicosanoid metabolism, disease-modifying antirheumatic drugs and 

drugs used in gout. In: Panus PC, Katzung BG, Jobst EE, Tinsley SL, Masters 

SB, Trevor AJ, editors. Pharmacology for the physical therapist. 2nd ed. 

Singapore: McGraw Hill, 2009: 507-528. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

ไม่มี 

 
3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
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ไม่มี   

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการท าสมัมนาและอภิปราย  

-  สงัเกตปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้สอน กบั ผู้เรียน การมสี่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  

-  การประเมนิผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอนโดยทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 

ขอ้เสนอแนะจากการ

ประเมินรายวิชา 

การด าเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

ไม่มี - - 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
- จัดท าแผนการสอบโดยระบุในประมวลการสอนและน าเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร

เพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ 

- ส่งแบบประเมินสอบ/สมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ และวิธกีาร

ประเมินก่อนน ามาใช้สอบจริง 

- ตดัเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาเหน็ชอบ 

 

5. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

- น าข้อคดิเหน็ของนิสติและอาจารย์ผู้ร่วมสอนพร้อมข้อเสนอแนะแก้ไขมาน าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพ่ือรับการพิจารณาเหน็ชอบและน าข้อมูลไปปรับปรุง

รายวิชาต่อไป 
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