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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กภ 204  เภสชัวิทยาส าหรบักายภาพบ าบดั 

สาขากายภาพบ าบดั 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

กภ 204  เภสัชวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด 

PTX 204 Pharmacology for Physiotherapy 

2. จ านวนหน่วยกิต 

1 (1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร วิทยาศาสตรบัณฑติ (สาขากายภาพบ าบัด) 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดพื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

1. อ.ดร. พรพรหม เชยะสิทธิ์  pornprom@g.swu.ac.th    อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก   

2. อ.ดร. กสมิา กิติยานันท์  kasima@g.swu.ac.th       อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารอง    

3. อ.ดร. ทศพล เจศรีชัย   tossaphon@g.swu.ac.th    อาจารย์ผู้สอน                            

4. ผศ.ดร. สายธดิา ลาภอนันตสนิ saitida@g.swu.ac.th         อาจารย์ผู้สอน 

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

6. อ.ดร. กนกวรรณ ทองโชติ  kanogwun@g.swu.ac.th    อาจารย์ผู้สอน                            

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

    อาจารยพ์ิเศษ   

1. ผศ.ดร. วิมล พันธุเวทย์  คณะเภสชัศาสตร์ มศว 

2. ผศ.ดร. ตุลยา โพธารส  คณะเภสชัศาสตร์ มศว 

3. ผศ.ดร. ณัฐพร อยู่ปาน  คณะเภสชัศาสตร์ มศว 

4. ผศ.ดร. รุ่งเพชร แก้วเกษ  คณะเภสชัศาสตร์ มศว 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

ไม่มี 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  

ไม่มี  

8. สถานที่เรียน 
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SWU moodle (ออนไลน์)  

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

30 มิถุนายน 2565 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพื่อให้นิสติ ELO 

1. อธบิายหลักการของยาที่ใช้ในทางกายภาพบ าบัดได้ (Understand) 2 

2. อธบิายกลไกการออกฤทธิ์ของยา ยาส าหรับกายภาพบ าบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ

การหายใจ ระบบหัวใจ และระบบประสาท (Understand) 

2 

3. ประยุกต์ใช้หลักการเภสชัวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัดเพื่ออภิปรายยาที่ใช้ในทางกายภาพบ าบัด

ได้ (Apply) 

2 

4. ปฏบิัติตนตามระเบียบวินัย ซ่ือสตัย์และตรงต่อเวลา (Apply) 1 

ELO 1 = Take responsibility for their learning and professional development. 

ELO 2 = Demonstrate an understanding of the human body in health and disease, ageing process. 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับตามข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการพื้นฐานทางเภสชัวิทยาส าหรับการใช้ในคลินิก ข้อบ่งชี้การใช้ยา ผลของยา ผลข้างเคียง และข้อ

ควรระวังในการออกฤทธิ์ของยา  ในผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบ

หัวใจและปอด 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สมัมนาเสริมบรรยาย ศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 

10 ชม. 5 ชม. 5 ชม. 

 

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 
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    ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ทกัษะ

การ

ปฏบัิติ                      

ทาง

วิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 

                                                               
 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

    สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ 0% 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

จริยธรรม 

กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความซ่ือสตัย ์มีวินยั ตรงต่อ

เวลา 

1. เข้าเรียนในห้องเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 

1. ประเมินจากจ านวนครั้งที่เข้า

เรียน 

2. ไม่ประเมิน    

3. ไม่ประเมิน   

4. ปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตลอดจนสิทธพิื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

กบัการปฏบิัติงานทาง

กายภาพบ าบัด 

  

5. ไม่ประเมิน   

6. เคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์ และสามารถ
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จัดการกบัปัญหาคุณธรรม

จริยธรรมได้อย่างเหมาะสม 

 

2. ความรู ้

    สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ 75% 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ไม่ประเมิน   

2. สามารถอธิบายความรูพ้ื้ นฐาน

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ ความรูที้่

เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพ 

ระบบสุขภาพ กฎหมาย ความรู้

ดา้นการจัดการ การบริหารงาน

บริการกายภาพบ าบดั หรือสาขา

วิชาชีพอื่นที่เกีย่วขอ้ง 

1. การบรรยาย 

2. การสัมมนาในชั้นเรียนใน

ประเดน็ของเนื้อหาความรู้ที่ได้จาก

บทความวิจัยและบทความวิชาการ 

1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินจากการสมัมนา 

3. สามารถอธบิายสาระส าคัญของ

ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของวิชาชีพ

กายภาพบ าบัดเพื่อให้ความรู้ ใน

การส่งเสริม ป้องกนั การเกดิโรค

หรือภาวะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  

4.  ไม่ประเมิน   

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

    สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ 20% 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิ

ประโยชน์ 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการ

ค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

2. การจัดสัมมนาโดยให้นิสิต

น าเสนอความรู้ทางวิชาการ 

งานวิจัย ที่เกี่ยวกบัสาขาวิชา

กายภาพบ าบัด และมีการ

แลกเปลี่ยนความรู้ เชิงวิชาการอย่าง

สร้างสรรค์ 

1. ประเมินจากการสมัมนา 

2. สงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมกบัเพื่อนร่วมชั้น 

3. ประเมินการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ สมัมนา

กรณีศึกษา 

2. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็น

ระบบ และแกไ้ขปัญหาได ้

3. สามารถประเมิน วิพากษ์ 

สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้

เป็น 

4. ไม่ประเมิน   

5. ไม่ประเมิน   
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6. ไม่ประเมิน   

7. ไม่ประเมิน   

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

    สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ 5% 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นใน

ฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

เน้นการมีปฏสิมัพันธก์บัผู้ร่วมงาน 

โดยใช้รูปแบบของกจิกรรมกลุ่ม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน

และผู้สอน อนัจะน าไปสู่การฝึกที่

จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล 

2.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

ส่งเสริมให้ท างานเป็นทมีและการ

แสดงออกของภาวะผู้น าและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพใน

หลากหลายสถานการณ์ ตลอดจน

กล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็

ของบุคคลอื่น 

1. ประเมินจากการสมัมนา 

2. สงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมกบัเพื่อนร่วมชั้น 

3. ประเมินการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ สมัมนา

กรณีศึกษา 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน   

4. ไม่ประเมิน   

5. ไม่ประเมิน   

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

    สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ – 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ไม่ประเมิน - - 

2. สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการ

สบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และ

เลือกใช้ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์

อย่างมีประสิทธภิาพ 

  

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

ประมวลการสอนวิชา กภ 204  ชื่อวิชา เภสชัวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด หน่วยกติ 1 (1-0-2)  

สัป
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จำ
นว
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จำ
นว

นอ
าจ

าร
ย์ 

สัด
ส่ว

นอ
าจ

าร
ย์ 

:น
ิสิต

 

หัวข้อ 

อาจารย์ 

 

พิเศษ/
Head 

ร่วมสอน 
สถานที่/
ห้องเรียน 

 

1 อ 10 
ม.ค. 
66 

10.30
-

12.30 

2               100 1 100 1. Introduction to 
Pharmocology for PT 
and Routes of drug 
administration & drug 
classification (10%) 

อ ทศพล   Online 

 

2 อ 17 
ม.ค. 
66 

13.00
-

12.30 

2               100 1 100 2. Basic in 
Pharmacokinetics and 
Pharmacodynamics 
(10%) 

ผศ วิมล   Online 

 

3 อ 24 
ม.ค. 
66 

11.30
-

12.30 

1               100 1 100 3. Adverse drug 
reaction and drug 
interaction (5%) 

ผศ ตุลยา    Online 
 

4 อ 31 
ม.ค. 
66 

10.30
-

12.30 

2               100 1 100 4. Drugs on 
musculoskeletal 
disorders (10%) 

ผศ ตุลยา    Online 
 

5 อ 7 
ก.พ. 
66 

10.30
-

12.30 

    2         2 100 2 50 Sem: Pharmacology 
for PT in 
musculoskeletal 
condition (20%) 

อ ทศพล อ กนกวรรณ 
(วิชัยวงค์) 

Online 

 

6 อ 14 
ก.พ. 
66 

11.30
-

12.30 

          1   2  100 1 100 Mid Term Exam: 
Topic 1-4 

อ พรพรหม   Online 
 

7 จ 20 
ก.พ. 
66 

10.30
-

11.30 

1               100 1 100 5. Drugs on respiratory 
disorders (5%) 

ผศ ณัฐพร   Online 
 

  

 

11.30
-

12.30 

1               100 1 100 6. Drugs on 
neurological disorders 
(5%) 

ผศ รุ่งเพชร   Online 
 

8 อ 28 
ก.พ. 
66 

11.30
-

12.30 

 
  1         1 100 2 50 Sem: Pharmacology 

for PT in neurological 
condition (10%) 

ผศ สายธิดา อ พรพรหม Online 
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9 อ 7 
มี.ค. 
66 

11.30
-

12.30 

1               100 1 100 7. Drugs on 
cardiovascular 
disorders (5%) 

ผศ ตุลยา    Online 
 

10 อ 21 
มี.ค. 
66 

10.30
-

11.30 

    1         1 100 2 50 Sem: Pharmacology 
for PT in respiratory 
condition (10%) 

ผศ สุกัลยา อ กนกวรรณ 
(ทองโชติ) 

Online 
 

    11.30
-

12.30 

    1         1 100 2 50 Sem: Pharmacology 
for PT in 
cardiovascular 
condition (10%) 

ผศ สุกัลยา อ กนกวรรณ 
(ทองโชติ) 

Online 

 

11 อ 28 
มี.ค. 
66 

11.30
-

12.30 

          1    2 100 1 100 Final Exam: Topic 5-7 อ พรพรหม   Online 
 

    รวม 1
0 

0 5 0 0 2 0 9       
 

       

    รวม 
1
5 0                  

      
   

  

รหัส
หน่ว
ยกิต 1 

1
5 0           24       

      

  

 

  

หน่ว
ยกิต 
1(1-
0-2) 0                       

  

      

 

 

หมายเหตุ; จะมีการจัดเวลาเพื่อให้ feedback พฤติกรรม และผลการเรียน หลังการสอบย่อย คร้ังที่ 1 และขณะ

การสมัมนาเสริมบรรยายทุกคร้ัง 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ 

    รายละเอยีดการประเมินอยู่ใน หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3. รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด  

    กจิกรรมที่ 1 สอบภาคทฤษฎี      50% 

    กจิกรรมที่ 2 สัมมนา      50% 

                    รวม                                                       100% 

เกณฑพ์ิจารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

1. นิสิตต้องมาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวาลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสทิธิ์สอบและรับการประเมิน 

2. คะแนนประเมินและผลงานรวมต้องไม่ต ่ากว่า 50% ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือว่าผ่านการประเมิน 

 

ระดบัขั้นคะแนน 

 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 
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80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

60.0-69.9 C+ 

50.0-59.9 C 

45.0-49.9 D+ 

40.0-44.9 D 

0-39.9 E 

 

หมวดที่ 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 

ไม่มี 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

    

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียนระหว่างการท าสมัมนาและอภิปราย  

- สังเกตปฏสิัมพันธร์ะหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอนโดยทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชาและ มคอ. 5 ปีที่ผ่านมา 

การด าเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

ประสานอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อ

ให้แบ่งคลิปวิดิโอออกเป็นส่วนที่

จ าเป็น และส่วนที่เสริมความรู้

เพิ่มเติม 

แจ้งอาจารย์พิเศษด าเนินการแบ่ง

คลิปวิดิโอออกเป็นส่วนที่จ าเป็น 

และส่วนที่เสริมความรู้ เพิ่มเติม

เรียบร้อย 

- 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

- ส่งแบบประเมิน/สมัมนาและข้อสอบให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธกีาร

ประเมินก่อนน ามาใช้สอบจริง 

- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาเหน็ชอบ 

- ทวนสอบผลสมัฤทธิ์รายวิชาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยอาจารย์และนิสติประเมินตนเอง 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- น าข้อคิดเหน็ของนิสติและอาจารย์ผู้ร่วมสอนพร้อมข้อเสนอแนะแก้ไขมาน าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรฯ เพื่อรับการพิจารณาเหน็ชอบและน าข้อมูลไปปรับปรุงรายวิชาในปี

การศึกษาต่อไป 
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