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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ / สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ภศ 370 ระบบบริการสาธารณสุข
PM 370 Public Health Service System
2. จํานวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย – ปฏิบัติการ - ค้นคว้าด้วยตนเอง)
2 (2-0-4)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับวิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.ภญ.อารยา ศรีไพโรจน์ (assp1315@gmail.com, assp1315@tu.ac.th)
อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธํารงค์ (parunrutjanathamrong@gmail.com)
4.2 อาจารย์ผู้สอน
1. อ. ดร. ภญ.อารยา ศรีไพโรจน์
2. อ. ภก.ปรุฬห์ รุจนธํารงค์
3. ผศ. ดร.พีระพล รัตนะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
4. ผศ. ดร. ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์
5. ผศ. ดร. ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์
6. รศ. ดร. ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
7. อ. ดร. ภญ.กรกช กังวาลทัศน์
8. พันโทหญิง ดร. ภญ.ศนิตา หิรัญรัศมี
9. อ. ดร. ภญ.อรภา สกุลพาณิชย์
10. อ. ดร. ภญ.พัทธ์ธีรา โสดาตา
11. อ. ภญ.สุวิมล ผะอบทิพย์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
8. สถานทีเ่ รียน
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ห้อง 3012 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด
11 สิงหาคม 2561
10. ความเชื่อมโยงกับเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะร่วม และ/หรือ สมรรถนะสาขาหลัก (กรุณาระบุ
หมายเลขหัวข้อ/หัวข้อย่อย ในเกณฑ์)
1. มิติด้านวิชาชีพ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วัตถุประสงค์เชิงทักษะ หัวข้อ 5 สามารถระบุได้ว่ายาแต่ละประเภทสามารถจําหน่ายที่ใด หรือมีความเข้าใจระบบ
การกระจายยาแต่ละประเภท
2. มิติด้านการทํางานเป็นทีมและการจัดการระบบ
วัตถุประสงค์เชิงปัญญา หัวข้อ 1 อธิบายองค์ประกอบของระบบทั่วไป ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์
5. มิติด้านการจัดหายา การเตรียมยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
เกณฑ์มาตรฐานที่ 5.1 สนับสนุนการจัดหายาเพื่อการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และเกณฑ์มาตรฐาน 5.2 การ
ควบคุมเก็บรักษายาเพื่อคงคุณภาพ และความปลอดภัย
วัตถุประสงค์เชิงปัญญา หัวข้อ 1 อธิบายหลักการจัดการด้านยา ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย การคัดเลือกยา การ
จัดหายา การกระจายยา การใช้ยา การติดตามและการประเมินผล ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
7. มิติด้านระบบการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ
เกณฑ์มาตรฐานที่ 7.1 ระบบการสาธารณสุข, เกณฑ์มาตรฐานที่ 7.2 ระบบยา, เกณฑ์มาตรฐานที่ 7.3 ระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ, เกณฑ์มาตรฐานที่ 7.4 การบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค์เชิงปัญญา
หัวข้อ 1 อธิบายความเชื่อมโยง และโครงสร้างองค์กรของระบบสาธารณสุขของประเทศ
หัวข้อ 2 อธิบายหลักการสาธารณสุข
2.1 หลักการสาธารณสุข และระบาดวิทยาเบื้องต้น
2.2 การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาสาธารณสุข
2.3 การวางแผนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
2.4 แนวทางการเขียนแผนงาน โครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
หัวข้อ 3 อธิบายและเข้าใจขอบเขตของระบบยาในสถานพยาบาล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ 4 อธิบายหลักการและเข้าใจขอบเขตงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
หัวข้อ 5 อธิบายหลักการบริหารด้านการสาธารณสุขและการบริหารระบบสาธารณสุขไทย ได้แก่
5.1 แผนพัฒนาสาธารณสุข
5.2 นโยบายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม
5.3 นโยบายแห่งชาติด้านยา/บัญชียาหลักแห่งชาติ
5.4 งานสาธารณสุขมูลฐานและบทบาทเภสัชกร
5.5 ปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย
5.6 อธิบายความหมายและหลักการเบื้องต้นของเภสัชเศรษฐศาสตร์ (pharmacoeconomics)
5.7 อธิบายความหมายและหลักการเบื้องต้นของเภสัชระบาดวิทยา (pharmacoepidemiology)
5.8 อธิบายความหมายและหลักการเบื้องต้นของการจัดการความเสี่ยง
หัวข้อ 6 อธิบายพื้นฐานของปัญหาสุขภาพภายในชุมชน
6.1 ปัญหาความเจ็บป่วย ในด้านพยาธิสภาพของอาการ/โรคที่พบบ่อยในชุมชน
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6.2 ปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ที่มักพบในชุมชน เช่น ปัญหาโภชนาการ โรคระบาด
หัวข้อ 9 อธิบายหลักการสร้างเสริมสุขภาพ และการดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค์เชิงทักษะ
หัวข้อ 1 สามารถสื่อสารเพื่อให้คําแนะนําในการพิจารณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม
หัวข้อ 2 การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข
หัวข้อ 3 สามารถให้แนวทาง ข้อเสนอแนะในการวางแผนแก้ไข ปัญหาระบบยาในสถานพยาบาล
หัวข้อ 4 การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
หัวข้อ 5 ให้ความรู้ผู้บริโภค ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
11. การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต GREATS
(กรุณาทําเครื่องหมายหน้าคุณลักษณะที่รายวิชานี้มีส่วนช่วยเสริมสร้าง พร้อมระบุวิธีการหรือกิจกรรมที่ใช้ในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะนั้นๆ)
 G (Global Mindset) : ทันโลก ทันสังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ
วิธีการ/กิจกรรมที่ใช้ในการสอน ...การแนะนําแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้
และวิเคราะห์กรณีศึกษาในระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุขทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ .....
 R (Responsibility) : มีสํานึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคม และสิ่งแวดล้อม
วิธีการ/กิจกรรมที่ใช้ในการสอน ......การลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน สร้างความตระหนัก รับผิดชอบร่วมกับผู้คนในชุมชน
โดยผ่านการฝึกสัมภาษณ์ สังเกต รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล .......................................................................
 E (Eloquence) : สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียสนทนา
วิธีการ/กิจกรรมที่ใช้ในการสอน ...การลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน รับฟังเรื่องราวของผู้คนและชุมชน และสือ่ สารอย่าง
สร้างสรรค์..................
 A (Aesthetic Appreciation) : ซาบซึง้ ในความงาม คุณค่าของศิลปะ ดนตรี และสถาปัตยกรรม
วิธีการ/กิจกรรมที่ใช้ในการสอน .....................-.....................................................................................................
 T (Team Leader) : ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในบทบาทผู้นํา และบทบาททีม
วิธีการ/กิจกรรมที่ใช้ในการสอน ....การทํางานกลุ่มและการนําเสนองาน.................................................................
 S (Spirit of Thammasat) : มีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย สิทธิ
เสรีภาพ ยอมรับในความเห็นที่แตกต่างและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
วิธีการ/กิจกรรมที่ใช้ในการสอน …การลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนและการทํางานกลุ่ม...................................................
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา: เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบาย เข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
1. แนวคิดเรื่องสุขภาพ การสาธารณสุข การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ความ
จําเป็นด้านสุขภาพ และปัญหาทางด้านสุขภาพของประเทศไทย
2. ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ระบบยา นโยบายแห่งชาติด้านยา และระบบประกันสุขภาพ
3. โครงสร้างระบบสุขภาพ ระบบการให้บริการสาธารณสุขในภาครัฐ เอกชน และในชุมชน
4. วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน การศึกษาปัญหา การใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน ปัญหาระบบยาทั้งใน
ระดับมหภาค และจุลภาค
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5. บทบาทของเภสัชกรกับระบบสุขภาพ ความรับผิดชอบของเภสัชกรในระบบยา และมาตรฐานวิชาชีพเภสัช
กรรม
6. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรรมกับงานสาธารณสุขและระบบสุขภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
- เป็นรายวิชาในหลักสูตรใหม่
- มีการปรับปรุงผลการเรียนรู้จาก มคอ 2 ในเรื่องความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม ระบบประกันสุขภาพ โครงสร้างระบบสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุข
ในภาครัฐ เอกชน และในชุมชน ระบบยา การวิเคราะห์ปัญหาในระบบสุขภาพและระบบยาทั้งระดับมหภาคและ
จุลภาค บทบาทของเภสัชกรกับระบบสุขภาพ ความรับผิดชอบของเภสัชกรในระบบยา มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
The concept of holistic health, health insurance systems, health system structure, publicprivate-community health services. Drug system problem analysis (macro and micro) of health
and drug system, role of pharmacists in the health system, responsibility of pharmacist in drug
system, standard of pharmacy profession.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง
22
6
60
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
3) เคารพสิทธิ กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (ความรับผิดชอบรอง)
1.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็น
และปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในวิชาชีพและการดํารงชีวิต ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การทํากิจกรรมกลุ่มตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล

มคอ. 3

ภศ. 370 ระบบบริการสาธารณสุ ข

5

1) การประเมินพฤติกรรมตนเองโดยนักศึกษาระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชา
2) อาจารย์สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การทํากิจกรรม การสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรม ระบบสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ
2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของกระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้กระบวนการวิจัย
กระบวนการบริหาร และการจัดการองค์กร (ความรับผิดชอบรอง)
3) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ความรับผิดชอบรอง)
4) มีความสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย อภิปราย ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหา ทํากรณีศึกษา
2) เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทัง้ การเรียนรู้ในชั้นเรียน และชุมชน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2) ประเมินผลจากรายงานและการนําเสนองาน
3) การตอบคําถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) มี ค วามสามารถคิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยใช้ อ งค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าชี พ และที่ เกี่ ย วข้ อ งรวมทั้ ง ใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ (ความรับผิดชอบรอง)
2) มี ค วามสามารถพั ฒ นาวิ ธีก ารแก้ ไขปั ญ หาที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นไป (ความ
รับผิดชอบรอง)
3.2 วิธีการสอน
การทํากรณีศึกษา และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากความสามารถในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุและผล
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถเป็นผูร้ ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม (ความรับผิดชอบรอง)
4.2 วิธีการสอน
1) ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผูเ้ รียน ผู้เรียนกับผูส้ อน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น เพื่อส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม
4.3 วิธีการประเมินผล
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การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
1) มีความสามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้อนื่ ได้อย่างเข้าใจ (ความรับผิดชอบรอง)
2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
5.2 วิธีการสอน
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการรายงานการค้นคว้าในหัวข้อที่กําหนดให้ในสัมมนา
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ไม่มี
6.2 วิธีการสอน 6.3 วิธีการประเมินผล -
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หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้
1. แผนการสอน
ชั่วโมงที่

วันที่ เวลา

1-2

อ 14 ส.ค. 61
10.30 – 12.30

3-4

อ. 21 ส.ค. 61
10.30-11.30
11.30-12.30

5-6
7-8

9-10

อ. 28 ส.ค. 61
10.30-12.30
อ. 4 ก.ย. 61
10.30-12.30
อ. 11 ก.ย. 61
10.30-12.30

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน และสื่อที่ใช้
1. ระบ บ สุ ข ภ าพ แ ล ะระบ บ 15 นาที บรรยาย/PowerPoint/
เอกสารการสอน
บริการสาธารณสุข
1.1 บทนํ า สู่ วิ ช าระบบบริ ก าร
สาธารณสุข
1.2 สุ ข ภ าพ ร ะ บ บ สุ ข ภ าพ 45 นาที บรรยาย/PowerPoint/
เอกสารการสอน
ร ะ บ บ บ ริ ก าร ส า ธ า ร ณ สุ ข :
ความหมาย ความสําคัญ ปัญหา
และปัจจัยที่มีผลกระทบ
45
บรรยาย/PowerPoint/
1.3 พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพ
แ ห่ ง ช า ติ พ .ศ .2550 แ ล ะ นาที เอกสารการสอน
ธรรมนูญ ระบบสุขภาพแห่งชาติ
และยุ ท ธศาสตร์ช าติ ที่ เกี่ ย วกั บ
ระบบบริการสาธารณสุข
1.4 แห ล่ ง ข้ อ มู ลด้ า น ระบ บ 15 นาที บรรยาย/PowerPoint/
สุ ข ภ าพ แ ล ะ ระ บ บ บ ริ ก าร
เอกสารการสอน/แนะนํา
สาธารณสุข
website
1
บรรยาย/PowerPoint/
2. ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ใน
เอกสารการสอน
ภาครั ฐ เอกชน และในชุ ม ชน
การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ของ
ไทย: ตามระดับการให้บริการ
1
บรรยาย/PowerPoint/
3. ระบบประกันสุขภาพ
เอกสารการสอน
• หลักการและเหตุผลการ
ประกันสุขภาพ
• ระบ บ ป ระกั น สุ ข ภ าพ ใน
ประเทศไทยและในระดับสากล
4. เรียนรู้และเข้าใจชุมชน
2
บรรยาย/PowerPoint/
เอกสารการสอน
2
บรรยาย/PowerPoint/
5. เครื่ อ งมื อ เรี ย นรู้ ชุ ม ชน และ
เอกสารการสอน
เครื่ อ งมื อ 7 ชิ้ น และวิ ธี ก าร
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์
สอบถามข้อมูล
การเตรียมฝึกฝนทักษะการ
2
บรรยาย/PowerPoint/
สัมภาษณ์สอบถามข้อมูล และ
เอกสารการสอน/Clip
หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด

ผู้สอน
อ.ดร.ภญ.อารยา

อ.ดร.ภญ.อารยา

อ.ภก.ปรุฬห์

อ.ภก.ปรุฬห์
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี

พันโทหญิง. ดร. ภญ.
ศนิตา

ผศ.ดร.พีระพล รัตนะ
ผศ.ดร.พีระพล รัตนะ

อ.ดร.ภญ.อารยา
อ.ภก.ปรุฬห์
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วันที่ เวลา

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

แนะนําแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล

11-12

อ. 18 ก.ย. 61 ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนตามกลุ่ม 6
10.30 – 12.30 กลุ่ม และพื้นทีท่ ี่ได้รับมอบหมาย
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์
ในพื้นที่โรงอาหาร 6 แห่ง ได้แก่
1) โรงอาหารสุขศาสตร์
2) โรงอาหารในโรงพยาบาล
3) ซุ้มอาหารในโรงพยาบาลใกล้
โดมเบเกอร์รี่
4) โรงอาหาร SC
5) โรงอาหาร บร.4 และ
6) โรงอาหาร Green
13-14 อ. 25 ก.ย. 61 สรุปการลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน
10.30 – 12.30 น. วิเคราะห์ชุมชนและวางแผน
แนวทางสร้างเสริมสุขภาพ
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กิจกรรมการเรียน
การสอน และสื่อที่ใช้
VDO

ผู้สอน
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา
อ.ดร.ภญ.กรกช
อ.ดร.ภญ.อรภา
อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา
อ.ภญ.สุวิมล

2

เรียนรู้ในชุมชน

2

อภิปราย/วิเคราะห์ชุมชน อ.ดร.ภญ.อารยา
เพื่อนําเสนองาน
อ.ภก.ปรุฬห์
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา
อ.ดร.ภญ.กรกช
อ. ดร. ภญ.อรภา
อ. ดร. ภญ.พัทธ์ธีรา
อ.ภญ.สุวิมล

สอบกลางภาค วันที่ 30 ก.ย. - 7 ต.ค. 61 (หัวข้อเรื่องที่ 1-5)
2
บรรยาย/PowerPoint/
15-16 อ. 9 ต.ค. 61 6. มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
เอกสารการสอน
10.30 – 12.30 น. บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของวิชาชีพเภสัช
กรรมกับงานสาธารณสุข
2
บรรยาย/PowerPoint/
17-18 อ. 16 ต.ค. 61 7. ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
เอกสารการสอน/
10.30 – 12.30 น. ยาและสุขภาพ
กรณีศึกษา
บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรใน
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ

อ.ดร.ภญ.อารยา
อ.ภก.ปรุฬห์
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา
อ.ดร.ภญ.กรกช
อ.ดร.ภญ.อรภา
อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา
อ.ภญ.สุวิมล

อ.ดร.ภญ.อารยา

อ.ภก.ปรุฬห์
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19-20

21-22
23-24

25-26

27-28
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วันที่ เวลา

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
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กิจกรรมการเรียน
การสอน และสื่อที่ใช้

สุขภาพ
งดการเรียนการสอน อังคาร 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช
2
บรรยาย/PowerPoint/
อ. 30 ต.ค. 61 8. บัญชียาหลักแห่งชาติ
เอกสารการสอน/website
10.30 – 12.30 น. (National List of Essential
Medicines, NLEM)
ที่เกี่ยวข้อง
- ปรัชญา หลักการและ
วัตถุประสงค์
- ความสําคัญต่อระบบยา
ของประเทศ
- การพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติ
อ. 6 พ.ย. 61 9. คลินิกหมอครอบครัว เภสัชกร
2
บรรยาย/PowerPoint/
10.30 – 12.30 น. ครอบครัว และนโยบายของ
เอกสารการสอน/
กระทรวงสาธารณสุข
กรณีศึกษา/Clip VDO
2
บรรยาย/PowerPoint/
อ. 13 พ.ย. 61 10. แนวคิดความปลอดภัยของ
เอกสารการสอน/
10.30 – 12.30 น. ผู้ป่วยและการใช้ยาอย่างสม
กรณีศึกษา/Clip VDO
เหตุผลในระบบบริการ
สาธารณสุข และระบบยาใน
ชุมชน
อ. 20 พ.ย. 61 นําเสนอแนวทางการสร้างเสริม
2
PowerPoint/Clip VDO
10.30 – 12.30 น. สุขภาพ อภิปรายและสรุปผล

ผู้สอน

รศ.ดร.ภญ.จุราพร

อ.ดร.ภญ.อารยา
อ. ภก.ปรุฬห์
รศ.ดร.ภญ.จุราพร
อ.ดร.ภญ.อารยา

อ.ดร.ภญ.อารยา
อ. ภก.ปรุฬห์
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา
อ.ดร.ภญ.กรกช
อ.ดร.ภญ.อรภา
อ.ดร.ภญ.พัทธ์ธีรา
อ.ภญ.สุวิมล
PowerPoint/Clip VDO/ อ.ดร.ภญ.อารยา
กรณีศึกษา
อ.ภก.ปรุฬห์

อ. 27 พ.ย. 61 ทบทวน วิเคราะห์ กําหนด
2
10.30 – 12.30 น. แนวทาง และทิศทางการพัฒนา
ชุมชน
สอบปลายภาค วันที่ 4-20 ธันวาคม 2561 (หัวข้อเรื่องที่ 6 - 10)
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2. แผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

1

การประเมินพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างเรียน
และภายหลังสิน้ สุดวิชา*

1-16

5%

2

การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

80%
(กลางภาค 40%, ปลายภาค 40%)

2,3,4,5

ประเมินผลจากรายงานและการนําเสนองาน

สัปดาห์ที่
8 และ 17
สัปดาห์ที่
15
สัปดาห์ที่
15

10%

การตอบคําถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.5%
การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุและผล
การประเมินความสามารถในการทํางาน
สัปดาห์ที่
กิจกรรมเก็บข้อมูลคัดกรอง
4
ร่วมกับกลุ่มเพือ่ น และทีมงานอย่างมี
6 และ 7
และสรุปการลงพื้นที่ 2.5%
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
* 1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของคณะฯ
2. ความตรงต่อเวลา
3. มีความตั้งใจ/มีสมาธิในการเรียน
4. เตรียมตัวเพื่อเรียน มีการค้นคว้าข้อมูลหากได้รับมอบหมาย
5. ตอบคําถาม/อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. ทําแบบประเมินพฤติกรรมตนเองด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ทั้งนี้นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่ต่ํากว่า 70% ของเวลาเรียนทั้งหมดในชั้นเรียน จึงจะมีสทิ ธิสอบปลายภาค ซึ่ง
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิม่ เติมถึง
ปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)
เกณฑ์การประเมินผล ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
≥ 85%
A
79-84
B+
75-80
B
70-74
C+
65-69
C
60-64
D+
55-59
D
< 55%
F
2,3,4
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.ตํารา และเอกสารหลัก
1. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. สุขภาพคนไทย 2559: ตายดี วิถีที่เลือกได้. นครปฐม:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
2. ร่าง คู่มือผู้สอน เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วยและการใช้ยาสมเหตุผล สําหรับสถาบันการศึกษาเภสัช
ศาสตร์,คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถาบันการศึกษาเภสัช
ศาสตร์, 2559.
3. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. สุขภาพคนไทย 2558: อุบายขายสุขภาพ: เมื่อสุขภาพ
เป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือกําไร. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
4. การคลังระบบสุขภาพ: เส้นทางสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์. บรรณาธิการ.
นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556.
5. บทสังเคราะห์ข้อเสนอบทบาทกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข, จรวยพร
ศรีศศลักษณ์, สายศิริ ด่านวัฒนะ.บรรณาธิการ. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554.
6. แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย (พ.ศ. 2554-2558). คณะกรรมการ
ยกร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล และ
คณะ บรรณาธิการ. นนทบุรี: สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554.
7. สู่วิสัยทัศน์ การวิจัยระบบยาประเทศไทยปี 2560. การประชุมเชิงปฏิบัติการสู่วิสัยทั ศน์วิจัยระบบยาใน
ประเทศไทย ปี 2560. นนทบุรี: แผนงานวิจัยพัฒนาระบบยา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554.
8. รายงานสถานการณ์ระบบยาประจําปี 2554: ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระบบยา (2552-2554).
ยุพดี ศิริสินสุข.บรรณาธิการ. แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.). คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; กรุงเทพฯ: 2554.
9. กํ า ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพ: ที่ เป็ น มา เป็ น อยู่ และจะเป็ น ไป. นงลั ก ษณ์ พะไกยะ, เพ็ ญ นภา หงษ์ ท อง.
บรรณาธิการ. นนทบุรี: สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ (สวค.), 2554.
10. การพัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งชาติ: การประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ร่วมกับ
สัปดาห์เภสัชกรรมประจําปี 2554 การประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งชาติ (ครั้งที่ 1). สภา
เภสัชกรรม. นนทบุรี: 2554.
11. 30 ปี พัฒนาการนโยบายแห่งชาติด้านยาของไทย (2524-2554). นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี, ยุพดี ศิริสินสุข.
บรรณาธิการ. แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒ นาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ: 2554.
12. รายงานสถานการณ์ระบบยาประจําปี 2552. ยุพดี ศิริสินสุข, อรวรรณ เกตุเจริญ.บรรณาธิการ. แผนงาน
สร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; กรุงเทพฯ:
2553.
13. แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล. เรณู สอนเครือ. บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 10. นนทบุรี: บริษัทยุทธริ
นทร์ การพิมพ์ จํากัด, 2553.
14. ปัญหาสุขภาพกับระบบบริการและการคลัง ระบบสุขภาพของคนไทย. พินิจ ฟ้าอํานวยผล, ชาญวิทย์ ทระ
เทพ, สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์. บรรณาธิการ. นนทบุรี: สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย,
2552.
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15. การสร้างเสริมสุขภาพ: แนวคิด หลักการ และยุทธศาสตร์. เพ็ญแข ลาภยิ่ง. บรรณาธิการ. นนทบุรี: สํานัก
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2552.
16. วิถีชุมชน: คู่มือการเรียนรู้ที่ทําให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะฯ.
บรรณาธิการ. นนทบุรี: สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2552.
17. วัฒ นธรรม สุขภาพ กับการเยียวยา: แนวคิดทางสังคมและมานุษ ยวิทยาการแพทย์. โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย์.บรรณาธิการ. นนทบุรี: สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2551.
18. ยากั บ ชุ ม ชน : มิ ติ ท างสั ง คมวั ฒ นธรรม. โกมาตร จึ ง เสถี ย รทรั พ ย์ , ลื อ ชั ย ศรี เงิ น ยวง, วิ ชิ ต เปานิ ล .
บรรณาธิการ. นนทบุรี: สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550.
19. การปฏิวัติเงียบ: การปฏิรูประบบสุขภาพ. ประเวศ วะสี. บรรณาธิการ. นนทบุรี: สํานักงานปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ, 2546.
20. บริ ก ารสาธารณสุ ข กั บ การแสวงหากํ า ไรเชิ ง ธุ ร กิ จ . ปิ ติ พ ร จั น ทรทั ต ณ อยุ ธ ยา, วณี ปิ่ น ประที ป .
บรรณาธิการ. นนทบุรี: สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ. 2546.
21. ทางเลือกใหม่ระบบบริการสาธารณสุข. รวินันท์ ศิริกนกวิไล, ทวีเกียรติ บุณยไพศาลเจริญ, ยงยุทธ พงษ์
สุภาพ. บรรณาธิการ. นนทบุรี: โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข, 2542.
22. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) http://www.thaidrugwatch.org/
2. เอกสาร และข้อมูลสําคัญ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนโดยคณาจารย์
3. เอกสาร และข้อมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3 แบบประเมินรายวิชาโดยคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้ดําเนินการ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 แบบประเมินผู้สอน และการสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
2.2 ผลการสอบ
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน ภายหลังการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น เพื่อ
ปรับ ปรุงเนื้อ หาให้ ครอบคลุ มตามวัตถุป ระสงค์ เช่น การเพิ่ ม หั วข้อบรรยาย การปรับจํานวนชั่วโมงบรรยายให้
เหมาะสม
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทุก 3 ปี
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน การสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
รวมถึงพิจารณาจากผลการสอบ และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา โดย
มีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากข้อสอบ รายงาน และวิธีการให้
คะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมมุ มองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์
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