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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
วิทยำเขตรังสิต /คณะเภสัชศำสตร์

หมวดที่ 1. ลักษณะและข้อมูลโดยทัว่ ไปของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ ภศ. 410 เภสัชบำบัด 1 (PM 410 Pharmacotherapeutics I)
2. จำนวนหน่วยกิต
4 หน่วยกิต (4-0-8)
3. หลักสูตร เภสัชศำสตรบัณฑิต ประเภทของรำยวิชำ วิชำแกน/ด้ ำนผู้ป่วย
4. อำจำรย์ผ้ รู ับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผ้ สู อน
4.1 อำจำรย์ผ้ รู ับผิดชอบรำยวิชำ
1. รศ. ดร. ภก. อรัมษ์ เจษฎำญำนเมธำ (Email: aromarx@yahoo.com)
2. รศ. ดร. ภญ. จุรำพร พงศ์เวชรักษ์ (Email: pjurapor@yahoo.com)
4.2 อำจำรย์ผ้ สู อน
1. ผศ. ดร. วีรชัย ไชยจำมร (อำจำรย์พิเศษ)
2. รศ. ดร. ภญ. จุรำพร พงศ์เวชรักษ์
3. รศ.ดร. ภก. อรัมษ์ เจษฎำญำนเมธำ
4. ผศ. ดร. ภญ. สุชำดำ สูรพันธุ์
5. ผศ. ดร. คณินทร์ รังสำดทอง
5. ภำคกำรศึกษำ ชั้นปี ที่เรียน ภำคกำรศึกษำที่ 1 ชั้นปี ที่ 4 วันจันทร์ เวลำ 10.30-12.30 น. และ 13.30-15.30 น.
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisites) สอบได้ หรือศึกษำพร้ อมกับ พศ.056 เภสัชวิทยำสำหรับเภสัชกร 2
และ ภศ.310 เภสัชกรรมชีวภำพและเภสัชจลนพลศำสตร์
7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
8. สถำนที่เรียน ห้ อง A3012 อำคำรเรียนและปฏิบตั กิ ำรรวม 2 (คณะเภสัชศำสตร์)
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำ ครั้งล่ำสุด 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
10. ควำมเชื่อมโยงกับเกณฑ์สมรรถนะวิชำชีพ ได้ แก่ สมรรถนะร่วม และ/หรือ สมรรถนะสำขำหลัก
5.6 สำมำรถปฏิบตั งิ ำนบริบำลทำงเภสัชกรรม ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ในฐำนะทีมสหสำขำวิชำชีพ
5.6.1 สำมำรถคัดกรอง ประเมินสุขภำพเบื้องต้ น เพื่อให้ คำแนะนำในกำรปฎิบตั ติ วั ทั้งที่ต้องใช้ ยำและไม่ต้องใช้ ยำ แก่
ผู้รับบริกำรอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรจัดกำรโรคและยำ กำรส่งต่อในกรณีท่จี ำเป็ น
5.6.2 สำมำรถประเมินสภำวะผู้ป่วย กำหนดแผนกำรรักษำหรือประเมินแผนกำรรักษำ ค้ นหำ ป้ องกัน แก้ ไขปั ญหำ
ติดตำมกำรใช้ ยำและผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ ประเมินควำมร่วมมือ พฤติกรรมสุขภำพ ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพล รวมทั้งเสนอแผนกำร
ใช้ ยำที่เหมำะสมเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ของกำรรักษำที่เป็ นไปตำมหลักกำรของเภสัชบำบัด

ภศ 410 เภสัชบำบัด 1

1

มคอ 3
11. กำรเสริมสร้ ำงคุณลักษณะบัณฑิต GREATS
 G (Global Mindset): ทันโลก ทันสังคม เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในมิตต
ิ ่ำงๆ
วิธีกำร/กิจกรรมที่ใช้ ในกำรสอน กำรเปิ ดมุมมองกำรดูแลรักษำผู้ป่วยด้ วยแนวทำงที่ได้ รับกำรยอมรับในระดับ
สำกล กำรคำนึงถึงข้ อจำกัดเมื่อนำมำใช้ ในระดับประเทศและองค์กร
 R (Responsibility): มีสำนึกรับผิดชอบอย่ำงยั่งยืน ต่อตนเอง บุคคลรอบข้ ำง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
วิธกี ำร/กิจกรรมที่ใช้ ในกำรสอน มีกำรให้ คะแนนกำรเข้ ำชั้นเรียน และควำมประพฤติในชั้นเรียน ซึ่งสะท้ อนควำม
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ นื มีงำนมอบหมำยที่ส่งตำมเวลำที่กำหนด ทำให้ นักศึกษำทรำบบทบำทและควำม
รับผิดชอบที่พึงมีต่อวิชำชีพ ผู้อ่นื และสังคม
 E (Eloquence): สำมำรถสื่อสำรอย่ำงสร้ ำงสรรค์ และทรงพลัง มีทกั ษะสุนทรียสนทนำ
A (Aesthetic Appreciation): ซำบซึ้งในควำมงำม คุณค่ำของศิลปะ ดนตรี และสถำปัตยกรรม
 T (Team Leader): ทำงำนร่วมกับผู้อ่น
ื ได้ ท้งั ในบทบำทผู้นำ และบทบำททีม
วิธกี ำร/กิจกรรมที่ใช้ ในกำรสอน: กำรทำกิจกรรมกลุ่ม กำรอภิปรำยในชั้นเรียน และ กำรนำเสนอ
S (Spirit of Thammasat): มีจิ ต วิ ญ ญำณควำมเป็ นธรรมศำสตร์ ควำมเชื่ อมั่น ในระบอบประชำธิป ไตย สิทธิ
เสรีภำพ ยอมรับในควำมเห็นที่แตกต่ำงและต่อสู้เพื่อควำมเป็ นธรรม
หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนแล้ ว นักศึกษำสำมำรถ
1. อธิบำยควำมหมำยและหลักของกำรให้ บริบำลทำงเภสัชกรรม
2. อธิบำยถึงข้ อมูลและกำรได้ มำซึ่งข้ อมูลของผู้ป่วยที่มคี วำมสำคัญต่อกำรวำงแผนบริบำลทำงเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วย
3. อธิบำยถึงหลักกำรใช้ ยำอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรให้ บริบำลทำงเภสัชกรรมแก่ผ้ ปู ่ วยโรคติดเชื้อ โรคทำงเดิน
หำยใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบำหวำน และ โรคไตวำยเรื้อรัง
4. อธิบำยถึงหลักกำรให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรใช้ ยำและระบุประเด็นกำรให้ คำปรึกษำด้ ำนยำแก่ผ้ ปู ่ วยโรคติดเชื้อ
โรคทำงเดินหำยใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบำหวำน และ โรคไตวำยเรื้อรัง
5. อธิบำยถึงบทบำทและควำมสำคัญของเภสัชกรในกำรให้ บริบำลทำงเภสัชกรรมแก่โรคติดเชื้อ โรคทำงเดิน
หำยใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบำหวำน และ โรคไตวำยเรื้อรัง
2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำปรับปรุงรำยวิชำ: ปรับปรุงลำดับเนื้อหำรำยวิชำให้ เหมำะสมกับรำยวิชำอื่นๆ ในหลักสูตร
หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินการ
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
หลักกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมของโรคในกลุ่มโรคติดเชื้อ โรคระบบทำงเดินหำยใจ โรคของระบบหัวใจและหลอด
เลือด โรคเบำหวำน และ โรคไตเรื้อรัง หลักกกำรใช้ ยำบำบัดในโรคดังกล่ ำวตำมมำตรฐำนหรือแนวปฏิบัติท่มี ำจำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์ กำรซักประวัติเกี่ยวกับอำกำรที่เกี่ยวข้ องกับโรคและระบบอวัยวะดังกล่ ำว กำรให้ คำปรึกษำแก่
ผู้ป่วยในกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ยำรูปแบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรรักษำโรคหรือใช้ กบั อวัยวะกลุ่มดังกล่ำว
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภำคกำรศึกษำ
กำรศึกษำด้ วยตนเอง
บรรยำย สอนเสริม กำรฝึ กปฏิบตั /ิ งำนภำคสนำม/กำรฝึ กงำน
120 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
ไม่มี
ไม่มี
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3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ท่อี ำจำรย์ให้ คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็ นรำยบุคคล
อำจำรย์ผ้ สู อนจัดเวลำให้ คำปรึกษำเป็ นรำยบุคคล หรือรำยกลุ่มตำมควำมต้ องกำร 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
(เฉพำะรำยที่มคี วำมต้ องกำรคำปรึกษำ)
หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนำ
 มีวินัยตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพ และสังคม
 มีกำรเคำรพสิทธิ กฎระเบียบ และข้ อบังคับต่ำงๆขององค์กรและสังคม
 มีควำมเป็ นแบบอย่ำงที่ดตี ่อผู้อ่นื ทั้งในกำรดำรงตน และกำรปฏิบตั งิ ำน (ควำมรับผิดชอบรอง)
 มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
 มีกำรตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต (ควำมรับผิดชอบ
รอง)
 มีควำมสำมำรถแยกแยะควำมถูกต้ อง ควำมดี และควำมชั่วได้ (ควำมรับผิดชอบรอง)
1.2 วิธกี ำรสอน
 จัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนในทุ กรำยวิชำทำงเภสัชศำสตร์ท่ีผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ ว ม เน้ นกำรเรียนรู้จำก
สถำนกำรณ์จริง บทบำทสมมติ และกรณีตัวอย่ ำงที่ครอบคลุมประเด็นและปั ญหำด้ ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม ทั้งในวิชำชีพและกำรดำรงชีวิต
 ปลูกฝังให้ นักศึกษำมีระเบียบวินัย โดยเน้ นกำรเข้ ำชั้นเรียนให้ ตรงเวลำ ตลอดจนกำรแต่งกำยที่เป็ นไปตำม
ระเบียบของมหำวิทยำลัย

 ส่งเสริมให้ มคี วำมรับผิดชอบโดยให้ มกี ำรทำงำนกลุ่ม
1.3 วิธกี ำรประเมินผล
 มีคะแนนประเมินกำรเข้ ำชั้นเรียน และ กำรให้ คะแนนจำกงำนที่ได้ รับหมำย
2. ควำมรู้
2.1 ควำมรู้ ที่ต้องได้ รับ
 มีควำมรู้และควำมเข้ ำใจในสำระสำคัญของกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม ระบบสุขภำพ และปัจจัยที่
มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม และต่อระบบสุขภำพ
 มีควำมสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ อง
 มี ค วำมรู้ และควำมเข้ ำ ใจในสำระส ำคั ญ ของศำสตร์ ท่ี เ ป็ นพื้ นฐำนชี วิ ต และพื้ นฐำนทำง
วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ ที่ครอบคลุมทั้งวิทยำศำสตร์มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ กฎหมำยและกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย (ควำมรับผิดชอบรอง)
 มีควำมรู้และควำมเข้ ำใจในสำระสำคัญของกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ กำรจัดกำรควำมรู้
กระบวนกำรวิจัย กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำรองค์กร (ควำมรับผิดชอบรอง)
 มีควำมรู้ในแนวกว้ ำงของสำขำวิชำที่ศึกษำ เพื่อให้ เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลง และเข้ ำใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้ อง (ควำมรับผิดชอบรอง)
2.2 วิธกี ำรสอน
 เน้ นกำรสอนโดยให้ ผ้ ูเรียนมีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม กำรใช้ ปัญหำเป็ น
พื้นฐำน เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง ทั้งกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึ ก และชุมชน
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 ใช้ วิธสี อนที่หลำกหลำยทั้งกำรบรรยำยร่วมกับกำรอภิปรำย กำรค้ นคว้ ำ กำรวิเครำะห์ และทำกรณีศึกษำ
ตลอดจนกำรนำเสนอประเด็นที่ผ้ เู รียนสนใจ เพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม
2.3 วิธกี ำรประเมินผล
 กำรทดสอบย่อย
 กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน
 ประเมินจำกรำยงำนที่มอบหมำยให้ นักศึกษำทำ
3. ทักษะทำงปัญญำ
3.1 ทักษะทำงปัญญำ ที่ต้องพัฒนำ
 มีควำมสำมำรถสืบค้ น ตีควำม และประเมินแนวคิดใหม่ๆ จำกแหล่งข้ อมูลที่หลำกหลำย เพื่อใช้
ในกำรแก้ ไขปั ญหำอย่ ำงสร้ ำงสรรค์ด้วยตนเอง สำมำรถนำข้ อมูล และหลักฐำนไปใช้ ในกำร
อ้ ำงอิง และแก้ ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ
 มีควำมสำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพ และที่เกี่ยวข้ องรวมทั้ง
ใช้ ประสบกำรณ์เป็ นฐำน เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภำพ
 มี ค วำมสำมำรถพั ฒ นำวิ ธี ก ำรแก้ ไ ขปั ญ หำที่ มี ป ระสิท ธิ ภ ำพ สอดคล้ องกั บ สถำนกำรณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
 มีควำมสำมำรถใช้ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทำงกำรวิจัยและนวัตกรรมที่เหมำะสมในกำร
แก้ ไขปัญหำ (ควำมรับผิดชอบรอง)
3.2 วิธกี ำรสอน
 กำรทำกรณีศึกษำ
 กำรอภิปรำยกลุ่ม
 กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3.3 วิธกี ำรวัดและประเมินผล
 กำรสอบวัดควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ ไขปัญหำโดยใช้ กรณีศึกษำ
 กำรประเมินจำกผลงำนที่เกิดจำกกำรใช้ กระบวนกำรแก้ ไขปัญหำ กำรศึกษำค้ นค้ นคว้ ำอย่ำงเป็ น
ระบบ กำรวิเครำะห์วิจำรณ์
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนำ
 มีควำมสำมำรถสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำต่ ำงประเทศกับกลุ่มคนหลำกหลำยได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
 มีควำมสำมำรถให้ ควำมช่ วยเหลือและอำนวยควำมสะดวก ในกำรแก้ ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
ทั้งในบทบำทของผู้นำ หรือในบทบำทของผู้ร่วมทีมงำน
 มีควำมสำมำรถใช้ ควำมรู้ในศำสตร์มำชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมำะสม
 มีควำมรับผิดชอบในกำรกระทำของตนเองและรับผิดชอบงำนในกลุ่ม
 มีควำมสำมำรถเป็ นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในกำรแก้ ไขสถำนกำรณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้ อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม (ควำมรับผิดชอบรอง)
4.2 วิธกี ำรสอน
 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรทำงำนกลุ่ม กำรทำงำนที่ต้องประสำนงำนกับผู้อ่ นื เพื่อ
ส่งเสริมกำรแสดงบทบำทของกำรเป็ นผู้นำและผู้ตำม
 ใช้ กลยุทธ์กำรสอนที่เน้ นกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ ำงผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
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4.3 วิธกี ำรประเมินผล
 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สร้ ำงสรรค์
 กำรประเมินกำรแสดงออกของกำรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้ตำมประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้และควำมสนใจ ในกำรพัฒนำตนเองในด้ ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
 มีค วำมสำมำรถแปลงข้ อ มู ล ให้ เป็ นข่ ำ วสำรที่มีคุ ณ ภำพ รวมทั้ง สำมำรถอ่ ำ นวิเครำะห์ และ
ถ่ำยทอดข้ อมูลข่ำวสำรแก่ผ้ อู ่นื ได้ อย่ำงเข้ ำใจ
 มีควำมสำมำรถสื่อสำรภำษำไทยได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งกำรพูด กำรฟั ง กำรอ่ำน กำรเขียน
และกำรนำเสนอ รวมทั้งสำมำรถอ่ำนวำรสำรและตำรำภำษำอังกฤษอย่ำงเข้ ำใจ
 มีควำมสำมำรถใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศได้ อย่ำงเหมำะสม (ควำมรับผิดชอบรอง)
5.2 วิธกี ำรสอน
 จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกทักษะกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล ทั้งกำรพูด
กำรฟั ง และกำรเขียน ในกลุ่ ม ผู้ เ รีย น ระหว่ ำ งผู้ เรีย นและผู้ สอน และบุ ค คลที่เ กี่ยวข้ อ ง ใน
สถำนกำรณ์ท่หี ลำกหลำย
 จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ เลือกและใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรที่หลำกหลำยรูปแบบและวิธกี ำร
5.3 วิธกี ำรประเมินผล
 ประเมินผลงำนตำมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ แบบประเมินทักษะกำรพูดกำรเขียน
6. ทักษะกำรปฏิบตั ทิ ำงวิชำชีพ
6.1 ทักษะกำรปฏิบตั ทิ ำงวิชำชีพที่ต้องพัฒนำ
 มีควำมสำมำรถประเมินสุขภำพเบื้องต้ น เพื่อให้ คำแนะนำที่เหมำะสมในกำรใช้ ยำแก่ประชำชน
รวมทั้งกำรส่งต่อในกรณีท่จี ำเป็ น สำมำรถกำหนดแผนกำรใช้ ยำที่เหมำะสมกับผู้รับบริกำรแต่ละ
รำย และดูแลกำรใช้ ยำให้ มปี ระสิทธิภำพสูงสุดโดยเน้ นกำรส่งเสริมควำมร่วมมือของผู้รับบริกำร
 มีควำมสำมำรถติดตำมป้ องกันแก้ ไขปั ญหำกำรใช้ ยำของผู้รับบริกำรและชุมชน และแจ้ งแก่
ผู้เกี่ยวข้ องอย่ำงเป็ นระบบสำมำรถให้ ข้อมูลยำและผลิตภัณฑ์สขุ ภำพอื่นๆแก่ผ้ ูรับบริกำรชุ มชน
และบุคลำกรทำงสำธำรณสุขอย่ำงถูกต้ องทันสมัยและเชื่อถือได้
 มีควำมสำมำรถประเมินปั ญหำสุขภำพและควำมต้ องกำรยำของชุมชน คัดเลือกจัดซื้อจัดหำยำ/
ผลิตภัณฑ์ยำที่มคี ุณภำพมำเพื่อให้ บริกำรแก่ผ้ รู ับบริกำรอย่ำงเหมำะสม (ควำมรับผิดชอบรอง)
6.2 วิธกี ำรสอน
 กำรสำธิต
6.3 วิธกี ำรประเมินผล
 สอบกลำงภำค และสอบปลำยภำค
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนกำรสอน

สัปดาห์
วันที่
1
20/8/61

2
27/8/61

เวลา

หัวข้อ

10.30-12.30 น. Introduction to pharmaceutical care,
drug-related problems, rational drug
use and patient safety
13.30-15.30 น. Introduction to medical records and
SOAP note
10.30-12.30 น. กำรแปลผลตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร

13.30-15.30 น. Understanding physical
examinations: Basics for pharmacy
students
3
10.30-12.30 น. Principle of pharmacotherapy in
3/9/2561
infectious diseases
13.30-15.30 น. Pharmacotherapy of communityacquired pneumonia (CAP)
4
10.30-12.30 น. Pharmacotherapy of UTI (cystitis
10/9/2561
and pyelonephritis)
13.30-16.30 น. Case: Pharmacotherapy of UTI
(cystitis and pyelonephritis)
5
8.30-10.30 น. Pharmacotherapy of asthma and
13/9/2561
COPD
(วันพฤหัส)
10.30-12.30 น. Pharmacotherapy of tropical
17/9/2561
infectious diseases (malaria, dengue,
leptospirosis, melioidosis)
13.30-16.30 น. Case: Tropical infectious diseases
6
10.30-12.30 น. Pharmacotherapy of asthma and
24/9/2561
COPD
13.30-16.30 น. Case: Asthma and COPD

กิจกรรม การเรียน
การสอน/สือ่ ทีใ่ ช้
บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน
บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน
บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน
บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน
บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน
บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน
บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน
อภิปรำยกรณีศึกษำ/
กำรทำ SOAP
บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน

ผูส้ อน
อ. จุรำพร

อ. อรัมษ์
อ. สุชำดำ
อ อรัมษ์

อ. อรัมษ์
อ. อรัมษ์
อ. คณินทร์
อ. คณินทร์
อ. สุชำดำ

บรรยำย/
เอกสำรกำรสอน

อ. คณินทร์

อภิปรำยกรณีศึกษำ/
กำรทำ SOAP
บรรยำย/
เอกสำรกำรสอน
อภิปรำยกรณีศึกษำ/
กำรทำ SOAP

อ. คณินทร์
อ. สุชำดำ
อ. สุชำดำ

1-5 ตค. 61 สอบกลางภาค
(หัวข้ อสัปดำห์ท่ี 1-6)
คะแนนร้ อยละ 42.5 ของรำยวิชำ
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สัปดาห์
เวลา
หัวข้อ
วันที่
7
10.30-12.30 น. Pharmacotherapy of dyslipidemia
8/10/2561
13.30-15.30 น. Pharmacotherapy of hypertension
15/10/2561

กิจกรรม การเรียน
การสอน/สือ่ ทีใ่ ช้
บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน

ผูส้ อน
อ. อรัมษ์

บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน

อ. อรัมษ์

บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน

อ. อรัมษ์

บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน

อ. อรัมษ์

บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน

อ. จุรำพร

อภิปรำยกรณีศึกษำ/
กำรทำ SOAP

อ. อรัมษ์

บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน

อ. จุรำพร

อภิปรำยกรณีศึกษำ/
กำรทำ SOAP
บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน

อ. จุรำพร
อ.วีระชัย
(อ. พิเศษ)

บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน

อ.วีระชัย
(อ. พิเศษ)

อภิปรำยกรณีศึกษำ/
กำรทำ SOAP
บรรยำย /
เอกสำรกำรสอน
นำเสนอกรณีศึกษำ

อ. อรัมษ์

คณำจำรย์

นำเสนอกรณีศึกษำ

คณำจำรย์

หยุดชดเชยวันคล้ ำยวันสวรรคตฯ

8
10.30-12.30 น. Pharmacotherapy of coronary artery
22/10/2561
disease
13.30-15.30 น. Pharmacotherapy of chronic heart
failure
9
10.30-12.30 น. โรคเบำหวำนและหลักกำรใช้ ยำบำบัด
29/10/2561
13.30-16.30 น. Case: Cardiovascular diseases
10
10.30-12.30 น. โรคเบำหวำนและหลักกำรใช้ ยำบำบัด
5/11/2561
13.30-16.30 น. Case: DM
11
10.30-12.30 น. กำรใช้ ยำบำบัดในโรคไตวำยเรื้อรัง
12/11/2561
13.30-15.30 น. กำรใช้ ยำบำบัดในโรคไตวำยเรื้อรัง
12
10.30-12.30 น. Case: Chronic kidney disease
19/11/2561
13.30-15.30 น. กำรให้ คำปรึกษำและจ่ำยยำผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง
13
10.30-12.30 น. Formal case presentation
26/11/2561
13.30-16.30 น. Formal case presentation

อ. อรัมษ์

4-21 ธันวาคม 2561 สอบปลายภาค
(หัวข้ อสัปดำห์ท่ี 7-12)
คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 42.5 ของรำยวิชำ
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2. กำรประเมินผล
กิจกรรมที่
1
2
3

วิธีการประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล
42.5%
42.5%
7.5%
7.5%

กำรสอบข้ อเขียนกลำงภำค (หัวข้ อสัปดำห์ท่ี 1-6)
กำรสอบข้ อเขียนปลำยภำค (หัวข้ อสัปดำห์ท่ี 7-12)
ประเมินจำกกำรเข้ ำชั้นเรียน/ทดสอบย่อย/งำนมอบหมำย
ประเมินจำกกำรนำเสนอ formal case presentation

3. กำรตัดเกรด อิงกลุ่ม หรือ อิงเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ ดงั นี้
ช่วงคะแนน

เกรดที่ได้รบั

80-100

A.

75-79

B+

70-74

B.

65-69

C+

60-64

C.

55-59

D+

50-54

D.

<50

F.

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตำรำ และเอกสำรประกอบกำรสอนหลัก
1.1. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10th edition
1.2. Koda-Kimble and Young's Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs 11th edition.
1.3. Pathology and Therapeutics for Pharmacists: A basis for clinical pharmacy practice. 3rd edition.
1.4 Clinical Pharmacy and Therapeutics. 12th edition.
1.5 Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illness. 6th edition.
1.6 Patient Assessment in Pharmacy. 2012
2. หนังสือ เอกสำร และข้ อมูลอ้ ำงอิง ที่สำคัญ
ตำมในข้ อ 1 และ แนวปฏิบตั หิ รือมำตรฐำนกำรรักษำโรคที่เกี่ยวข้ องซึ่งใช้ ในปัจจุบนั
3. หนังสือ เอกสำร และข้ อมูลอ้ ำงอิง ที่แนะนำ
ตำมในข้ อ 1 และ นักศึกษำสำมำรถค้ นคว้ ำเพิ่มเติมได้ จำกห้ องสมุดคุณหญิงนงเยำว์ และฐำนข้ อมูลออนไลน์
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มคอ 3
หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
ให้ นักศึกษำทุกคนประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำ ซึ่งรวมถึงวิธกี ำรสอน สิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และ
เสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงรำยวิชำ
2. กำรประเมินกำรสอน
ให้ มกี ำรประเมินรำยวิชำและกำรสอนของอำจำรย์รำยบุคคลโดยนักศึกษำ
3. กำรปรับปรุงกำรสอน
ก ำหนดให้ อำจำรย์ ผ้ ู ส อนทบทวน ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ และวิ ธีก ำรสอน จำกผลกำรประเมิ น ประสิท ธิผ ลของ
รำยวิชำ แล้ วจัดทำรำยงำนรำยวิชำตำมรำยละเอียดที่ สกอ. กำหนด
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
ในระหว่ำงกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้ อตำมที่คำดหวังจำกกำรเรียนรู้ในวิชำ โดยกำร
สอบถำมนักศึกษำ รวมถึงพิจำรณำผลกำรสอบย่ อย และหลังจำกประกำศผลกำรเรียนรำยวิชำมีกำรทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชำดังนี้
 กำรทวนสอบกำรให้ คะแนนจำกกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำโดยอำจำรย์ท่ำนอื่น
 มีกำรตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยตรวจสอบข้ อสอบ รำยงำน
วิธกี ำรให้ คะแนนสอบ และกำรให้ คะแนนพฤติกรรม
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ
มีกำรทบทวนประสิทธิผ ลของรำยวิ ช ำ โดยพิ จ ำรณำจำก ผลกำรประเมิน รำยวิ ช ำและกำรสอนของอำจำรย์
รำยบุคคลโดยนักศึกษำ คำแนะนำเกี่ยวกับรำยวิชำโดยอำจำรย์ผ้ สู อน ให้ อำจำรย์ผ้ สู อนรับผิดชอบในกำรทบทวน
เนื้ อหำที่ส อน กลยุ ท ธ์ก ำรสอนที่ใ ช้ เสนอแนวทำงและวำงแผนในกำรปรั บปรุง พั ฒ นำในรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรของรำยวิชำ เพื่อใช้ ในปี กำรศึกษำถัดไป
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