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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพปส ๓๒๗  หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ VSPA 327    Principles of Veterinary Pharmacology  

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต      ๒ (๒-๐-๔)      
  (ทฤษฎี ๒ ชม.   ปฏิบัติ ๐ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง๔ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๔.๑.๑ ผศ.ดร.ปารณีย์ ญาติมาก   ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๕๖๗๑๘๑     E-mail : paranee.yat@mahidol.ac.th 

   ๔.๑.๒ ผศ.ภญ.ดร.บุญรัตน์ จันทร์ทอง  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
      โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ต่อ๑๕๑๖   E-mail : boonrat.cha@mahidol.ac.th   

 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         

      ๔.๒.๑ ผศ.ดร.ปารณีย์ ญาติมาก  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๕๖๗๑๘๑    E-mail : paranee.yat@mahidol.ac.th 

 ๔.๒.๒ ผศ.ภญ.ดร. บุญรัตน์ จันทร์ทอง ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ตอ่ ๑๕๑๖  E-mail : boonrat.cha@mahidol.ac.th 

 ๔.๒.๓ รศ.สพ.ญ.ดร. สุขฤทัย บุญมาไสว    ภาควิชา ปรีคลนิิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๙๘๒๘๔๘   E-mail : sookruetai@gmail.com 

 ๔.๒.๔ ผศ.น.สพ.พิงพล จรูญรัตน์           ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ตอ่ ๒๒๓๕ E-mail : phingphol.cha@mahidol.ac.th  
๔.๒.๕ ผศ.ดร.สพ.ญ. อาภรณ ์ลี้สมบุญ  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ตอ่ ๑๕๓๙ E-mail : arpron.lee@mahidol.edu 

    
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑  ชั้นปีที่ ๓  
๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 
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    ๒  
 

 

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
สพปส ๒๒๓ 
 สพปส ๒๒๖ 
   

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
   ไม่มี    
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา 
๑.๑ สามารถอธิบายหลักการสำคัญเกี่ยวกับยาชนิดต่างๆ การพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ยา วิธีให้ยา 
และการปรุงยาใหเหมาะสมกับการรักษาสัตว์ชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๒  สามารถอธิบายหลักการและสามารถคำนวณค่าต่างๆทางเภสัชกรรมพ้ืนฐานได้ 
๑.๓  สามารถอธิบายเภสัชจลนศาสตร และเภสัชพลศาสตร ได้แก่ กลไกการออกฤทธิ์ การดูดซึม การกระจาย
และการถูกทำลาย การขับออกจากร่างกาย ของยาแตละกลุม  
๑.๔  สามารถอธิบายหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา หลักการและคำนวณทาง
เภสัชจลนศาสตร์ และกลไกพ้ืนฐานในการออกฤทธิ์ของยาในร่างกายสัตว์ 
๑.๕ สามารถอธิบายถึงการแบ่งกลุ่มของยา ลักษณะยาเบื้องต้นในแต่ละกลุ่ม การออกฤทธิ์ของยาเพ่ือใช้ในการ
รักษาโรค ประโยชน์ในทางคลินิก ผลขางเคียง และพิษของยากลุ่มสำคัญต่าง ๆ ที่มีการใช้ในสัตว์ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
เพ่ือให้นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจหลักการเภสัชวิทยาเบื้องต้น สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์
เพ่ือการตรวจวินิจฉัย การป้องกนัโรคและการรักษาสตัว์ ทั้งในทางเทคนิคและวิธีการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพการสัตวแพทย์ ของสัตวแพทยสภา และเกิดคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินยั ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบและมีจิตสำนึกตามจรรยาบรรณแหง่วชิาชีพการสตัวแพทย์ 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 .อธิบายหลักการและสามารถคำนวณค่าต่างๆทางเภสัชกรรมพ้ืนฐาน รูปแบบของยาและวิธีการให้ยา 
หลักการทางเภสัชวิทยา หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์และคำนวณค่าบ่งชี้ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่สำคัญ กลไก
พ้ืนฐานในการออกฤทธิ์ของยาในร่างกายสัตว์ กลไกการเกิดและความสำคัญทางคลินิกของการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาประเภทต่างๆได้ 
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    ๓  
 

 

๒.  CLO2 อธิบายคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ การนำมาใช้ประโยชน์
ทางคลินิก อาการไม่พึงประสงค์ และข้อห้ามใช้ของยาในกลุ่ม ยาลดไข้ ยาโอปิออยด์และยาระงับปวด ยาต้าน
อาการอักเสบกลุ่มสเตียรอยด์และยาต้านอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ออโตคอยด์และยาต้านฤทธิ์ออโต
คอยด์ และยาฆ่าเชื้อ วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของยากลุ่มต่างๆ หลักการและข้อดี ข้อเสียของการใช้วิตามิน อาหาร
เสริม และสารต้านอนุมูลอิสระในทางสัตวแพทย์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางการสัตวแพทย์ได้ 
๓.  CLO3  อธิบายขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ทางสัตวแพทย์ 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 
๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย) หลักการพ้ืนฐานของเภสัชวิทยาสัตวแพทย์ ความสำคัญและคำอธิบายของวิชาเภสัชวิทยา คุณสมบัติของยา
และรูปแบบเภสัชภัณฑ์ เอกสารกำกับยา เภสัชตำรับ วิธีการนำยาเข้าสู่ร่างกายสัตว์ หลักการและข้อพิจารณาการใช้ยา 
ข้อกำหนดและการควบคุมผลิตภัณฑ์ยา หลักการของเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่างยา ความ
แปรปรวนของการตอบสนอง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา วิตามิน อาหารเสริม สารต้านอนุมูลอิสระ สารน้ำ
และอิเล็กโทรไลต์ เภสัชพันธุศาสตร์ พันธุกรรมบำบัด และหัวข้อปัจจุบันทางเภสัชวิทยา 
(ภาษาอังกฤษ) Principles of veterinary pharmacology; the importance and description of pharmacolo-
gy, pharmaceutical dosage forms and regimens, leaflet, pharmaceutical formulations, routes of drug 
administration, concept and rationale use of drugs, drug regulations and authorities, principles of 
pharmacokinetics and pharmacodynamics, drug interaction, variation in drug responses, Good Manu-
facturing Practice (GMP), vitamins, feed additives, antioxidants, fluid and electrolytes, phar-
macogenomic, gene therapy, and current topics in pharmacology 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 30 0 60 

  
๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ (เฉพาะวันพุธ) 
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    ๔  
 

 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
CLO1 .อธิบายหลักการและสามารถคำนวณค่าต่างๆทางเภสัชกรรมพ้ืนฐาน รูปแบบของยาและวิธีการให้ยา หลักการ
ทางเภสัชวิทยา หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์และคำนวณค่าบ่งชี้ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่สำคัญ กลไกพ้ืนฐานในการ
ออกฤทธิ์ของยาในร่างกายสัตว์ กลไกการเกิดและความสำคัญทางคลินิกของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยาประเภทต่างๆได้ 
๒.  CLO2 อธิบายคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ การนำมาใช้ประโยชน์ทาง
คลินิก อาการไม่พึงประสงค์ และข้อห้ามใช้ของยาในกลุ่ม ยาลดไข้ ยาโอปิออยด์และยาระงับปวด ยาต้านอาการ
อักเสบกลุ่มสเตียรอยด์และยาต้านอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ออโตคอยด์และยาต้านฤทธิ์ออโตคอยด์ และยาฆ่า
เชื้อ วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของยากลุ่มต่างๆ หลักการและข้อดี ข้อเสียของการใช้วิตามิน อาหารเสริม และสารต้าน
อนุมูลอิสระในทางสัตวแพทย์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางการสัตวแพทย์ได้ 
๓.  CLO3  อธิบายขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ทางสัตวแพทย์ 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO2 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO3 บรรยาย สอบข้อเขียน 
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    ๕  
 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด กิจกรรม ในชัน้เรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 
 สอนบรรยาย   ฝึกปฏบิัต ิ

๑. บทนำ/หลักการเบื้องต้นของเภสัชวิทยา ๒  บรรยาย 
/powerpoint 

อ.สุขฤทัย 

๒. การให้ยาและ รูปแบบยาเตรียมที่ใช้ทางสัตว
แพทย์ 

๑  บรรยาย 
/powerpoint 

อ.สุขฤทัย 

ศัพท์เฉพาะและการคำนวนขนาดยา 
๑ 

 บรรยาย 
/powerpoint 

อ.อาภรณ์ 

๓. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา 
๑ 

 บรรยาย 
/powerpoint 

อ.อาภรณ์ 

๔. หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ 
๓ 

 บรรยาย 
/powerpoint 

อ.บุญรัตน์ 

หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ 
๑ 

 บรรยาย 
/powerpoint 

อ.ปารณีย์ 

๕. หลักการทางเภสัชพลศาสตร์ ๑  บรรยาย 
/powerpoint 

อ.บุญรัตน์ 

หลักการทางเภสัชพลศาสตร์ ๒  บรรยาย 
/powerpoint 

อ.ปารณีย์ 

๖. การคำนวนทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ 

๒  นำเสนอ 
รายงาน 

อ.ปารณีย์
และคณะ 

๗. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอันตร
กิริยาระหว่างยาและการตอบสนองของยา
ทางคลินิค 

๒  บรรยาย 
/powerpoint 

อ.อาภรณ์ 

๘. ยาลดไข้ ๑  บรรยาย 
/powerpoint 

อ.อาภรณ์ 
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    ๖  
 

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 

ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ำหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายหลักการและสามารถ
คำนวณค่าต่างๆทางเภสัชกรรมพ้ืนฐาน 
รูปแบบของยาและวิธีการให้ยา 
หลักการทางเภสัชวิทยา หลักการทาง

สอบข้อเขียน: MCQ ๔๐ 

๔๕ รายงานรายบุคคล ๕ 

๙. ยากลุ่มโอปิออยด์และยาระงับปวด ๒  บรรยาย 
/powerpoint 

อ.อาภรณ์ 

๑๐. ออโตคอยด์และยาต้านฤทธิ์ออโตคอยด์ ๒  บรรยาย 
/powerpoint 

อ.ปารณีย์ 

๑๑. ยาต้านอาการอักเสบกลุ่มสเตียรอยด์และ 
ยาต้านอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ 

๓  บรรยาย 
/powerpoint 

อ.สุขฤทัย 

๑๒. สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน และ สารเติม
ลงในอาหารสัตว์ 

๒  บรรยาย 
/powerpoint 

อ.ปารณีย์ 

๑๓. ยาฆ่าเชื้อ ยาท าให้ปราศจากเชื้อและ การ
ทำให้ปราศจากเชื้อ 

๒  บรรยาย 
/powerpoint 

อ.บุญรัตน์ 
อ.พิงพล 

๑๔. การควบคุมและการข้ึนทะเบียนยาและ 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางสัตวแทพย์ 

๒  บรรยาย 
/powerpoint 

อ.บุญรัตน์ 
 

 รวม ๓๐    
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    ๗  
 

 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ำหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 

เภสัชจลนศาสตร์และคำนวณค่าบ่งชี้
ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่สำคัญ กลไก
พ้ืนฐานในการออกฤทธิ์ของยาใน
ร่างกายสัตว์ กลไกการเกิดและ
ความสำคัญทางคลินิกของการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ประเภทต่างๆได้ 
CLO2 อธิบายคุณสมบัติทางเภสัช
จลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ กลไกการ
ออกฤทธิ์ การนำมาใช้ประโยชน์ทาง
คลินิก อาการไม่พึงประสงค์ และข้อ
ห้ามใช้ของยาในกลุ่ม ยาลดไข้ ยาโอปิ
ออยด์และยาระงับปวด ยาต้านอาการ
อักเสบกลุ่มสเตียรอยด์และยาต้าน
อาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ออโต
คอยด์และยาต้านฤทธิ์ออโตคอยด์ และ
ยาฆ่าเชื้อ วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของ
ยากลุ่มต่างๆ หลักการและข้อดี ข้อเสีย
ของการใช้วิตามิน อาหารเสริม และ
สารต้านอนุมูลอิสระในทางสัตวแพทย์ 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางการ
สัตวแพทย์ได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ ๔๐ ๔๕ 

รายงานรายบุคคล ๕ 

CLO3 อธิบายขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเภสัชภัณฑ์
ที่ใช้ทางสัตวแพทย์ 

สอบข้อเขียน: MCQ  ๑๐ ๑๐ 
  

รวม   ๑๐๐ 
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    ๘  
 

 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น   

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๗.๕๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 

๔๕.๐๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ำกว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม   โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคำร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินการ

ต่อไป 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑. Riviere G.E and Papich M.G. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 9th ed. Ames, Iowa, 
Wiley-Blackwell, U.S.A. 2009 
๒.Cunningham F., Elliott J.,and Lees, P. Comparative and Veterinary Pharmacology. Handbook of 
Experimental Pharmacology, Vol. 199.Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2010. 
๓. Hsu W.H. Handbook of Veterinary Pharmacology. Wiley Backwell., Ames, Iowa, U.S.A, 2008. 
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    ๙  
 

 

๔. Hardman JG, Goodman Gilman A, Limbird LE, ed. Goodman & Gilman’sThe pharmacological 
basis of therapeutics. 10 th ed. New York: The McGraw-Hill, 2001. 
๕. Hacker M, Bachman K, Messer W. Pharmacology principle and practice. Elsevier Inc., Califor-
nia; 2009. 
๖. Katzung BG. Basic and clinical pharmacology. 10th ed McGraw-Hill Companies Inc., Singapore; 
2007. 
๗. Maddison JE, Page SW, Church D. Small animal clinical pharmacology.2nd ed Saunders WB., 
London; 2008 ๑.๖ Hacker M, Bachman K, Messer W. Pharmacology principle and practice. Else-
vier Inc., California; 2009. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials) 
 เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักการเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 - 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน กำหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล  ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน   และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 
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   ๑๐  
 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่กำหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) นำทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชาหลักเภสัชวิทยาทางสัตว
แพทย์   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพปส ๓๒๗   R R       
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   ๑๑  
 

 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

CLO1 อธิบายหลักการและ
สามารถคำนวณค่าต่างๆทางเภสัช
กรรมพ้ืนฐาน รูปแบบของยาและ
วิธีการให้ยา หลักการทางเภสัช
วิทยา หลักการทางเภสัช
จลนศาสตร์และคำนวณค่าบ่งชี้
ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่สำคัญ 
กลไกพ้ืนฐานในการออกฤทธิ์ของ
ยาในร่างกายสัตว์ กลไกการเกิด
และความสำคัญทางคลินิกของ
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาประเภทต่างๆได้ 

๑.๒ ๒.๒       

CLO2 อธิบายคุณสมบัติทางเภสัช
จลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ กลไก
การออกฤทธิ์ การนำมาใช้
ประโยชน์ทางคลินิก อาการไม่พึง
ประสงค์ และข้อห้ามใช้ของยาใน
กลุ่ม ยาลดไข้ ยาโอปิออยด์และยา
ระงับปวด ยาต้านอาการอักเสบ
กลุ่มสเตียรอยด์และยาต้านอาการ
อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ออโต
คอยด์และยาต้านฤทธิ์ออโตคอยด์ 
และยาฆ่าเชื้อ วิเคราะห์ผลดี 
ผลเสียของยากลุ่มต่างๆ หลักการ
และข้อดี ข้อเสียของการใช้วิตามิน 
อาหารเสริม และสารต้านอนุมูล
อิสระในทางสัตวแพทย์ และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางการ

๑.๒ ๒.๒       
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   ๑๒  
 

 

สัตวแพทย์ได้ 
CLO3อธิบายขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ทางสัตวแพทย์ 

๑.๒ ๒.๒       

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO2 ทำหัตถการข้ันพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๒ บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
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ตารางเรียนรายวิชา หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย์ รหัสวิชา VSPA 327 
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564   

วันที ่ หัวข้อ/ชม เวลา เร่ือง อาจารย์ผู้สอน 

อ 9 พย 64 

1/2 8.40-10.30 บทนำ/หลักการเบื้องต้นของเภสัชวิทยา  อ.สุขฤทัย 

2/2 
10.40-12.30 

การให้ยาและรูปแบบยาเตรียมที่ใช้ทางสัตวแพทย์, ศัพท์
เฉพาะและการคำนวณขนาดยา 

อ.สุขฤทัย 
อ.อาภรณ ์

3/3 13.40-16.30 หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ (PK I) อ.บุญรัตน ์

พฤ 11 พย 
64 

3/1 8.40-9.30 หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ (PK II) อ.ปารณีย ์
4/1 9.40-10.30 หลักการทางเภสัชพลศาสตร์ (PD II) อ.ปารณีย ์

5/2 12.40-14.30 
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
อันตรกิริยาระหว่างยาและการตอบสนอง 

อ.อาภรณ ์

ศ 12 พย 
64 

4/2 8.40-10.30 หลักการทางเภสัชพลศาสตร์ (PD I ) อ.บุญรัตน ์

6/2 10.40-12.30 การคำนวณทาง PK & PD  
อ.ปารณีย ์
และคณะ 

สอบกลางภาค จนัทร์ 15 พย 64 (9.00-12.00) (หัวข้อที่ 1-6) (15 ชมสอน) 
Note: 22 พย 64 วันถอนวิชาวันสุดท้าย 

พ17 พย 
64 
 
 

7/1 9.40-10.30 หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา  (GMP) อ.อาภรณ ์
8/1 10.40-11.30 ยาลดไข ้(Antipyretic drug) อ.อาภรณ ์

9/2 12.40-14.30 ยากลุ่มโอปิออยด์และยาระงับปวด  อ.อาภรณ ์

อ23 พย 64 10/3 8.40-11.30 
ยาต้านอาการอักเสบกลุ่มสเตียรอยด์และ 
ยาต้านอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ 

อ.สุขฤทัย 

พฤ 25 พย 
64 

11/2 8.40-10.30 ออโตคอยด์และยาต้านฤทธิ์ออโตคอยด์  อ.ปารณีย ์

12/2 10.40-12.30 
สารตา้นอนุมูลอสิระ วิตามิน และ  
สารเติมลงในอาหารสตัว์  

อ.ปารณีย ์

พ 1 ธค 64 
13/2 9.40-11.30 

ยาฆ่าเชื้อ ยาทำให้ปราศจากเชื้อและ 
การทำใหป้ราศจากเชื้อ  

อ.บุญรัตน ์
อ.พิงพล 

14/2 12.40-14.30 
การควบคุมและการขึ้นทะเบียน  
ยาและผลติภณัฑ์ที่ใช้ทางสัตวแพทย์  

อ.บุญรัตน ์

สอบปลายภาค 13 ธค 64 (9.00-12.00) (หัวข้อที่ 7-14) (15 ชมสอน) 

 


