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    ๑  
 

 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    
ภาษาไทย สพปส ๓๒๘  เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย ์
ภาษาอังกฤษ VSPA 328  Veterinary Systemic Pharmacology  

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต      ๔ (๓-๓-๗)       
  (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบัติ ๓ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๗ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
๔.๑.๑ รศ.ดร.สพ.ญ.สุขฤทัย บุญมาไสว  

หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๓๓  E-mail: sookruetai.boo@mahidol.edu 
๔.๑.๒ ผศ.ดร.สพ.ญ.อาภรณ์ ลี้สมบุญ 

หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๑๕  E-mail: arpron.lee@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน        

อาจารย์ภาควิชาปรีคลินกิและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
๔.๒.๑ รศ.ดร.สพ.ญ.สุขฤทัย บุญมาไสว  

หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๓๓  E-mail: sookruetai.boo@mahidol.edu 
๔.๒.๒ ผศ.ดร.ปารณีย์ ญาติมาก   

หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๓๔  E-mail: paranee.yat@mahidol.edu 
๔.๒.๓ ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน์ จันทร์ทอง  

หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๑๖  E-mail: boonrat.cha@mahidol.edu 
๔.๒.๔ ผศ.ดร.สพ.ญ.อาภรณ์ ลี้สมบุญ 

หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๑๕  E-mail: arpron.lee@mahidol.edu 
๔.๒.๕  ผศ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์  

หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๒๕  E-mail: sivapong.sun@mahidol.edu 
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    ๒  

๔.๒.๖  ผศ.ดร.น.สพ.นรสุทธิ์ บางภูมิ    
หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๔๒  E-mail: norasuthi.ban@mahidol.edu 

๔.๒.๗  อ.พรรณพงา แสงสุริยะ   
หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๓๐  E-mail: panpanga.san@mahidol.edu  

๔.๒.๘ อ.ดร.น.สพ.ศักดิโชต คิมสกุลเวช  
หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๒๒  E-mail: sakdichod.kim@mahidol.edu 

๔.๒.๙ รศ.ดร. ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์  
หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๓๐  E-mail:  shutipen.bur@mahidol.edu 

     ๔.๒.๑๐ อ.ดร.น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง 
หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๐๕  E-mail: dulyatad.gro@mahidol.edu  

     ๔.๒.๑๑ อ.ดร.สพ.ญ.นทิตา ภูมิธนากรณ์  
หมายเลขติดต่อภายใน   E-mail: nathita.phu@mahidol.edu 

อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์คลินกิและการสาธารณสุข  โทรศัพท์ 02-4415242-4 
๔.๒.๑๒ รศ.ดร.สพ.ญ.สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข  

หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๕๓๑  E-mail: sudsaijai.kor@mahidol.edu 
๔.๒.๑๓ รศ.ดร.สพ.ญ. วลาสินี มูลอามาตย์   

หมายเลขติดต่อภายใน  ๒๒๓๓  E-mail: walasinee.moo@mahidol.edu 
๔.๒.๑๔ รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์    

หมายเลขติดต่อภายใน  ๒๒๑๖  E-mail: sukanya.man@mahidol.edu 
๔.๒.๑๕ อ.ดร.สพ.ญ. ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์  

หมายเลขติดต่อภายใน  ๒๒๒๗  E-mail: duangthip.cha@mahidol.edu 
๔.๒.๑๖ อ.ดร.น.สพ. ไพฑูรย์ ศรีมนตรี   

หมายเลขติดต่อภายใน  ๒๒๑๙  E-mail: paitoon.sri@mahidol.edu 
๔.๒.๑๗ อ.ดร.น.สพ. กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่ 

หมายเลขติดต่อภายใน  ๒๑๑๔  E-mail: grisnarong.won@mahidol.edu 
นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหนา้ที่ 

๑. นางสาวอรุณี  แจ้งแสงทอง  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๖๐๑  E-mail: arunee.jan@mahidol.edu 
๒. นายภาลาดร  ด่อนแผ้ว  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๖๐๑  E-mail: paladorn.don@mahidol.edu 
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    ๓  

๓. นายเตชสิทธิ์ เสริมพงค์สุรภา  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๖๐๑  E-mail: techasit.soo@mahidol.edu 
๔. นางสาวอรทัย ทองจุ้ย   ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๗๐๑  E-mail: orathai.tho@mahidol.edu 
๕. อัญชนา จันทร์สว่าง   ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
หมายเลขติดต่อภายใน  ๑๑๑๓  E-mail: anchana.chn@mahidol.edu  

          
๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ /  ชั้นปีที่ ๓ 
๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย ์
สพปส ๓๓๔ พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย์  
  

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
   ไม่มี   

     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๒  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
 จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจหลักการทางเภสัชวิทยา เภสัชจล

ศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ วิธีการนำยาเข้าสู่ร่างกายสัตว์ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ ฉลากยา เอกสารกำกับยา หลักการคำนวณ
ทางเภสัชวิทยา หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา และการจัดการยาในโรงพยาบาลสัตว์ เข้าใจหลักการเภสัช
วิทยาทางการสัตวแพทย์ของยาต้านจุลชีพ ยาต้านเชื้อรา ไวรัส และปรสิต ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ 
ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบภูมิคุ้มกัน หัวใจและหลอดเลือด ต่อมไร้ท่อ ดวงตา ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร 
ผิวหนัง ยาเคมีบำบัด ยาปรับพฤติกรรมสัตว์ สมุนไพรทางการสัตวแพทย์ ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ การเลือกใช้ยา
อย่างสมเหตุผล และวิทยาการทางเภสัชวทิยาในปัจจุบัน  
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    ๔  

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)  
๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 อธิบายความหมายของคำศัพท์เบื้องต้นทางเภสัชวิทยา เภสัชจลศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ วิธีการนำยา
เข้าสู่ร่างกายสัตว์ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ ฉลากยา เอกสารกำกับยา หลักการคำนวณทางเภสัชวิทยา หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา และการจัดการยาในโรงพยาบาลสัตว์ 
๒.  CLO2 เตรียมยาในรูปแบบเภสัชภัณฑ์พื้นฐาน และยาเฉพาะรายทางการสัตวแพทย์ 
๓.  CLO3 อธิบายหลักการเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทยข์องยาต้านจุลชีพ ยาต้านเชื้อรา ไวรัส และปรสิต ยาที่
ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบภูมิคุ้มกัน หัวใจและหลอดเลอืด ต่อมไร้ท่อ 
ดวงตา ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ผิวหนัง ยาเคมีบำบัด ยาปรับพฤติกรรมสัตว์ สมุนไพรทางการสัตวแพทย์ 
ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล และวิทยาการทางเภสัชวิทยาในปัจจุบัน    
๔.  CLO4 เก็บและเตรียมตัวอย่างทางพิษวิทยาวิเคราะห์ ทดสอบการปนเปื้อนของยาและสารพิษตกค้างใน
เภสัชภัณฑ์ เตรียมตัวอย่างและตรวจวัดระดับสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวบ่งชีถ้ึงภาวะเครียดออกซิเดชนั (oxi-
dative stress) 
๕.  CLO5 อธิบายการทดสอบและแปลผลความไวของแบคทเีรียต่อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial susceptibil-
ity testing, AST) 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
   เภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย์ของยาต้านจุลชีพ ยาต้านเชื้อรา ไวรัส และปรสิต ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบภูมิคุ้มกัน หัวใจและหลอดเลือด ต่อมไร้ท่อ ดวงตา ทางเดินหายใจ 
ทางเดินอาหาร ผิวหนัง ยาเคมีบำบัด ยาปรับพฤติกรรมสัตว์ สมุนไพรทางการสัตวแพทย์ ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล และวิทยาการทางเภสัชวิทยาในปัจจุบัน 
   Veterinary pharmacology of systemic drugs including antimicrobial agents, antifungal,  
antiviral, anti-parasitic drugs, autonomic and central nervous, immune-modulating agents, cardiovas-
cular, endocrine systems, ophthalmic, respiratory, gastrointestinal, dermatologic drugs, chemothera-
py, animal behavior-modifying drugs, veterinary herbal medicine, antimicrobial resistance problem, 
rationale drug use, current topics in pharmacology 
๒. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
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ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ ๔๕ ๑๐๕ 

  
๓.  จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
 นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์  
   

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัระดับรายวิชาของนักศึกษา 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพฒันานกัศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายความหมายของคำศัพท์เบื้องต้นทางเภสัชวิทยา เภสัชจลศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ วิธีการนำยา
เข้าสู่ร่างกายสัตว์ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ ฉลากยา เอกสารกำกับยา หลักการคำนวณทางเภสัชวิทยา หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา และการจัดการยาในโรงพยาบาลสัตว์ 
๒.  CLO2 เตรียมยาในรูปแบบเภสัชภัณฑ์พื้นฐาน และยาเฉพาะรายทางการสัตวแพทย์ 
๓.  CLO3 อธิบายหลักการเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทยข์องยาต้านจุลชีพ ยาต้านเชื้อรา ไวรัส และปรสิต ยาที่
ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบภูมิคุ้มกัน หัวใจและหลอดเลอืด ต่อมไร้ท่อ 
ดวงตา ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ผิวหนัง ยาเคมีบำบัด ยาปรับพฤติกรรมสัตว์ สมุนไพรทางการสัตวแพทย์ 
ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล และวิทยาการทางเภสัชวิทยาในปัจจุบัน    
๔.  CLO4 เก็บและเตรียมตัวอย่างทางพิษวิทยาวิเคราะห์ ทดสอบการปนเปื้อนของยาและสารพิษตกค้างใน
เภสัชภัณฑ์ เตรียมตัวอย่างและตรวจวัดระดับสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวบ่งชีถ้ึงภาวะเครียดออกซิเดชนั (oxi-
dative stress) 
๕.  CLO5 อธิบายการทดสอบและแปลผลความไวของแบคทเีรียต่อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial susceptibil-
ity testing, AST) 

 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรูข้อง

รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู ้
 CLO1 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/มอบหมายงานเดี่ยว/ให้ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/
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    ๖  

นำเสนอ/สาธิต/ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติ/อ.ประพฤติตน
เป็นแบบอย่าง 

ผลงานกลุ่ม/นำเสนอ/สอบข้อเขียน/
สอบปฏิบัติ/สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

 CLO2 
มอบหมายงานกลุ่ม/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ/อ.ประพฤตติน

เป็นแบบอย่าง 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/
ผลงานกลุ่ม/สอบข้อเขียน/สอบปฏิบตัิ 

 CLO3 
บรรยาย/มอบหมายงาน/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้

นำเสนอ/ศึกษาดูงาน/อ.ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/
ผลงานรายบุคคล/ผลงานกลุ่ม/

นำเสนอ/สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัต ิ

CLO4 
มอบหมายงานกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ/อ.ประพฤติตนเป็น

แบบอย่าง 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/
ผลงานกลุ่ม/สอบข้อเขียน/สอบปฏิบตัิ 

CLO5  
อบหมายงานกลุ่ม/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ/อ.ประพฤตตินเป็น

แบบอย่าง 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/
ผลงานกลุ่ม/สอบข้อเขียน/สอบปฏิบตัิ 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมนิผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเร่ือง/รายละเอียด 

จำนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

กิจกร
รม  

ในชั้น
เรียน 

ฝึก
ปฏิ
บัติ 

    ๑ 
 

Antimicrobials I, II ๔  ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.สุขฤทัย 

     ๒ 
 
 

Introduction to antimicro-
bial agents 

๑  ๑ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.บุญรัตน์ 

    ๓ Lab 1: Terminology and 
drug calculation 

 ๓ ๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน ตัวอย่างยาและ

เวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาสัตว์ 

อ.อาภรณ์ และ
คณะ 

 Lab 2: Drug administration 
and dosage forms 

 ๓ ๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน ตัวอย่างยาและ

เวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาสัตว์ 

อ.อาภรณ์ และ
คณะ 
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    ๗  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเร่ือง/รายละเอียด จำนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
    ๔ Antimicrobials III (sul-

fa&tetra, macrolides linco, 
and misc.) 

๒  ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน อ.อาภรณ์ 

    ๕ Antimicrobial resistance 
problem 

๑  ๑ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.สุขฤทัย 

 Rational antibiotics uses in 
vet medicine 

๑  ๑ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.สุขฤทัย 

 Antifungal drugs ๑  ๑ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.อาภรณ์ 

 Drugs affecting ANS ๒  ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.อาภรณ์ 

 Antiviral drugs  ๑  ๑ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.อาภรณ์ 

    ๖ Anti-parasitic drug ๓  ๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.อาภรณ์ 

    ๗ Drug affecting CNS I ๑  ๑ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.บุญรัตน์ 

 Drug affecting CNS II ๓  ๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.บุญรัตน์, อ.
ดวงทิพย์ 

 Lab 3: Drug preparations I  ๓ ๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน อุปกรณ์การ
เตรียมยาตามบทปฏิบัติการ 

อ.สุขฤทัยและ
คณะ 

    ๘ Lab 4: Pharmacokinetics & 
Pharmacodynamics 

 ๓ ๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ปารณีย์และ
คณะ 

    ๙ Lab 5: Drug preparations II  ๓ ๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน อุปกรณ์การ
เตรียมยาตามบทปฏิบัติการ 

อ.สุขฤทัยและ
คณะ 

   ๑๐ Lab 6: Oxidative stress and 
antioxidant 

 ๓ ๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน อุปกรณ์การ

อ.ปารณีย์และ
คณะ 
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    ๘  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเร่ือง/รายละเอียด จำนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ทดสอบตามบทปฏิบตัิการ 

   ๑๑ Drugs affecting endocrine 
system I 

๒  ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.บุญรัตน์,  
อ.สุดสายใจ 

 Drugs affecting endocrine 
system II 

๒  ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ปารณีย์, อ.สุ
กัญญา 

 Lab 7: Drug residue test  ๓ ๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน อุปกรณ์การ

ทดสอบตามบทปฏิบตัิการ 

อ.บุญรัตน์และ
คณะ 

   ๑๒ Fluid therapy ๒ 
 

๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ปารณีย์ 

   ๑๓ Cardiovascular drugs ๓  ๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ปารณีย์, อ.วลา
สินี 

 Drug affecting respiratory 
system 

๒  ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.อาภรณ์ 

 Ophthalmic drugs ๑  ๑ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.อาภรณ์ 

   ๑๔ Lab 8.1: Antimicrobial sus-
ceptibility test 

 ๒ ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน อุปกรณ์การ

ทดสอบตามบทปฏิบตัิการ 

อ.นรสุทธิ์และ
คณะ 

   ๑๕ Immuno-modulating 
agents 

๒  ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.สุขฤทัย 

 Veterinary herbal medicine ๒  ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.สุขฤทัย 

 Lab 8.2: Antimicrobial sus-
ceptibility test 

 ๑ ๑ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน อุปกรณ์การ

ทดสอบตามบทปฏิบตัิการ 

อ.นรสุทธิ์และ
คณะ 

   ๑๖ Lab 9: Experimental toxi-
cology 

 ๓ ๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน อุปกรณ์การ

ทดสอบตามบทปฏิบตัิการ 

อ.บุญรัตน์และ
คณะ 
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    ๙  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเร่ือง/รายละเอียด จำนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
   ๑๗ Lab 11-12: Veterinary 

herbal medicine 
 ๖ ๖ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร

ประกอบการสอน กิจกรรมดูงาน
นอกสถานที่ 

อ.สุขฤทัยและ
คณะ 

   ๑๘ Lab 13: Extemporaneous 
preparation in veterinary 
medicine 

 ๓ ๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน อุปกรณ์การ

ทดสอบตามบทปฏิบตัิการ 

อ.บุญรัตน์และ
คณะ 

   ๑๙ GI drug ๒  ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ปารณีย์ 

 Cancer chemotherapy in 
veterinary medicine 

๒  ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.บุญรัตน์, อ.
ไพฑูรย์ 

   ๒๑ Behavior-modifying agents ๑  ๑ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.สุขฤทัย 

 Current topics in clinical 
pharmacology 

๒  ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.สุขฤทัยและ
คณะ 

 Lab 13: Drug management 
in animal hospital 

 
๓ 

๓ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน กิจกรรมดูงาน

นอกสถานที่ 

อ. กฤษณรงค์
และคณะ 

   ๒๒ Dermatologic drugs ๒  ๒ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.อาภรณ์ 

   ๒๓ Lab 3-4: Good Manufactur-
ing Practice (GMP) 

 ๖ ๖ ชม./สไลด์นำเสนอ เอกสาร
ประกอบการสอน กิจกรรมดูงาน

นอกสถานที่ 

อ.อาภรณ์ และ
คณะ 

                  รวม ๔๕ ๔๕   

๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวงัระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู ้

ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้(Formative Assessment) 
      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
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   ๑๐  

(feedback) เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เคร่ืองมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ำหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายความหมายของคำศัพท์เบื้องตน้
ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลศาสตร์ เภสัช
พลศาสตร์ วิธีการนำยาเข้าสู่ร่างกายสัตว์ 
รูปแบบเภสัชภัณฑ์ ฉลากยา เอกสารกำกับยา 
หลักการคำนวณทางเภสัชวิทยา หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยา และการจัดการ
ยาในโรงพยาบาลสัตว์ 

  

๖.๔ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่ง
งานตรงเวลา/ผลงานกลุ่ม/
นำเสนอ/สอบข้อเขียน/สอบ
ปฏิบัติ/สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน 

๑๕/๕/๕/
๕/๓๐/
๓๐/๑๐ 

CLO2 เตรียมยาในรูปแบบเภสัชภัณฑ์พื้นฐาน 
และยาเฉพาะรายทางการสัตวแพทย์ 

  ๔.๒ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงาน
ตรงเวลา/ผลงานกลุ่ม/สอบ
ข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 

๑๐/๑๐/
๒๐/๓๐/
๓๐ 

CLO3 อธิบายหลักการเภสัชวิทยาทางการ
สัตวแพทย์ของยาต้านจุลชีพ ยาต้านเชื้อรา 
ไวรัส และปรสิต ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบภูมิคุ้มกัน หัวใจและหลอดเลือด ต่อมไร้
ท่อ ดวงตา ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร 
ผิวหนัง ยาเคมีบำบัด ยาปรับพฤติกรรมสัตว์ 
สมุนไพรทางการสัตวแพทย์ ปัญหาเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
และวิทยาการทางเภสัชวิทยาในปัจจุบัน 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงาน
ตรงเวลา/ผลงานรายบุคคล/
ผลงานกลุ่ม/นำเสนอ/สอบ
ข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 

๕/๕/๒๐/
๒๐/๕/
๓๕/๑๐ 

๘๓.๘ 

  

CLO4 ก็บและเตรียมตัวอย่างทางพิษวิทยา
วิเคราะห์ ทดสอบการปนเปื้อนของยาและ
สารพิษตกค้างในเภสัชภัณฑ์ เตรียมตัวอย่าง
และตรวจวัดระดับสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็น

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงาน
ตรงเวลา/ผลงานกลุ่ม/สอบ
ข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 

๑๐/๑๐/
๒๐/๓๐/
๓๐ 

๔.๒ 
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   ๑๑  

ตัวบ่งชี้ถึงภาวะเครียดออกซเิดชัน (oxidative 
stress) 

CLO5  อธิบายการทดสอบและแปลผลความไว
ของแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial 
susceptibility testing, AST) 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงาน
ตรงเวลา/ผลงานกลุ่ม/สอบ
ข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 

๑๐/๑๐/
๒๐/๓๐/

๓๐ 

๑.๔ 

รวม   ๑๐๐ 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสนิผลการเรียนของคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

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

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมน้ัน    

นักศึกษาผู้น้ันจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๗.๕๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 
๔๕.๐๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ำกว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้ น้ันจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงา นเพิ่มเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้ น้ันจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพิ่ม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้น้ันเป็น
สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รว มถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคำร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว
แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเร่ืองที่จำเป็นต้องมี
การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเ นินการ

ต่อไป 
หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
๑. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
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   ๑๒  

๑) Jim E. Riviere, Mark G. Papich. Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 9th Edition. Wiley-
Blackwell, USA. 2009. ISBN: 978-0-8138-2061-3. 

๒) Maddison JE, Page SW, Church D. Small animal clinical pharmacology. 2nd ed. Saunders WB., 
London; 2008. 

๓) Rang HP, Dale MM, Ritter JM. Pharmacology. 5th ed. Churchill Livingstone, Edinburgh, 2003 
๔) Carruthers SG, Hoffman BB, MelmonKL,etal.  Melmon and Morrelli’s Clinical Pharmacology 

Basic Principles in Therapeutics. 4th ed. Boston, McGraw – Hill, 2000. 
๕) Hardman JG, Goodman Gilman A, Limbird LE. Goodman & Gilman’s The pharmacological basis 

of therapeutics. 12th ed. New York: The McGraw-Hill, 2011. 
๖) Hacker M, Bachman K, Messer W. Pharmacology principle and practice. Elsevier Inc., California, 

USA. 2009. 
๗) Katzung BG. Basic and clinical pharmacology. 11th ed McGraw-Hill Companies Inc., Singapore; 

2009. 
๘) Luca G, Lars BJ, Hilde K. Guide to Antimicrobial Use in Animals. Blackwell Publishing Ltd, USA. 

2008. 
๙) Michelle AC, Richard AH, Richard F, Jose AR, Karen W. Lippincott's Illustrated Reviews: Pharma-

cology, 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins, USA. 2012. 
๑๐) Heinz L, Klaus M, Lutz H, Detlef B. Color Atlas of Pharmacology. 3rd ed. Georg Thieme 

Stuttgart, Germany. 2005. 
 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials) 
- 

๓.  ทรัพยากรอื่นๆ (ถ้ามี) 
- 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการของรายวชิา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน กำหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชาน้ี  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชาน้ี  และข้อเสนอแนะอื่นๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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   ๑๓  

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปน้ี 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปน้ี 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนคร้ังต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปน้ี 
(๑) เป้าหมายที่กำหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) นำทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในคร้ังก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อ
กำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 
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   ๑๔  

ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา เภสัชวิทยาตามระบบ
ทางการสัตวแพทย์ 

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

(รหัสวิชา) สพปส ๓๒๘ R R       

ตารางที่ ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๓๒๘ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
 CLO1บรรยาย/มอบหมายงาน
กลุ่ม/มอบหมายงานเดี่ยว/ให้
นำเสนอ/สาธิต/ศึกษาดูงาน/ฝึก
ปฏิบัติ/อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง 

๑.๑, 
๑.๒ 

๒.๒       

 CLO2มอบหมายงานกลุ่ม/สาธิต/
ฝึกปฏิบัติ/อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง 

๑.๑ ๒.๒       

 CLO3บรรยาย/มอบหมายงาน/
มอบหมายงานกลุ่ม/ให้นำเสนอ/
ศึกษาดูงาน/อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง 

๑.๑, 
๑.๒ 

๒.๒       

CLO4มอบหมายงานกลุ่ม/ฝึก
ปฏิบัติ/อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง 

๑.๑ ๒.๔       

CLO5อบหมายงานกลุ่ม/สาธิต/ฝึก
ปฏิบัติ/อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง 

๑.๑ ๒.๔       

 

ตารางที่ ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ

๑.๑ แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบตัิการ เพื่อการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
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   ๑๕  

ศาสตร์อื่นๆ เพื่อบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

ถูกต้อง 
 
๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อยา่งถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางสัตวแพทย์ 
 

PLO2 ทำหัตถการขั้นพื้นฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๒ บริหารยาและเวชภัณฑ์เพื่องานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
๒.๔ เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบตัิการได้อยา่ง
ถูกต้อ 
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   ๑๖  

ตารางเรียนรายวิชา เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย ์ รหัสวิชา สพปส 328  
สำหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  

จัดการเรียนการสอน ณ ตึกการเรียนการสอนคณะสตัวแพทยศาสตร์  ช้ัน 3 และ ช้ัน 6 
 

ลำดับ วันที่ เวลา  หัวข้อ คาบ อาจารย์ผู้สอน 
1 จ 15 มี.ค. 64 8.40-9.30  Orientation 1 อ.สุขฤทัย 

  9.40-11.30 1 Antimicrobials I (penicillins, cephalosporins) 2 อ.สุขฤทัย 

  13.00-15.00 2 Antimicrobials II (aminoglycosides, quinolones) 2 อ.สุขฤทัย 
2 อ 16 มี.ค. 64 13.40-14.30 3 Introduction to antimicrobial agents 1 อ.บุญรัตน์ 
3 พฤ 18 มี.ค. 64 8.40-11.30 Lab 1 Lab. Terminology and drug calculation 3 อ.อาภรณ์และคณะ 
  12.40-15.30 Lab 2 Lab. Drug administration and dosage forms 3 อ.อาภรณ์และคณะ 
4 ศ 19 มี.ค. 64 9.40-11.30 4 Antimicrobials III (sulfa&tetra, macrolides linco, and misc.) 2 อ.อาภรณ์ 
5 จ 22 มี.ค. 64 8.40-9.30 5 Antimicrobial resistance problem 1 อ.สุขฤทัย 
  9.40-10.30 6 Rational antibiotics uses in vet medicine 1 อ.สุขฤทัย 

  10.40-11.30 7 Antifungal drugs 1 อ.อาภรณ์ 

  12.40-14.30 8 Drugs affecting ANS 2 อ.อาภรณ์ 

  14.40-15.30 9 Antiviral drugs  1 อ.อาภรณ์ 
6 อ 23 มี.ค. 64 13.40-16.30 10 Anti-parasitic drugs 3 อ.อาภรณ์และคณะ 
7 พฤ 25 มี.ค. 64 8.40-9.30 11 Drugs affecting CNS I 4 อ.บุญรัตน์ 
  9.40-12.30 12 Drugs affecting CNS II  อ.บุญรัตน์, อ.ดวงทิพย์ 

  13.40-16.30 Lab 4 Lab. Drug preparations I  3 อ.สุขฤทัยและคณะ 
8 ศ 26 มี.ค. 64 8.40-11.30 Lab 3 Lab. Pharmacokinetics & Pharmacodynamics 3 อ.ปารณีย์และคณะ 
9 จ 29 มี.ค. 64 9.00-12.00  Midterm Examination I (Topic 1-10) 3 อ.สุขฤทัย, อ.อาภรณ์ 

  12.40-15.30 Lab 5 Lab. Drug preparations II 3 อ.สุขฤทัยและคณะ 
10 อ 30 มี.ค. 64 13.40-16.30 Lab 6 Lab. Oxidative stress and antioxidants 3 อ.ปารณีย์และคณะ 
11 พฤ 1 เม.ย. 64 8.40-10.10 13 Drugs affecting endocrine system I 4 อ.บุญรัตน์ 
  10.10-11.40 14 Drugs affecting endocrine system II  อ.ปารณีย์ 
  11.50-12.10 15 Pharm of endocrine syst in large animal  อ.สุดสายใจ 
  12.10-12.30 16 Pharm of endocrine syst in small animal  อ.สุกัญญา 
  13.40-16.30 Lab 7 Lab. Drug residue test 3 อ.บุญรัตน์และคณะ 
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   ๑๗  

 

ลำดับ วันที่ เวลา  หัวข้อ คาบ อาจารย์ผู้สอน 

12 ศ 2 เม.ย. 64 9.40-11.30 17 Fluid and electrolytes 2 อ.ปารณีย์ 
13 จ 5 เม.ย. 64 8.40-11.10 18 Cardiovascular drugs 3 อ.ปารณีย์ 
  11.10-11.30 19 CVS drugs in veterinary medicine  อ.วลาสินี 
  12.40-14.30 20 Drugs affecting respiratory system 2 อ.อาภรณ์ 

  14.40-15.30 21 Ophthalmic drugs 1 อ.อาภรณ์ 

14 พ 7 เม.ย. 64 13.40-15.30 
Lab 
8.1 

Lab. Antimicrobial susceptibility test  2 อ.นรสุทธิ์และคณะ 

15 พฤ 8 เม.ย. 64 8.40-10.30 22 Immuno-modulating agents 2 อ.สุขฤทัย 
  10.30-12.30 23 Veterinary herbal medicine 2 อ.สุขฤทัย 

  13.40-14.30 
Lab 
8.2 Lab. Antimicrobial susceptibility test  1 อ.นรสุทธิ์และคณะ 

16 ศ 9 เม.ย. 64 8.40-11.30 Lab 9 Lab.  Experimental toxicology 3 อ.บุญรัตน์และคณะ 

17 จ 19 เม.ย. 64 8.40-15.30 
Lab  

10-11 
Lab. Veterinary herbal medicine 6 อ.สุขฤทัยและคณะ 

18 อ 20 เม.ย. 64 13.40-16.30 Lab 12 Lab. Extemporaneous preparation in vet med 3 อ.บุญรัตน์และคณะ 

19 
พฤ 22 เม.ย 
64 

9.40-11.30 24 GI drugs 2 อ.ปารณีย์ 

  12.40-14.00 25 Cancer chemotherapy 2 อ.บุญรัตน์ 
  14.10-14.30 26 Cancer chemotherapy in vet medicine  อ.ไพฑูรย์ 
20 ศ 23 เม.ย. 64 9.00-12.00  Midterm Examination II (Topic 11-19) 3 อ.สุขฤทัย, อ.อาภรณ์ 
21 จ 26 เม.ย. 64 8.40-9.30 27 Behavior-modifying agents 1 อ.สุขฤทัย 
  9.40-11.30 28 Current topics in clinical pharmacology 2 อ.สุขฤทัยและคณะ  

  12.40-15.30 Lab 13 Lab. Drug management in animal hospital 3 อ. กฤษณรงค์และ
คณะ 

22 อ 27 เม.ย. 64 13.40-15.30 29 Dermatologic drugs 2 อ.อาภรณ์ 

23 
พฤ 29 เม.ย. 
64 9.40-16.30 

Lab  
14-15 Lab. Good Manufacturing Practice (GMP) 6 อ.อาภรณ์และคณะ 

24 3-14 พ.ค. 63 9.00-12.00  Final examination (Topic 20-29) 3 
 อ.สุขฤทัย, อ.
อาภรณ์ 

  13.00-14.30  Laboratory examination (Lab 1-15) 1.5  
 


