รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
(Pharmacology for nursing)
รหัสวิชา 6012709
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(ตอนเรียน A4)

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6012709 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล (Pharmacology for nursing)

2. จํานวนหนวยกิต

2(2-0-4) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
 กลุมวิชาวิชาชีพ ภาคทฤษฎี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร. ชรริน ขวัญเนตร
อาจารยผูสอน
อาจารย ดร. ชรริน
ขวัญเนตร
อาจารยเภสัชกรวินิต
อัศวกิจวิรี
รองศาตราจารย แพทยหญิงสุมนา ชมพูทวีป
รองศาตราจารย สุพีชา
วิทยเลิศปญญา
ผูชวยศาตราจารย ดร. วัชรี
ลิปนสิทธิกุล
ผูชวยศาตราจารย ดร. อมรทัศน สดใส
ผูชวยศาตราจารย ดร. รุงเพชร แกวเกษ
อาจารย ดร. พนิดา
แจมผล
5. ภาคเรียน/ชั้นปที่เรียน ภาคเรียนที่ 1 /2562 / ชั้นปที่ 2 (119 คน)
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)

ไมมี
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8. สถานที่เรียน
หองเรียน……คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 204/3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

21 มิถุนายน 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา นักศึกษาสามารถอธิบาย
1.1 พื้นฐานทางเภสัชวิทยา
1.2 บัญชียาหลักแหงชาติและบัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
1.3 เภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของยา
1.4 ยาที่ใชรักษาโรคตามระบบตางๆ ยาลดไข ยาระงับปวด ยาตานอักเสบ และยารักษาการติดเชื้อ
1.5 ขอบเขตและความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยาภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเกิดความรูในดานเภสัชวิทยา สามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ ใน
การบริหารยา แนะนําการใชยา และเกิดความปลอดภัยแกผูรับบริการ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
พื้นฐานทางเภสัชวิทยา บัญชียาหลักแหงชาติและบัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
เภสัชจลนศาสตร เภสัชพลศาสตร ยาที่ใชรักษาโรคตามระบบตางๆ ยาลดไข ยาระงับปวด ยาตาน
อักเสบ และยารักษาการติดเชื้อ ขอบเขตและความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยาภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Basic of pharmacology, the National drug list and the Ministry of Public Health’s
list, pharmacodynamics, pharmacokinetics; drugs used in the treatment of diseases
in according to human body systems; antipyretics, analgesic, anti-inflammatory and
antibiotic drugs; roles and responsibilities of nurses in drug administration under
professional ethics
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย/
Active learning

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

30 ชั่วโมง

3

-

60 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมง / สัปดาห
อาจารย

โทรศัพท

อีเมล

ID line

อาจารย ดร. ชรริน ขวัญเนตร

087-516-9148

E-mail: chararinp21@hotmail.com

-

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู ในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรู ที่มุงหวังตามหลั กสูตร เมื่อสิ้นสุ ด
รายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
4.1. คุณธรรม จริยธรรม
 4.1.3. มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง และผล
การกระทําของตนเอง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ปฐมนิเทศรายวิชากอนการเรียน
2. บรรยายแบบมีสวนรวม
สอดแทรกจริยธรรมขณะบรรยาย
3. มอบหมายงานใหนักศึกษาเปน
รายกลุมใหศึกษาคนควาขอมูลและ
บทความ นํามาสรุปและเขียน
รายงานที่เกี่ยวกับกลุมยาที่ไดรับ
มอบหมาย
4. มอบหมายงานศึกษาคนควาดวย
ตนเองทั้งรายบุคคล

1. คุณภาพของรายงาน และ
การนําเสนองาน รวมทั้ง
ประเมินกระบวนการทํางาน
2. ความรับผิดชอบตองาน
กลุม
3. การเขาฟงการปฐมนิเทศ
ของรายวิชา การเขาเรียน
และเขาสอบตามเวลาที่
กําหนด
4. การสงงานตามเวลาที่
กําหนด
5. การลงชื่อเขาสอบและ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบของ
การสอบ และมีความซื่อสัตย
ในการทําขอสอบ
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ผลการเรียนรู
4.2. ความรู
 4.2.1. มีความรูความ
เขาใจในสาระสําคัญของ
ศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตและ
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. บรรยายแบบมีสวนรวม
2. ใหนําเสนองานกลุมที่ไดรับ
มอบหมาย
3. ทบทวนแบบมีสวนรวมกอนการ
สอบกลางภาคและปลายภาค

1. ผลการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
2. ผลการประเมินเนื้อหา
และขอมูลในรายงาน และ
การนําเสนอขอมูลยา
3. การตอบคําถาม
แบบฝกหัดทายบทเรียน

4.3. ทักษะทางปญญา
 4.3.2. สามารถคิด
วิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูล
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
และเชื่อถือได
 4.3.3. สามารถคิด
อยางเปนระบบ มี
วิจารณญาณ โดยใชองค
ความรูจากกลุมวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพและวิชาที่เกี่ยวของ
นําไปสูการตัดสินใจและ
แกปญหา
4.4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
 4.4.1. ทักษะในการ
สรางสัมพันธภาพในระหวาง
ผูเรียนและกับผูสอน
4.5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.5.1 สามารถ
วิเคราะหเชิงตัวเลขไดอยาง
เหมาะสม

1. การบรรยายแบบมีสวนรวม
2. มอบหมายงานใหนักศึกษาเปน
รายกลุม ใหศึกษาคนควาขอมูลและ
บทความจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
นํามาสรุปและเขียนรายงานที่
เกี่ยวกับกลุมยาที่ไดรับมอบหมาย
3. ยกตัวอยางโจทยเพื่อนําไปใชใน
กระบวน การพยาบาลในการดูแล
ผูรับบริการที่ไดรับยา

1. มอบหมายงานกลุม
2. ใหนําเสนองานกลุม
3. แบงกลุมทํารายงานกลุมยาใน
หนวยที่ 3 – 13

1. การตอบคําถาม
แบบฝกหัดทายบทเรียน
2. รายงานกลุมและการ
นําเสนองานของนักศึกษา
จากการคนควาและสรุป
ขอมูล
3. ผลการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค

1. ประเมินการทํางานเปน
ทีมโดยตนเองและเพื่อน
2. ประเมินรายงานกลุมและ
กระบวนการทํางาน
3. ประเมินการนําเสนองาน
1. ใชตัวอยางโจทยหรือสถานการณ 1. การตอบคําถามเกี่ยวกับ
เพื่อฝกใหนักศึกษาคํานวณยา
การคํานวณยา
2. ใชทดสอบการคํานวณยา
2. คะแนนสอบการคํานวณ
3. ใหนักศึกษาสืบคนขอมูลยาจาก ยา
วารสารจากฐานขอมูล tci หรือ 3. ประเมินการนําเสนองาน
CINAHLเปนตน และนําเสนอ
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ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
 4.5.2 สามารถแปลง
ขอมูลในรายงานหนาชั้นเรียน
ขอมูลใหเปนขาวสารที่มี
ดวย power point หรือ video
คุณภาพ เพื่อการสื่อสารและ
presentation
ถายทอดไปยังบุคคลและกลุม 4. ใหนําเสนองานกลุมดวย
คนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และเหมาะสมกับสถานการณ
 4.5.3 มีทักษะการ
สื่อสาร การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู
และการสนัสนุนการ
ปฏิบัติงาน

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
1
แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา
วันพฤหัสบดีที่
8 ส.ค. 62
12.15-12.30 น.

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
- อาจารยผรู ับผิดชอบ
รายวิชาแนะนํา ลักษณะ
วิชา วิธีการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผล

1
หนวยที่ 1 พื้นฐานทางเภสัชวิทยา
วันพฤหัสบดีที่
- แหลงกําเนิดยา การเรียกชื่อยา และรูปแบบ
8 ส.ค. 62
ของยา
12.30 – 14.30 น
- บัญชียาหลักแหงชาติและบัญชียาตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

- บรรยายโดยใช power
point

2
หนวยที่ 2 เภสัชจลนศาสตร เภสัชพลศาสตร
วันพฤหัสบดีที่ และหลักการและความสําคัญของการใชยาอยาง
15 ส.ค. 62
สมเหตุผล
12.30 – 14.30 น

- บรรยายโดยใช power
point
- Video และการถามตอบ
- Discussion
- เอกสารประกอบการเรียน

วันพฤหัสบดีที่
22 ส.ค. 62
12.30 – 14.30 น

งดการเรียนการสอน
วันมอบหมวก ไหวครู

ผูสอน
อ. ดร. ชรริน
ขวัญเนตร

อ. วินิต
อัศวกิจวิรี

อ. ดร. ชรริน
ขวัญเนตร
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สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
3
หนวยที่ 3 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบเลือด
วันพฤหัสบดีที่
- Hematopoietic drugs
29 ส.ค. 62
- Drugs that effect blood coagulation
12.30 – 14.30 น
- Drugs for dyslipidemia
4
หนวยที่ 4 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอ
วันพฤหัสบดีที่
- Anti-diabetic drugs
5 ก.ย. 62
- Thyroid and anti-thyroid drugs
12.30 – 14.30 น
- Hypothalamic and Pituitary
hormones
5
หนวยที่ 5 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท
วันพฤหัสบดีที่ สวนกลาง
12 ก.ย. 62
- Antiepileptic drugs
12.30 – 14.30 น
- Skeletal Muscle Relaxants
- Central Nervous system stimulants
- General and Local Anesthetics
6
หนวยที่ 6 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจและหลอด
วันพฤหัสบดีที่ เลือด
19 ก.ย. 62
- Drugs used for heart failure
12.30 – 14.30 น
- Anti-arrhythmia drugs
- Anti-anginal drugs
- Drugs used for hypotension/shock
- Antihypertensive drugs
7
หนวยที่ 7 ยาตานการอักเสบ ยาระงับปวด ลดไข
วันพฤหัสบดีที่ (Anti-Inflammatory, Analgesic and Antipyretic
26 ก.ย. 62
drugs)
12.30 – 14.30 น
- Acetaminophen
- Non-steroidal anti-Inflammatory drugs
- Corticosteroids
8
หนวยที่ 7 ยาระงับปวดชนิดเสพติด
วันพฤหัสบดีที่
- Opioid analgesics
3 ต.ค. 62
- Opioid antagonists
12.30 – 14.30 น
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วันพฤหัสบดีที่
10 ต.ค. 62
12.30 – 14.30 น

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช
- บรรยายโดยใช power
อ. ดร. ชรริน
point
ขวัญเนตร
- Discussion ตามโจทย
สถานการณ
- เอกสารประกอบการเรียน
- บรรยายโดยใช power
รศ.พญ.สุมนา
point
ชมพูทวีป
- แสดงตัวอยางยา
- บรรยายโดยใช power
point
- แสดงตัวอยางยา

ผศ.ดร.รุง
เพชร
แกวเกษ

- บรรยายโดยใช power
point
- แสดงตัวอยางยา

ผศ.ดร.
อมรทัศน
สดใส

- บรรยายโดยใช power
point
- Discussion ตามโจทย
สถานการณ
- เอกสารประกอบการเรียน

อ. ดร. ชรริน
ขวัญเนตร

- บรรยายโดยใช power
อ. ดร. ชรริน
point
ขวัญเนตร
- Discussion การพยาบาล
ในผูรับบริการที่ไดรับยาตาม
โจทยสถานการณ
- เอกสารประกอบการเรียน

สอบกลางภาค
(หนวยที่ 1 – 7 ; 14 ชม ) 70 ขอ

กรรมการ
คุมสอบ
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สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
วัน-เวลา
10
หนวยที่ 8 ยาที่ใชรักษาการติดเชื้อ
วันพฤหัสบดีที่
(หนวยที่ 11 เดิม)
17 ต.ค. 62
- Antibiotic
12.30 – 14.30 น
11
หนวยที่ 9 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบภูมิคุมกัน
วันพฤหัสบดีที่
- Immunostimulant drugs
24 ต.ค. 62
- Immunosuppressant agents
12.30 – 14.30 น
12
หนวยที่ 10 ยาที่ใชรักษาการติดเชื้อ
วันพฤหัสบดีที่
- Anti-tubercular drugs
31 ต.ค. 62
- Antiviral drugs
12.30 – 14.30 น
- Antifungal drugs
- Anti-parasitic drugs

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
- บรรยายโดยใช power
point
- แสดงตัวอยางยา

ผูสอน
อ. ดร. พนิดา
แจมผล

-บรรยายโดยใช power
point
-แสดงตัวอยางยา

ผศ. ดร. วัชรี
ลิมปนสิทธิกลุ

บรรยายโดยใช power
point
- แสดงตัวอยางยา

ผศ. ดร. วัชรี
ลิมปนสิทธิกลุ

13
หนวยที่ 11 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหายใจ
วันพฤหัสบดีที่
(หนวยที่ 8 เดิม)
7 พ.ย. 62
- Drugs for asthma
12.30 – 14.30 น
- Antihistamines
- Nasal decongestants
- Antitussive and Expectorants

- บรรยายโดยใช power
point
- Discussion การพยาบาล
ในผูรับบริการที่ไดรับยา
ตามโจทยสถานการณ
- เอกสารประกอบการเรียน

อ. ดร. ชรริน
ขวัญเนตร

14
หนวยที่ 12 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร
วันพฤหัสบดีที่
- Antiulcer drugs
14 พ.ย. 62
- Laxatives and Cathartics
12.30 – 14.30 น
- Anti-diarrheal drugs
- Anti-emetics
15
หนวยที่ 13 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดิน
วันพฤหัสบดีที่ ปสสาวะ
21 พ.ย. 62
- Diuretics
12.30 – 13.30 น

- บรรยายโดยใช power
point
- แสดงตัวอยางยา

15
หนวยที่ 14 ขอบเขตและความรับผิดชอบของ
วันพฤหัสบดีที่ พยาบาลในการบริหารยาภายใตจรรยาบรรณ
21 พ.ย. 62
วิชาชีพ
13.30 – 14.30 น
- ขอบเขตและความรับผิดชอบของพยาบาลใน
การบริหารยาภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ
- Patient safety ในการบริหารยาตามบทบาท
พยาบาล

- บรรยายโดยใช power
point
- Discussion การพยาบาล
ในผูรับบริการที่ไดรับยา
ตามโจทยสถานการณ
- เอกสารประกอบการเรียน
- บรรยายโดยใช power
point
- แบงกลุมนําเสนอเกีย่ วกับ
หัวขอที่เรียน
- เอกสารประกอบการเรียน

รศ. สุพีชา
วิทยเลิศ
ปญญา
อ. ดร. ชรริน
ขวัญเนตร
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สัปดาหที่
วัน-เวลา
16
วันพฤหัสบดีที่
28 พ.ย. 62
12.30 – 14.30 น
17
วันพฤหัสบดีที่
12 ธ.ค. 62
12.30 – 14.30 น

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน
อ. ดร. ชรริน
ขวัญเนตร

นําเสนอกลุมยาหนวยที่ 3 - 13

สอบปลายภาค หนวยที่ 8 – 14 (14 ชม) ( 70 ขอ)
และหนวยที่ 1 – 7 (10 ขอ) รวม 80 ขอ

กรรมการ
คุมสอบ

หมายเหตุ:
1. แบงกลุมนักศึกษาเปน 11 กลุม มอบหมายใหทํารายงาน ยกตัวอยางกรณีศึกษาจํานวน 1
ราย (หัวขอตามแบบประเมินรายงาน) และนําเสนอยาในหนวยที่ 3 – 13 ตามวัน เวลาที่
กําหนดในแผนการสอน
2. การสงงาน ใหสงรายงานที่ อาจารย ดร. ชรริน ขวัญเนตร ตามกําหนด ดังนี้
2.1 สง (ราง) รายงาน ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 62 (กอน 9.00 น.)
2.2 สง (ราง) รายงาน ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 62 (กอน 9.00 น.)
2.3 สงรายงานและเอกสารนําเสนอฉบับสมบูรณ วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62 (10.00 น.)
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1

4.1.3
4.2.1
4.3.2, 4.3.3
4.5.1, 4.5.3

สอบกลางภาค
(หนวยที่ 1 - 7; 14 ชม )
จํานวน 70 ขอ

2

4.1.3
4.2.1
4.3.2, 4.3.3
4.5.1, 4.5.3

สอบปลายภาค
(หนวยที่ 8 – 14; 14 ชม)
( 70 ขอ)
หนวยที่ 1 – 7 (10 ขอ)
รวม 80 ขอ

สัปดาหที่
ประเมิน
สอบนอก
ตาราง

สัดสวนของการ
ประเมินผล
35 %

สอบนอก
ตาราง

40 %
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กิจกรรมที่
3

4

ผลการเรียนรู
4.1.3
4.2.1
4.3.2, 4.3.3
4.4.1
4.5.2, 4.5.3
4.1.3
4.4.1
4.5.2, 4.5.3

วิธีการประเมิน
คุณภาพของรายงานกลุม
การนําเสนองานกลุม
หนวยที่ 3 - 13
ประเมินการทํางานเปนทีม

สัปดาหที่
ประเมิน
15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20 %
(รายงานกลุม 15%
และการนําเสนองาน
กลุม 5%)

15

5%

เกณฑการประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑ หรืออิงกลุม โดยใชเกณฑในการใหคาระดับคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 49

3. แนวทางการชวยเหลือผูที่เรียนออน
3.1 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน
3.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนติดตามผลการเรียน รับทราบปญหาและคิดหา
แนวทางแกไขรวมกัน
3.3 กระตุนนักศึกษาที่มีคะแนนสอบนอยใหมีสวนรวมในการตอบคําถามและแสดงความ
คิดเห็นระหวางเรียนและการนําเสนองานกลุม
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8
9
10
11
12
13
14
16

วิเคราะห

พื้นฐานทางเภสัชวิทยา
เภสัชจลนศาสตร และเภสัชพลศาสตร
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบเลือด
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอ
ยาทีอ่ อกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด
ยาตานการอักเสบ ยาระงับปวด ลดไข

นําไปใช

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

เขาใจ

1
2
3
4
5
6
7

เนื้อหาวิชาที่สอน

รู-จํา

สัปดาหที่

จํานวนชั่วโมง
เรียน

ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบวิชา เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562

2
2
2
2
2
2
2

4
3
2
4
4
4
4

5
5
3
3
2
3
3

1
2
5
3
4
3
3

-

ระดับความรู/จํานวนขอ

รวม
(ขอ)
10
10
10
10
10
10
10

สอบกลางภาค

14

70

หนวยที่ 7 ยาระงับปวดชนิดเสพติด (Opioids)
(Opioid analgesics and Opioid antagonists)
หนวยที่ 8 ยาที่ใชรักษาการติดเชื้อ
หนวยที่ 9 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบภูมิคุมกัน
หนวยที่ 11 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหายใจ
หนวยที่ 11 ยาที่ใชรักษาการติดเชือ้ (Antibiotic)
หนวยที่ 12 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร
หนวยที่ 13 ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินปสสาวะ
หนวยที่ 14 ขอบเขตและความรับผิดชอบของพยาบาลใน
การบริหารยาภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ
หนวยที่ 1 - 7

2

2

3

5

-

10

2
2
2
2
2
1
1

4
4
2
4
4
1
1

3
3
3
3
3
2
2

3
3
5
3
3
2
2

-

10
10
10
10
10
5
5

-

2

3

5

-

10

สอบปลายภาค

14

80

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ชรริ น ขวั ญ นตร. (2562).
เอกสารประกอบการสอนรายวิ ช าเภสั ช วิ ท ยาสํ า หรั บ พยาบาล
(Pharmacology for Nurses) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ณัฐวุธ สิบหมู (บรรณาธิการ). (2559). เภสัชวิทยา: เนื้อหาสําคัญและแบบฝกหัด. กรุงเทพมหานคร:
โฮลิสติก พับลิชชิ่ง.
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ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2555). เภสัชวิทยา. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Kee, J.L., Hayes, E.R., & Mccuistion, L.E. (2014). Pharmacology a nursing process approach
(7thed.). MO: Elsevier Inc.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พิสนธิ์ จงตระกูล. (2557). การใชยาอยางสมเหตุสมผลเพื่อการจัดการโรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มาลี โรจนพิบูลสถิตย, ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ, สุทธิพร ภัทรชยากุล, สิริมา สิตะรุโน, อรวรรณ แซลิ่ม,
ทวีศักดิ์ มณีโรจน และชุติพันธุ เจริญดาชัย. (2560). Antibiotics Smart Use
Complementary guidance for community pharmacist.
Rational Use of Drug Subcommittee. 2017. Teacher’s Guide for Promoting Rational
Drug Use. Nonthaburi: Food and Drug Administration, Ministry of Public
Health, Thailand. (In Thai)
Van Schoor, J. (2012). Antihistamines: a brief review. Clinical: Antihistamines: a brief
review. 16(5): 16-21.
Wang, W., Chen, J., Li, X. G., & Xu, J. (2016). Anti-inflammatory activities of fenoterol
through beta-arrestin-2 and inhibition of AMPK and NF-kappaB activation in
AICAR-induced THP-1 cells. Biomedicine and Pharmacotherapy, 84: 185-190.
doi: 10.1016/j.biopha.2016.09.044
Zhang, S. J., Jiang, J. X., Ren, Q. Q., Jia, Y. L., Shen, J., Shen, H. J., . . . Xie, Q. M. (2016).
Ambroxol inhalation ameliorates LPS-induced airway inflammation and mucus
secretion through the extracellular signal-regulated kinase 1/2 signaling
pathway. European Journal of Pharmacology, 775: 138-148. doi: 0.1016/j.
ejphar.2016.02.030
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการสอนของอาจารยทุกทานในระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย
1.2 การประเมินการเรียนการสอนรายวิชา โดยแบบประเมินของคณะพยาบาลศาสตร
1.3 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การสังเกตการณการสังเกตและประเมินการสอนโดยทีมผูสอน
2.2 การประเมินผลจากผลการสอบแตละหัวขอของรายวิชา
2.3 การประเมินผูสอน และการประเมินรายวิชาตามแบบประเมิน
2.6 ประเมินจากการทํารายงานและการนําเสนองานของนักศึกษา
2.7 จากการประชุมในทีมผูสอนเพื่อพิจารณาขอสอบ พิจารณาเกรด การทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์กบั คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ประชุมและปรึกษารวมกันในการจัดการเรียนการสอน
3.2 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา และกลยุทธการ
ประเมินการสอนมาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
3.3 การจัดทบทวนการเรียนแบบมีสวนรวม โดยมีนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบและมีอาจารย
เขารวมฟงพรอมกับใหคําแนะนําเพื่อชวยใหนักศึกษามีการเตรียมตัวอานทบทวนกอนนําเสนอให
เพื่อนรวมชั้นเรียนฟง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 พิจารณาทบทวนคะแนนรายงาน การนําเสนองาน การทํางานเปนทีม ผลการสอบกลางภาค
และปลายภาค ผลการวิเคราะหขอสอบ และผลการเรียนโดยอาจารยผูรับผิดชอบวิชา และ/อาจารย
ผูสอน และหัวหนาสาขา
4.2 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประเมินผลลัพธการเรียนรู
ตามทีก่ ําหนดใน curriculum mapping ทวนสอบการวัดประเมินผล และพิจารณาการ ใหเกรด ตาม
แนวปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ปรับปรุงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 2561)
4.3 อาจารยผูรับผิดชอบวิชาและ/อาจารยผูสอนสนอผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ฯ
ตอประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียน และเสนอแบบบันทึกผลการเรียน (มสด 6) ให
คณบดีลงนาม
5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 กอนดําเนินการเรียนการสอน ผูรับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารยผูสอน รวมกันออกแบบ
การเรียนการสอน และประเมินการออกแบบการเรียนการสอน โดยใชแบบฟอรม (Course design
checklist) เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากอนดําเนินการเรียนการสอน
5.2 ขณะดําเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันเมื่อ
พบปญหา หรือเมื่อไดรับขอมูลปอนกลับในเชิงลบจากนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของ
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5.3 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอน จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2 และประเมินตนเองโดยใชแบบฟอรมประเมินผลรายวิชา
(Course Evaluation Checklist)
5.4 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สําหรับปการศึกษาตอไป

