
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 199302  เภสัชเคมีส าหรับเภสัชศาสตร์ 1 

Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 บรรยาย   3 หน่วยกิต  (3 – 0 – 6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 ประเภทวิชาแกน (พื้นฐานเฉพาะด้าน)   

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์  กิจบรรณเดช และ ผศ.ดร.ภญ. สุทธาทิพย์ มากมี 
 
    อาจารย์ผู้สอน 
 ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์  กิจบรรณเดช  รศ.ดร.ภก. พัฒนา  ศรีพลากจิ 
 ผศ.ดร.ภญ. สุทธาทิพย์  มากม ี  ผศ.ดร.ภก. เฉลิม  ทรายอินทร ์    
  
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2    ช้ันปีท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 199303     บทน าสู่เภสัชเคมสี าหรับเภสัชศาสตร ์

Introduction to Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisites) (ถ้าม)ี – 
 
8.  สถานที่เรียน 
 ห้องบรรยาย ไชยานุภาพ 2   คณะเภสัชศาสตร ์ วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.   

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 สัมมนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสชัเวท คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

มคอ. 3 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เมื่อนิสิตเรียนรายวิชานี้แล้ว  นสิิตมีความรู้ ความสามารถ และเกิดทกัษะดังนี้  

1. นิสิตมีความรู้ เรื่องการสังเคราะห์ ต าแหน่งการออกฤทธิ์ของยา การดัดแปลงสูตรโครงสร้างเคมีและ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเคมีกับการออกฤทธิ ์และวิถีเมตาบอลิสม  

2. นิสิตสามารถอธิบายผลของคุณสมบัติเคมีฟิสิกส์ของยาต่อการออกฤทธิ์ทางเภสัชจลนศาสตร์และความคงตัว
ของยา 

3. นิสิตสามารถอธิบายผลข้างเคียงและ/หรืออันตรกิริยาระหว่างยา เชิงเภสัชเคมีในผู้ป่วย 
4. นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชเคมีในการใช้ยาให้เหมาะสมในผู้ป่วย 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 เพือ่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ความรู้พื้นฐานทางเคมียา ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมแทบอลิซึม คุณสมบัติ
ทางเคมีฟิสิกส์  วิธีการสังเคราะห์ และการดัดแปลงสูตรโครงสรา้งของยาในกลุ่มยาชา  ยาท่ีมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
และส่วนปลาย ยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะและระบบเลือด ยาที่มีผลต่อ
ระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้านฮีสตามีนและยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา (ไม่นับช่ัวโมงท่ีใช้สอบ) 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45  ช่ัวโมง - - 90 ช่ัวโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ไม่ได้ระบุ แต่ช้ีแจงในนิสิตทราบในห้องเรียนว่าสามารถขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าไดต้ลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
1.1.2 มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและสังคม 
1.1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.1.4 มีวินัยเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

1.2 วิธีการสอน 
 1.2.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรง

เวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 1.2.2 จัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รยีนมีสว่นร่วม มีการท างานกลุ่มเพื่อฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้น ากลุ่ม

และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 1.2.3 มีความซื่อสัตย์ไม่ท าการทุจริตในการสอบ (ตามระเบียบว่าด้วยการสอบของคณะเภสัช

ศาสตร์)   
 1.2.4 อาจารย์ผูส้อนสอดแทรกเรือ่งคุณธรรม จรยิธรรมในการสอน รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม 

จริยธรรม  
 1.2.5 เรียนจากกรณีศึกษาที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและ

การด ารงชีพ 
1.3 วิธีการประเมินผล 
 1.3.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน 
 1.3.2 การส่งงานตามก าหนดเวลาและการร่วมกิจกรรม 
 1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 1.3.4 ปริมาณ (จ านวนครั้ง) การกระท าทุจริตในการสอบ/การลอกงาน 
 1.3.5 ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
  2.1.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่ส าคญัในเนื้อหาสาขาวิชา 
  2.1.2 ตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถตดิตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ 
  2.1.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริการทางวิชาชีพ 
 2.2 วิธีการสอน 
  2.2.1 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  2.2.2 การใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน 
  2.2.3 เรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ 
  2.2.4 การบรรยาย 
  2.2.5 การบรรยายร่วมกับอภิปราย 
  2.2.6 การค้นคว้า วิเคราะห์และท ากรณีศึกษา 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 การทดสอบย่อย 
  2.3.2 การสอบกลางภาคและปลายภาค 
  2.3.3 ประเมินจากงานท่ีนิสติได้รบัมอบหมาย 
  2.3.4 ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 



3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  3.1.1 สามารถระบุแหล่งข้อมลูส าหรับการค้นหา/สืบค้นข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของปัญหา 
  3.1.2 สามารถประเมินความน่าเชือ่ถือของแหล่งข้อมูล 
  3.1.3 สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อ การวิเคราะห์และสรุปประเด็นความต้องการของปัญหา 
  3.1.4 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเป็นระบบ 
 3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1 กรณีศึกษา 
  3.2.2 การอภิปรายกลุม่ 
  3.2.3 ให้นิสิตมีโอกาสฝึกปฏิบตัิจรงิ 
  3.2.4 การสะท้อนความคิด 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1 การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปญัหาโดยใช้กรณีศึกษา 
  3.3.2 การประเมินจากผลงานท่ีเกดิจากการใช้กระบวนการแก้ไขปญัหา การวิเคราะห์วิจารณ์   
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา  
  4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้น าและมคีวามสามารถในการท างานเป็นทีม 
  4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและยอมรับความคดิเห็นท่ีแตกต่างจากผู้อืน่ 
  4.1.3 สามารถใช้กระบวนการกลุม่ในการแก้ไขปญัหาได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 
 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1 ก าหนดกิจกรรมใหม้ีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีต้องประสานกับผู้อื่น  
  4.2.2 จัดประสบการณ์การเรียนรูใ้นภาคปฏิบัติทีส่่งเสริมการท างานเป็นทีม 
  4.2.3 การสะท้อนความคิด 

4.3 วิธีการประเมิน 
 4.3.1 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อน หมู่คณะ และมีบทบาทในกลุ่ม โดยมีการจัดสรรงานท่ีชัดเจน 
 4.3.2 ผู้เรียนเกิดกิจกรรมการรวมกลุ่มโดยใช้วิชาชีพเพื่อการพัฒนา  
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  5.1.1 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม ประมวลผล แปลความหมายและน าเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
  5.1.2 สามารถสื่อสารทั้งการพดู การฟัง และการเขียน และเลือกใช้รปูแบบของการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม   
 5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1 จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  5.2.2 กระตุ้นใหเ้กิดการสื่อสารทีห่ลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
 5.3 วิธีการประเมิน 
  5.3.1 การประเมินผลงานตามกิจกรรม 
  5.3.2 รายงานกรณีศึกษา 
  5.3.3 การน าเสนอในและนอกช้ันเรียน 
 
 
 



6. ทักษะพิสัย 
 6.1 ผลการเรียนรู้ 
  6.1.1 สามารถให้ข้อมูลยาและผลติภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ แก่ผูร้ับบริการ ชุมชนและบุคลากรทาง
สาธารณสุขอย่างถูกต้องทันสมัยและเช่ือถือได ้
 6.2 กลยุทธ์การสอน 
  6.2.1 การน าเสนอข้อมูลวิชาการ 
 6.3 กลยุทธ์การประเมินผล 
  6.3.1 การประเมินจากข้อมูลสะทอ้นกลับจากอาจารย ์บุคลากร และผู้ใช้บริการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน (บรรยาย) 
ชั่วโมงท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อท่ีใช ้
ผู้สอน 

1-2 Drugs affect on coagulation-fibrinolytic-
platelet system 

2 บรรยาย และอภิปราย
กรณีศกึษา 

รศ.ดร.ภก. พฒันา 
 (4.29 %) 

3-4 Antilipidemic drugs 2 บรรยาย และอภิปราย
กรณีศกึษา 

รศ.ดร.ภก. พฒันา 
 (4.29 %) 

5-6 Thyroid and Antithyroid drugs 2 บรรยาย และอภิปราย
กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ภก.เฉลิม 
 (4.29 %) 

7-8 Local Anesthetic drugs 2 บรรยาย และอภิปราย
กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ภก. เฉลิม 
 (4.29 %) 

9 Assignment (1) 1 อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความเห็น 

รศ.ดร.ภก. พฒันา 
ผศ.ดร.ภก.เฉลิม 

10-17 Cardiovascular drugs 
- Drugs use in congestive heart failure 
- Drugs use in ischemic heart disease 
- Drugs use in arrhythmia 
- Drugs use in hypertension 
- Diuretic drugs 

8 บรรยาย และอภิปราย
กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ภญ. สุทธาทิพย์ 
(17.13 %) 

18-21 Central nervous system drugs (1) 
- Volatile Anesthetic 
- Sedatives / Hypnotics 
- Anticonvulsants / Antiepileptic drugs 
- Antipsychotic drugs 

4 บรรยาย และอภิปราย
กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ภญ. สุทธาทิพย์ 
 (8.57 %) 

22-27 Central nervous system drugs (2) 
- CNS Depressant with skeletal muscle 
relaxant properties 
- Analeptics drugs 
- Hallucinogens 
- Antiparkinson drugs 
- Antimigraine drugs 

6 บรรยาย และอภิปราย
กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์ 
 (12.85 %) 

28-30 Hypoglycemic drugs 3 บรรยาย และอภิปราย
กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์ 
(6.43 %) 

31-33 Histamine and Antihistamine 3 บรรยาย และอภิปราย
กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ภก.เรืองวิทย์ 
(6.43 %) 

34-36 Gastro-intestinal drugs 3 บรรยาย และอภิปราย
กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ภก.เรืองวิทย์ 
(6.43 %) 

37-43 Peripheral nervous system drugs 
- Introduction to cholinergic drugs 
- Anticholinergic drugs 
- Acetylcholinesterase inhibitors 
- Organophosphate antidotes 
- Adrenergic drugs 

7 บรรยาย และอภิปราย
กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์ 
(15.00 %) 

44-45 Assignment (2) 2 อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความเห็น 

ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์ 
ผศ.ดร.ภญ. สุทธาทิพย์ 

หมายเหตุ  (1) กิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการบรรยาย และอภิปรายกรณีศึกษา 
  (2) กิจกรรมการเรียนการสอน เน้นอภิปราย แลกเปลีย่นความเห็นกับอาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นิสิตฝึกทกัษะการคิดแก้ปัญหาที่   

เกิดขึ้นในชั่วโมงสอน และ/หรือน ามาปรกึษาหรือถกกบัอาจารย์ผู้สอนนอกชัว่โมงสอน 

  

 



ก าหนดการ การเรียนการสอน 
วันที ่ เวลา หัวข้อเร่ือง จ านวนชัว่โมง อาจารย์ผู้สอน 

29 พ.ย. 2562 09.00-11.00 Drugs affecting coagulation-fibrinolytic-platelet system 
2 

รศ.ดร.ภก. พฒันา 
(4.29 %) 

29 พ.ย. 2562 
06 ธ.ค. 2562 

11.00-12.00 
09.00-10.00 

Antilipidemic drugs 
2 

รศ.ดร.ภก. พฒันา 
(4.29 %) 

06 ธ.ค. 2562 10.00-12.00 Thyroid and antithyroid drugs  
2 

ผศ.ดร.ภก. เฉลิม 
 (4.29 %) 

13 ธ.ค. 2562 09.00-11.00 Local anesthetic drugs  
2 

ผศ.ดร.ภก. เฉลิม 
 (4.29 %) 

13 ธ.ค. 2562 11.00-12.00 Assignment (1)* 
1 

รศ.ดร.ภก. พฒันา 
ผศ.ดร.ภก.เฉลิม 

15 ธ.ค. 2562 
27 ธ.ค. 2562 
03 ม.ค. 2563 

09.00-12.00 
09.00-12.00 
09.00-11.00 

 

Cardiovascular drugs 
- Drugs use in congestive heart failure 
- Drugs use in ischemic heart disease 
- Drugs use in arrhythmia 
- Drugs use in hypertension 
- Diuretic drugs 

8 
ผศ.ดร.ภญ. สุทธาทิพย์ 

(17.13 %) 

03 ม.ค. 2563 
10 ม.ค. 2563 

11.00-12.00 
09.00-12.00 

Central nervous system drugs (1) 
- Volatile anesthetic 
- Sedatives / Hypnotics 
- Anticonvulsants / Antiepileptic drugs 
- Antipsychotic drugs 

4 
ผศ.ดร.ภญ. สุทธาทิพย์ 

 (8.57 %) 

11 ม.ค. – 19 ม.ค. 2563 สอบกลางภาค ครั้งท่ี 1 (ชั่วโมงท่ี 1-8 และ 10-17) 3 ชั่วโมง 34.29 % 
24 ม.ค. 2563 
31 ม.ค. 2563 

09.00-12.00 
09.00-12.00 

Central nervous system drugs (2) 
- CNS depressant with skeletal muscle relaxant properties 
- Antipsychotic drugs 
- Analeptics drugs 
- Hallucinogens 
- Antiparkinson drugs 
- Antimigraine drugs 

6 
ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์ 

(12.85 %) 
 

07 ก.พ. 2563 09.00-12.00 
 

Hypoglycemic drugs 
3 

ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์ 
(6.43 %) 

14 ก.พ. 2563 09.00-12.00 Histaminergic drugs 
3 

ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์ 
(6.43 %) 

16 ก.พ. 2563 สอบกลางภาค ครั้งท่ี 2 (ชั่วโมงท่ี 18–30) 3 ชั่วโมง 27.85 % 

21 ก.พ. 2563 09.00-12.00 Gastrointestinal drugs 
3 

ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์ 
(6.43 %) 

28 ก.พ. 2563 
06 มี.ค. 2563 
13 มี.ค. 2563 

09.00-12.00 
09.00-12.00 
09.00-10.00 

Peripheral nervous system drugs 
- Introduction to cholinergic drugs 
- Anticholinergic drugs 
- Acetylcholinesterase inhibitors 
- Organophosphate antidotes 
- Adrenergic drugs 

7 
ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์ 

(15.00 %) 

13 มี.ค. 2563 10.00-12.00 
 

Assignment (2)* 
2 

ผศ.ดร.ภก. เรืองวิทย์ 
ผศ.ดร.ภญ. สุทธาทิพย์ 

14 – 29 มี.ค. 2563 สอบปลายภาค (ชั่วโมงท่ี 31-43) 3 ชั่วโมง 27.86 % 
* การประเมินผลส่วน assignment (7.00%) ไม่ใช้วิธีการสอบข้อเขียน  
 

 

 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ชั่วโมงที่

ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมินผล 

(%) 
ข้อ 1.1 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 2.1  
 
 
 
  
ข้อ 3.1, 4.1, 5.1 และ 6.1 

- การเข้าเรียนและการตรงเวลา   
- การแต่งกายตามระเบียบ  
- ความรับผดิชอบต่องานท่ี 
  ได้รับมอบหมาย 
- ไม่ทุจริตในการสอบหรือลอก  
    การบ้าน 
 
สอบข้อเขียน  
- สอบกลางภาค ครั้งที่ 1 
- สอบกลางภาค ครั้งท่ี 2 
- สอบปลายภาค 
 
งานมอบหมาย (Assignment) เช่น  
- กรณีศึกษา  
- การอภิปรายกลุ่ม  
- การน าเสนอความรู้เชิงวิชาการทัง้ใน
และนอกห้องเรียน 

1-45 
 
 
 
 
 
 

1-43 
1-8 และ 10-17 

18-30 
31-43 

 
9 และ 44-45 

 

3.00 
 
 
 
 
 
 

90.00 
34.29 
27.85 

             27.86 
 

7.00 
 

 
การประเมินผล ให้ระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยพิจารณาแบบอิงเกณฑ ์ได้แก ่
  ≥80.0 %   A 
  75.0-79.9%  B+  
  70.0-74.9%  B 
  65.0-69.9%  C+ 
  60.0-64.9%  C 
  55.0-59.9%  D+ 
  50.0-54.9%  D 
  < 50.0%   F 

หมายเหตุ มีการประชุมหารือกับคณาจารย์ผูส้อนในเรื่องของคุณภาพข้อสอบและให้มีการด าเนินการดังนี้ 

1. มีกระบวนการอ่านและพิจารณาคณุภาพข้อสอบในทุกหัวข้อ (ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์) 

2. ให้อาจารย์ผูส้อนในแตล่ะหัวข้อปรบัลดปรมิาณข้อสอบ เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการสอบ 

 

 

 

 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Thyroid and Anti-thyroid drugs 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Local Anesthetic drugs 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Drugs affect on coagulation-fibrinolytic-platelet system 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Antilipidemic drugs 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Central nervous system drugs 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Peripheral nervous system drugs 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Diuretic drugs 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อ Antihistamines and Gastrointestinal drugs 
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง Hypoglycemic drugs 
เอกสารประกอบการสอน 
- เอกสารประกอบการสอนเรื่อง Cardiovascular drugs 

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
- Foye, W. O., Lemke, T. L., Williams, D. A. (1995). Principles of Medicinal Chemistry, 

fourth edition. Philadelphia : Williams & Wilkins. 
- Wolff, M. E. (1995). Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery, Volume 1-5: 5th 

edition. Canada : John Wiley & Sons, Inc. 
- Patrick, G. L. (2009). An Introduction to Medicinal Chemistry, 4th edition. New York : 

Oxford University Press. 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
- Delgado, J. N., Remers, W. A. (1991). Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic 

Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th edition. Philadelphia : J. B. Lippincott Company. 
- Juaristi, E. (1991). Introduction to Stereochemitry and Conformational Analysis. Canada : 

John Wiley & Sons, Inc. 
- Silverman, R. B. (1992). The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action. 

California : Academic Press, Inc. 
- Kerns, E. H. and Di, L (2008). Drug-like Properties : Concepts, Structure Design and 

Methods, 1st edition. Oxford : Elsevier, Inc.  
- Related Journals in Medicinal Chemistry area, i.e., Journal of Medicinal Chemistry, 

Journal of Bioorganic Medicinal Chemistry. 

 

 

 

 



หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินรายวิชา (ภาคผนวก) 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- แบบประเมินรายวิชา (ภาคผนวก) 
- ผลการเรียนของนิสติ 
- การสังเกตการณ์ของผูร้่วมทีมการสอน 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
-    
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
-  
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- จัดประชุมสัมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนอันจะน าสู่การปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ในการสัมนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ประจ าปี 2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
รหัสวิชา 199302 ชื่อวิชา เภสัชเคมีส าหรับเภสัชศาสตร์ 1 
หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) ภาคเรียนที่  2                  ปีการศึกษา 2562 
วันที่รับการประเมิน   
 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

ค าชี้แจง  แบบประเมินชุดนี้จัดท าขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ              
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 

ข้อ รายการ (5) (4) (3) (2) (1) 
ข้อเสนอแนะหากท่าน

ตอบ 1-3 
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

1 
ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของอาจารย์ผู้สอน   
(เช่น การแต่งกาย อารมณ์ ค าพดู การแสดงออก) 

     
 

2 
อาจารย์เข้าสอน-เลิกสอนตรงเวลา และใช้เวลาในการสอน
อย่างเหมาะสม 

     
 

3 อาจารย์อธิบายเนื้อหาวิชาได้อยา่งชัดเจนและเข้าใจงา่ย        

4 
อาจารย์มีแนวทางและวิธีการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และสนใจการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

     
 

5 อาจารย์ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน       

6 
อาจารย์วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเนื้อหา
ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบตามที่ชี้แจงไว้ในประมวล
รายวิชา  

     
 

7 
อาจารย์ตอบค าถามไดช้ัดเจน และให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน ์

     
 

ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1 
ความเหมาะสมของห้องเรียน และอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก (คุณภาพสื่อ/โสตทัศนปูกรณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ) 

     
 

2 
ห้องสมุดมหาวิทยาลยั มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ และแหล่ง
สืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม 

     
 

3 
มีสถานที่คน้คว้าด้วยตนเองและ/หรือห้องอ่านหนังสือของ
คณะที่เพียงพอ       

 

4 
ความเหมาะสมของพื้นที่ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลยั 

     
 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 


