ประวัตคิ วามเป็ นมา
ภาควิชาเภสัชวิทยาก่อตังขึ
้ ้นพร้ อมกับ การก่อตังคณะแพทยศาสตร์
้
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
เมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อรองรับการเรี ยนการสอนระดับพรี คลินิกในส่วนของวิชาเภสัชวิทยา ในระยะแรกของ
การจัดตัง้ สถานที่ทําการของภาควิชาฯ อยู่ ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ ซงึ่ เป็ นอาคาร 2 ชันตั
้ งอยู
้ ร่ ิมคลอง
แสนแสบ (ตําแหน่งที่ตงอาคารกายวิ
ั้
ภาคศาสตร์ 7 ชันในปั
้ จจุบนั ) ต่อมาย้ ายมาอยูท่ ี่ตกึ 10 อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์ จนกระทัง่ ปี 2536 เมื่อตึก 15 (อาคารเรี ยนรวมพรี คลินิกและวิทยาศาสตร์ ) แล้ วเสร็จ จึงย้ ายที่
ทําการมาอยู่ ณ ชัน้ 8 ซึง่ เป็ นที่ตงของภาควิ
ั้
ชาเภสัชวิทยาในปั จจุบนั การจัดการเรี ยนการสอนในระยะ
เริ่มแรกต้ องพึง่ พาอาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิจากภายนอก เนื่องจากภาควิชาฯมีอาจารย์ประจําเพียง 1-2 ท่าน
ต่อมาแม้ จะมีการบรรจุอาจารย์ประจําเพิ่มขึ ้น ก็อยูใ่ นช่วงลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนค
วามรู้ จนกระทัง่ ปี
พ.ศ. 2539 เริ่มมีอาจารย์กลับมาปฏิบตั หิ น้ าที่เพิ่มขึ ้น ภาควิชาจึงทําการสอนเองทังหมด
้
คงเชิญอาจารย์
พิเศษเฉพาะการสอนในส่วนที่สมั พันธ์กบั ทางคลินิกเท่านัน้

ช่วงปี พ .ศ. 2528-2543 การสอนเป็ นแบบ lecture-based ต่อมาในปี พ .ศ. 2544 คณะได้ ทําการ
ปรับหลักสูตรแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิตให้ เป็ นแบบบูรณาการ (integration) ภาควิชาจึงปรับการเรี ยนการสอน
รายวิชาเภสัชวิทยาใหม่เพื่อให้ มีเนื ้อหาประสานกับการเรี ยนการสอนรายวิชาอื่นๆ ในระดับพรี คลินิก และใน
ปี การศึกษา 2548 คณะแพทยศาสตร์ มีการปรับปรุ งหลักสูตรแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิตอีกครัง้ ตามแนวทาง
การศึกษาแผนใหม่ที่เน้ นการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (problembased learning, PBL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้ อมูล ของผู้เรี ยนอย่างเป็ น
ระบบ ในหลักสูตรที่ ปรับปรุงใหม่นี ้ จัดการเรี ยนการสอนเป็ นรายวิชาต่างๆ ตามระบบของร่างกายซึง่ ทุก
ภาควิชาพรี คลินิกรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีประธานและคณะกรรมการซึง่ จัดตังจากภาควิ
้
ชาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องในระบบนันๆ
้ เป็ นกรรมการบริหารรายวิชา
ปั จจุบนั ภาควิชาเภสัชวิทยา รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 4 รายวิชา ได้ แก่ รายวิชา พพ 201
(หลักการทางเภสัชวิทยา ) และ พพ 227 (ระบบต่อมไร้ ทอ่ ) ซึง่ สอนให้ กบั นิสิตแพทย์ ชันปี
้ ที่ 2 และ รายวิชา
พพ 301 (เภสัชวิทยาบูรณาการ ) และ พพ 325 (ระบบสืบพันธุ์ ) สอนให้ กบั นิสิตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 3 นอกจากนี ้
ภาควิชายังขยายงานการเรี ยนการสอนด้ านเภสัชวิทยาด้ วยการให้ ความร่วมมือกับคณะฯ ในการจัดการ
เรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและให้ บริการแก่หน่วยงานอื่น ได้ แก่ จัดการเรี ยนการสอนวิชาเภสัชวิทยา
ให้ กบั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ รวมทังเป็
้ นกรรมการแล ะผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์พิเศษให้ กบั สถาบันหรื อหน่วบงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ภาควิชาเภสัชวิทยามีหวั หน้ าภาควิชาเป็ นผู้บริหารงาน ดังรายนามต่อไปนี ้
ปี 2531 – 2535 ผศ.ดร.สกล พงศกร
ปี 2535 – 2539 ผศ.ดร.ภญ.ชวนี ทองโรจน์
ปี 2539 – 2542 ผศ.ดร.นพ.วิทยา ตันสุวรรณนันท์
ปี 2542 – 2545 ผศ.ดร.ปั ทมา ลิ ้วนิช
ปี 2545 – 2548 ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
ปี 2548 – 2552 พันตรี หญิง ดร.ดวงพร พลเสน
ปี 2552 – 2556 ผศ.ดร.อรพิณ วงศ์สวัสดิก์ ลุ
ปี 2556 – 2560 ผศ.ดร.ปั ทมา ลิ ้วนิช
ปี 2560- ปั จจุบนั รศ.ดร.ภญ.สุวรา วัฒนพิทยกุล

ปรัชญา
การใช้ ยาต้ องสมเหตุสมผลและมีจริ ยธรรม

ปณิธาน
ภาควิชาเภสัชวิทยามุง่ มัน่ จัดการเรี ยนการสอนและงานวิจยั เพื่อผลิตบุคลากรให้ มีความรู้ในการใช้ ยาอย่างสม
เหตุ สมผล และมีจริ ยธรรม

วิสัยทัศน์
ภาควิชาเภสัชวิทยา เป็ นหน่วยงานชันนํ
้ าระดับชาติ ที่สามารถประยุกต์ความรู้เภสัชวิทยา มาเชื่อมโยงกับสาขา
ต่างๆ เพื่อจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบุคลกรให้ มีความรู้ ในการใช้ ยาอย่างสมเหตุ
สมผล และมีจริ ยธรรม

พันธกิจ
1. จัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการทางด้ านเภสัชวิทยาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้ องตลอดจน
นิสติ หลังปริ ญญา ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการใช้ ยาอย่างสมเหตุ สมผล และมีจริ ยธรรม
2. ผลิตงานวิจยั พื ้นฐานและประยุกต์ทางด้ านเภสัชวิทยาที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับทังในและต่
้
างประเทศ
3. จัดบริ การวิชาการ ตามความต้ องการของชุมชน
4. บูรณาการการเรี ยนการสอนและการวิจยั กับงานบริ การทางวิชาการ

รายชื่ออาจารย์
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร. สุวรา วัฒนพิทยกุล
รศ.ดร.สพ.ญ.วิไล รัตนตยารมณ์
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
ผศ.ดร.ปั ทมา ลี ้วนิช
ผศ.ดร.อรพิณ วงศ์สวัสดิ๋กลุ
ผศ..ดร.ยามาระตี จัยสิน
ผศ.ดร.อนัญญา นาวินประเสิฐ
อ.ดร.ปภาวี สมาธิวฒ
ั น์

รายชื่อเจ้าหน้าที่
1 นส. สุมินตรา ศรี รัตน์
2 นส. ลักษณวดี เผ่าจินดามุข

นักวิทยาศาสตร์
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป

