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 มอค.3  รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
       ภส 606 หลักการออกฤทธ์ิของยา  
       PM 606 Principles of Drug Action 
2. จํานวนหนว่ยกิต  

       1(1-0-2)  
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอณูชีววิทยาและสาขาชีวภาพการแพทย์ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง E-mail-address 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล  ผู้รับผิดชอบรายวิชา    suvara@swu.ac.th  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม อาจารย์ผู้สอน laddawal@swu.ac.th 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รัตนตยารมณ์ อาจารย์ผู้สอน wilai@swu.ac.th 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลี้วนิช อาจารย์ผู้สอน pathama@swu.ac.th 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ วงศ์สวัสด์ิกุล อาจารย์ผู้สอน orapinw@swu.ac.th  
6. อาจารย์ ดร.ยามาระตี จัยสิน อาจารย์ผู้สอน yamaratee@swu.ac.th  

 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 
 ประจําภาคการศึกษาปลาย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีที่ 2-3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
          ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

 คณะแพทยศาสตร์ ห้องเรียน 15-803  
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

- 
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หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการออกฤทธ์ิของยา  และ ปัจจัยที่มีผลตอ่ความแตกต่างในการออกฤทธ์ิของยาในแต่ละบุคคล 
2. อธิบาย การแพ้ยา และความเป็นพิษของยา     

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          ปรับปรุงเน้ือหาบทเรยีนให้ทันตอ่วิทยาการที่มีการพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง 

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 หลักการออกฤทธ์ิของยาท่ีเก่ียวกับเป้าหมายยา ทางด้านโครงสร้าง หน้าท่ีและประเภทของตัวรับ การจับ
ระหว่างตัวรับกับยา  คุณสมบัติความจําเพาะและการเลือกจับกับยา กลไกที่เกิดข้ึนภายในเซลล์ และความสัมพันธ์
ระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีต่อการออกฤทธ์ิของยา รวมท้ังการประเมินการออกฤทธ์ิของยา  ความแตกต่างของคน
ในการตอบสนองต่อยา และการแพ้ยา  
2. จํานวนชัว่โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝกึปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศกึษาด้วยตนเอง 

15 ชั่วโมง 
ตอ่ภาคการศึกษา 

- - 30 ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษา 

 
3. จํานวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบคุคล 

2 ชั่วโมง 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และการปฏิบัตงิาน   
1.2 วธิกีารสอน  

1.  กําหนดข้อควรปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียน เช่น การตรงต่อเวลา และการแต่งกายที่ถูกต้องและเหมาะสม 
2. อาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ด้านระเบียบวินัย  การตรงเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที 
3.  มอบหมายงานการทํารายงานและการนําเสนอหน้าชั้นเรียน   

1.3 วธิกีารประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน (การแต่งกายและการตรงต่อเวลา)    
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในการนําเสนอหน้าชั้นเรียน  

2. ความรู้  
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

          มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2.2 วธิกีารสอน 

          ใช้การสอนแบบบรรยาย และใช้สื่อการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ประกอบการบรรยายเพื่อให้เข้าใจง่าย  
2.3 วธิกีารประเมินผล 

การสอบภาคบรรยาย 
3 ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมลูได ้
นําข้อมูลไปอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได ้

3.2 วิธกีารสอน 
มอบหมายการทํารายงานกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ความสามารถในสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ใน
การอ้างอิงการทํารายงานได้  

3.3 วธิกีารประเมินผล 
ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่ได้รับมอบหมาย  

4 ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

              
 4.2 วิธกีารสอน 

 
 4.3 วิธกีารประเมินผล 

 
4 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีต้องพัฒนา       
           สามารถใชรู้ปแบบตา่งๆ ในการนําเสนอข้อมลูสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ 

5.2 วธิกีารสอน       
นําเสนอหน้าชัน้เรียน  

5.3 วธิกีารประเมินผล 
           1.  การส่ือสารจากการตอบข้อซักถาม และการอธิบายข้อมูล 
           2.  การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการนําเสนอหน้าชั้นเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ ช.ม. บรรยาย ช.ม. SDL ผู้สอน 

1 Orientation and paper assignment 
Principles of pharmacokinetics 
- Self-directed learning (SDL) 

2 
 

4 ปัทมา 

2 Principles of pharmacodynamics 
- Self-directed learning (SDL) 

2 
 

4 ปัทมา 

3 Factors modifying drug responses 
- Self-directed learning (SDL) 

3 
 

6 อรพิณ  

 EXAM I  ) ลําดับ  1 -3) 3  ปัทมา ,ศรีอัมพร 

4 Adverse drug reactions, drug toxicity 
and drug interactions 
- Self-directed learning (SDL) 

3 
 
 

6 วิไล 

5 Chemical structures and 
pharmacological relationships 
- Self-directed learning (SDL) 

1 2 ลัดดาวัลย์   

6 - Consultation hours (paper 
assignment) 

1 
 

2 staff 

7 Paper presentation and discussion 3 6 staff 
 EXAM II  ) ลําดับ  4 -5) 3  ลัดดาวลัย์,  

ศรีอัมพร 
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู ้



มคอ. 3 รายวิชา ภส 606 ปีการศึกษา 2556 
 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                                                                               5 
 

 รายวิชา ภส 606  ประเมินนิสิตโดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ 1) การสอบวัดความรู้จากเน้ือหาด้วยวิธีการบรรยาย 
(อัตนัย) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 และนําเสนอตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายร้อยละ 20%   
  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก 
1.  Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Ed. aurence L. 

Brunton, Bruce A. Chabner, Björn C. Knollmann  (editors).  McGraw-Hill, New York, 2011 
2. Basic and clinical pharmacology. 12th Ed. Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. 

Trevor (editors),  McGraw-Hill, New York, 2010 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ต่างๆ ที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนิสิตควรศึกษาเพ่ิมเติม 
1) E-book จาก http://www.accessmedicine.com/textbooks.aspx 
2) รายงานบทความวิจัยจาก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
        1.  ใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาโดยนิสิต  
        2.  ทําการประเมินทันทีหลังจากการสอนหรือเมื่อการจัดการเรียนการสอนสิ้นสดุลง 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       1.  ใช้แบบประเมินผู้สอนโดยนิสิต  
       2.  ผลการเรียนของนิสิต        
3. การปรับปรุงการสอน  
         1. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนโดยแจ้งผลการประเมินให้ผู้สอนพิจารณาปรับปรุงและนําผลการประเมิน
รายวิชามาเป็นแนวทาง  
         2. วิเคราะห์ผลและปัญหาการเรียนรู้ของนิสติเพ่ือนํามาปรับปรุงรายวิชา 
         3. นําเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาโดยคณะกรรมการรายวิชา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
         1.  ทบทวนสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
         2.  ประชุมพิจารณาคะแนนและการตัดเกรด  

 


