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 มอค.3  รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
       ภส 605 เภสัชวิทยาโมเลกุล  
       PM 606 Molecular Pharmacology 
2. จํานวนหนวยกิต  

       1(1-0-2)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณู
ชีววิทยาและสาขาชีวภาพการแพทย 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง E-mail-address 

1. รองศาสตราจารย ดร .สุวรา 
วัฒนพิทยกุล  

ผูรับผิดชอบ
รายวิชา    

suvara@g.swu.ac.th  

2. รองศาสตราจารย ดร .ลัดดา
วัลย  ผิวทองงาม 

อาจารยผูสอน laddawal@swu.ac.th 

3. รองศาสตราจารย ดร .วไิล 
รัตนตยารมณ 

อาจารยผูสอน wilai@swu.ac.th 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา 
ล้ีวนิช 

อาจารยผูสอน pathama@swu.ac.th 
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5. ผูชวยศาสตราจารย ดร .อร
พิณ วงศสวัสดิ์กุล 

อาจารยผูสอน orapinw@swu.ac.th  

6. อาจารย ดร.ยามาระตี จัยสิน อาจารยผูสอน yamaratee@swu.ac.th  
 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
 ประจําภาคการศึกษาปลาย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปท่ี 2-3 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
          ไมม ี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี 

 ไมมี 
8. สถานที่เรียน    

 คณะแพทยศาสตร หองเรียน 15-803  
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

- 



มคอ. 3 รายวิชา ภส 605 ปีการศึกษา 2557 

 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                                                                               
3 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถ 
1. ใหนิสิตเกิดความรูท่ีจะสามารถวิเคราะหและใชเหตุผลทางเภสัชวิทยา

และพิษวิทยาในระดับโมเลกุลไดอยางเหมาะสม 
2. ใหนิสิตไดเรียนรูดวยตนเองจากการอานบทความวิชาการและมีสวน

รวมในการนําเสนอ คิดวิเคราะหและประยุกตหลักการทางเภสัชวิทยา
และพิษวิทยาในระดับโมเลกุลท่ีไดศึกษามา 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนใหทันตอวิทยาการท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาหลักการและแนวคิดทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาระดับโมเลกุล 
โดยศึกษาฤทธิ์ของยาท่ีเก่ียวกับรีเซบเตอร และระบบการสงสัญญาณภายใน
เซลล (signal transduction systems) โดยศึกษาดานโครงสราง หนาท่ี และ
ประเภทของรีเซบเตอรและระบบการสงสัญญาณท่ีสงผลตอการทํางานของ
เซลล เพ่ือนํามาอธิบายถึงการแบงกลุมยาและกลไกการออกฤทธิ์ของยาใน
ระดับโมเลกุล และความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางทางเคมีตอการออก
ฤทธิ์ของยา โดยเนนเรื่องผลของยาตอเซลลในแงการควบคุมการทํางาน การ
สงสัญญาณ และผลทางเภสัชวิทยาท่ีเกิดข้ึน  นอกจากนี้ยังศึกษาเก่ียวกับ
กลไกของการพิษในระดบัโมเลกุล และยีนท่ีเก่ียวของกับการเกิดพิษ 
(toxicogenetics)   
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัต/ิ การศึกษาดวย
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งานภาคสนาม/
การฝกงาน 

ตนเอง 

15 ช่ัวโมง 
ตอภาคการศึกษา 

- - 30 ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ

แกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
2 ช่ัวโมง 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนสิิต 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน   
1.2 วิธีการสอน  

1.  กําหนดขอควรปฏิบัติในการเขาช้ันเรียน  เชน การตรงตอเวลา และ
การแตงกายท่ีถูกตองและเหมาะสม 
2. อาจารยปฏิบัติเปนตัวอยาง  ดานระเบยีบวนิยั  การตรงเวลา และ
รับผิดชอบตอหนาที 
3.  มอบหมายงานการทํารายงานและการนําเสนอหนาช้ันเรียน   

1.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรมในการเขาช้ันเรยีน (การแตงกายและการตรง
ตอเวลา)    
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในการนําเสนอหนาช้ันเรียน  

2. ความรู  
2.1 ความรูที่ตองไดรับ  

          มีความรูและความเขาใจในศาสตรพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  
2.2 วิธีการสอน 

          ใชการสอนแบบบรรยาย และใชส่ือการเรียนการสอนแบบตาง ๆ 
ประกอบการบรรยายเพ่ือใหเขาใจงาย  

2.3 วิธีการประเมินผล 
การสอบภาคบรรยาย 

3 ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 
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นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

3.2 วิธีการสอน 
มอบหมายการทํารายงานกลุม  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ  
ความสามารถในสืบคนและวิเคราะหขอมูล ในการอางอิงการทํา
รายงานได  

3.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากคุณภาพของรายงานท่ีไดรับมอบหมาย  

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  

              
 4.2 วิธีการสอน 

 
 4.3 วิธีการประเมินผล 

 
4 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองพัฒนา       
           สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ 

5.2 วิธีการสอน       
นําเสนอหนาช้ันเรียน  

5.3 วิธีการประเมินผล 
           1.  การส่ือสารจากการตอบขอซกัถาม และการอธิบายขอมูล 
           2.  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอหนาช้ันเรียนได
อยางเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ เวลา ชม. หวัข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1 9.00-12.00  3 Membrane Transporters and drug 

response 

ดร .ยามารตี จยัสนิ  

2 9.00-12.00  3 Paper assignment and SDL ผศ .ดร.อรพิณ วงศ์สวสัดิ์กลุ  

3 9.00-12.00  3 Molecular Pharmacology of Enzymes and 

Ion Channels 

ผศ .ดร.ปัทมา ลีว้นิช  

4 9.00-12.00  3 Molecular Toxicology รศ .ดร.วิไล รัตนตยารมณ์  

5 9.00-12.00  3 Molecular Pharmacology of Receptors 

and Signal Transduction 

รศ .ดร.สวุรา วฒันพิทยกลุ  

6 9.00-12.00  3 Paper presentation staff 

  9.00-12.00  3 Exam Staff และศรีอัมพร หนูกลับ 

 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 รายวิชา ภส 605  ประเมินนิสิตโดยแบงเปนสองสวนคือ 1) การสอบวัด
ความรูจากเนื้อหาดวยวิธีการบรรยาย (อัตนัย) คิดเปนสัดสวนรอยละ 80 และ
นําเสนอตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมายรอยละ 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. Foreman JC, Johansen T, Gibb AJ (Eds). Textbook of Receptor Pharmacology, 3rd ed. CRC 
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Press: Tayler and Francis Group LLC., Boca Raton, 2010. 

3. Dickenson J, Freeman F, Mills CL, Thode C, Sivasubramaniam S.  Molecular Pharmacology: 

From DNA to Drug Discovery.  Wiley-Blackwell, 2012. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ไมม ี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต ตางๆ ท่ีสําคัญอ่ืนๆ ซึ่งนิสิตควรศึกษาเพ่ิมเติม 
1) E-book จาก http://www.accessmedicine.com/textbooks.aspx 
2) รายงานบทความวิจัยจาก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
        1.  ใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชาโดยนิสิต  
        2.  ทําการประเมินทันทีหลังจากการสอนหรือเม่ือการจัดการเรียนการ
สอนส้ินสุดลง 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
       1.  ใชแบบประเมินผูสอนโดยนิสิต  
       2.  ผลการเรยีนของนสิิต        
3. การปรับปรุงการสอน  
         1. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนโดย แจงผลการประเมินใหผูสอน
พิจารณาปรับปรุงและนําผลการประเมินรายวิชามาเปนแนวทาง  
         2. วิเคราะหผลและปญหาการเรียนรูของนิสิตเพ่ือนํามาปรับปรุง
รายวิชา 
         3. นําเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาโดยคณะกรรมการรายวิชา 

http://www.accessmedicine.com/textbooks.aspx�
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
         1.  ทบทวนสอบขอสอบวาสอดคลองตามวัตถุประสงคการเรียนรู 
         2.  ประชุมพิจารณาคะแนนและการตัดเกรด  
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