
มคอ. 3 
0025 006 

ยาในชีวิตประจําวัน 
Drug in Daily Life 

 
รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักศึกษาท่ัวไป 

 
หมวดท่ี 1 ข;อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
0025 006 ยาในชีวิตประจําวัน 
              Drug in Daily Life 

2. จํานวนหน@วยกิต 
2 หน-วยกิต (2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และประเภทวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก กลุ-มวิทยาศาสตร9สุขภาพ 

4. อาจารยBผู;รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยBผู;สอน 
ดร.ภก.สมศักด์ิ อาภาศรีทองสกุล ผูAประสานงานรายวิชาและผูAสอน 
ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง ผูAสอน 
ดร.ภญ.สกุลรัตน9 รัตนาเกียรต์ิ ผูAสอน 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปEท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 3-2556 / ชั้นปGท่ี 1-2 

6. รายวิชาท่ีต;องเรียนมาก@อน (Pre-requisite) (ถ;ามี) 
ไม-มี 

7. รายวิชาท่ีต;องเรียนพร;อมกัน (Co-requisites) (ถ;ามี) 
ไม-มี 

8. สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล@าสุด 
มีนาคม 2557 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ@งหมายและวัตถุประสงคB 

1. จุดมุ@งหมายของรายวิชา 
    เม่ือนิสิตผ-านการเรียนการสอนในรายวิชานี้ นิสิตควรเขAาใจและสามารถปฏิบัติกระบวนการต-อไปนี้ 

1. ทราบหลักการใชAยาท่ัวไป ยาสามัญประจําบAาน และยาท่ีใชAบ-อยในชีวิตประจําวัน รวมถึงสถานการณ9
การใชAยาในประเทศไทย 

2. มีความรูAเบ้ืองตAนเก่ียวกับการใชAสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน  



3. ทราบแหล-งคAนควAาขAอมูลเก่ียวกับดAานยาและสมุนไพร และสามารถทําการคAนควAาไดA 
2. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมใหAทันสมัย ใหAสอดคลAองและเท-าทันกับกระแสโลกปPจจุบัน เพ่ือการสรAาง
เสริมสุขภาพท่ีดีแก-ตนเองและคนรอบขAาง 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ความหมายของยา ระบบยาและสภาพปPญหาการใชAยาในประเทศไทย นโยบายแห-งชาติดAานยา บัญชียา

หลักแห-งชาติ กฎหมายท่ีเก่ียวขAอง หลักการใชAยาท่ัวไป ยาสามัญประจําบAาน ยาท่ีใชAบ-อยในชีวิตประจําวัน 
สมุนไพรท่ีใชAในงานสาธารณสุขมูลฐาน การใชAยาในทางท่ีผิด ฐานขAอมูลดAานยา เพ่ือการใชAยาอย-างปลอดภัย 

Definition of drug, drug system and problems of drug use in Thailand, national drug 
policy, national main drug list, related law, general principles of drug use, common home 
drugs, commonly used drugs, herbal medicine for basic public health services, drug abuse, 
drug database and safety drug use 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช;ต@อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝVกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝVกงาน 
การศึกษาด;วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต-อ 
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตAองการของอาจารย9และ
นักศึกษา 

               4 ชั่วโมงต-อสัปดาห9 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต@อสัปดาหBท่ีอาจารยBให;คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก@นักศึกษาเปXนรายบุคคล 
อาจารย9ประจําวิชาจัดเวลาใหAคําปรึกษาเป_นรายบุคคล หรือ รายกลุ-มตามความตAองการ 1 ชั่วโมง ต-อสัปดาห9 
(เฉพาะรายท่ีตAองการ) 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรู;ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต;องพัฒนา 

พัฒนาใหAผูAเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส-วนบุคคล และไม-ละเมิด
สิทธิของผูAอ่ืน รับฟPงความคิดเห็นของผูAอ่ืน มีความซ่ือสัตย9ในการทํารายงาน การเขAาชั้นเรียน 

1.2 วิธีการสอน 
- บรรยายเนื้อหาในแต-ละบท พรAอมท้ังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวขAอง เช-นการเขAาเรียน

ตรงเวลา การรับฟPงความคิดเห็นผูAอ่ืน 
- ยกตัวอย-างหรือกรณีศึกษาใหAนิสิตไดAแสดงความคิดเห็นและร-วมกันอภิปรายในเชิงคุณธรรม

จริยธรรมของแต-ละกรณีศึกษา 
1.3 วิธีการประเมินผล 

- การส-งงานท่ีไดAรับมอบหมาย เช-น ตรงต-อเวลา ไม-ลอกงานเพ่ือน 
- พฤติกรรมการเขAาเรียน เช-น ไม-เขAาเรียนสาย ไม-คุยกันในระหว-างบรรยาย 

2. ความรู; 



2.1 ความรู;ท่ีต;องได;รับ 
นิสิตมีความรูAเก่ียวกับการใชAยาไดAอย-างถูกตAอง ขAอควรระวังในการใชAยา หลักการเบ้ืองตAนเก่ียวกับ

การใชAสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานและผลิตภัณฑ9เสริมสุขภาพต-างๆ รวมท้ังทราบแหล-งคAนควAาขAอมูล
เก่ียวกับดAานยาและสมุนไพร 

2.2 วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย กิจกรรมในชั้นเรียน เช-น QUIZ การประชุมกลุ-ม เป_นตAน กิจกรรมนอกชั้นเรียน 

เช-น การศึกษาคAนควAาดAวยตนเอง เป_นตAน 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
- การทําแบบทดสอบก-อน/หลังเรียน 

3. ทักษะทางปYญญา 
3.1 ทักษะทางปYญญาท่ีต;องพัฒนา 

นิสิตสามารถใชAยา สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานไดAอย-างถูกตAอง และสามารถทําการคAนควAา
คAนควAาขAอมูลเก่ียวกับดAานยาและสมุนไพรไดA 

3.2 วิธีการสอน 
- การมอบหมายใหAนักศึกษาอ-านบทความ เพ่ือวิเคราะห9และนําเสนอหนAาชั้นเรียน 
- การมอบหมายใหAนักศึกษารายบุคคลทํารายงานท่ีใหAวิเคราะห9ขAอมูลในแต-ละบท 

3.3 วิธีการประเมินผล 
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยขAอสอบมีการวิเคราะห9แนวคิด 
- วัดผลจากรายงานกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ-ม 

4. ทักษะความสัมพันธBระหว@างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธBระหว@างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต;องพัฒนา 

- พัฒนาทักษะการสรAางความสัมพันธ9ระหว-างผูAเรียนในแต-ละกลุ-ม 
- พัฒนาทักษะความรับผิดชอบต-อส-วนรวม 
- พัฒนาทักษะความรับผิดชอบในงานท่ีไดAรับมอบหมาย ส-งงานครบและตรงเวลา 
- พัฒนาทักษะการมีมนุษยสัมพันธ9ท่ีดีและมีความเขAาใจตนเองและผูAอ่ืน 

4.2 วิธีการสอน 
- ใหAมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขAอซักถามระหว-างผูAเรียนและผูAสอน 
- จัดกิจกรรมกลุ-มในการวิเคราะห9กรณีศึกษา 
- กําหนดเวลาในการส-งงานท่ีมอบหมายใหAชัดเจน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากรายงานท่ีไดAรับมอบหมาย 
- ประเมินจากรายงานการศึกษา พฤติกรรมการทํางานในกลุ-ม 

5. ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต;อง 

พัฒนา 
- ทักษะการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศมาช-วยในการทํางานส-งอาจารย9 
- ทักษะการสืบคAนขAอมูลทางอินเทอร9เน็ต เช-น การศึกษาคAนควAาในอินเทอร9เน็ต 



5.2 วิธีการสอน 
- อธิบายความหมายของขAอมูลท่ีเป_นตัวเลขในการบรรยาย การศึกษาคAนควAาดAวยตนเอง 

5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากรายงานกิจกรรมและรายงานกิจกรรมกลุ-ม 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
กลุ-ม 1 วันพฤหัสบดี  เวลา 13:00-14:30 น. หAอง SC2-102 
กลุ-ม 2 วันพุธ          เวลา 15:00-16:30 น. หAอง P-200 
กลุ-ม 3 วันพฤหัสบดี  เวลา 08:00-10:30 น. หAอง P-200 

วันท่ี 
 

หัวข;อ/รายละเอียด 
จํานวนช่ัวโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  

ผู;สอน 

บรรยาย 
กิจกรรม 

ในช้ันเรียน 
  

19-20 มีค 
2557 

แนะนํารายวิชา 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 
อภิปราย, Quiz 

คณาจารย9 

 กิจกรรม การสํารวจการใชAยา  
26-27 มีค 

2557 
1.หลักการใชA 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 

อภิปราย, Quiz 
คณาจารย9 

2-3 เมย 
2557 

2.หลักการใชAยาเทคนิคพิเศษ 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 
อภิปราย, Quiz 

คณาจารย9 

9-10 เมย 
2557 

 

3.ยาในประเทศไทย 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 
อภิปราย, Quiz 

คณาจารย9 

23-24 เมย 
2557 

4.ยาสามัญประจําบAาน 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 
อภิปราย, Quiz 

คณาจารย9 

30 เมย-   
1 พค 2557

5.ยาท่ีใชAในระบบทางเดินหายใจ 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 
อภิปราย, Quiz 

คณาจารย9 

7-8 พค 
2557 

6.ยาท่ีใชAในระบบทางเดินอาหาร 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 
อภิปราย, Quiz 

คณาจารย9 

10-18 พค
2557 

สอบกลางภาค หัวข;อท่ี 1–6 (30%) 
 

 

21-22 พค 
2557 

7.ยาคุมกําเนิด 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 
อภิปราย, Quiz 

คณาจารย9 

28-29 พค 
2557 

8.ยาท่ีใชAในโรคผิวหนัง 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 
อภิปราย, Quiz 

คณาจารย9 

4-5 มิย 
2557 

9.เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ9ความงาม 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 
อภิปราย, Quiz 

คณาจารย9 



11-12 มิย 
2557 

10.สมุนไพรใกลAตัว 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 
อภิปราย, Quiz 

คณาจารย9 

18-19 มิย 
2557 

11.การใชAยาอย-างสมเหตุสมผล 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 
อภิปราย, Quiz 

คณาจารย9 

25-26 มิย 
2557 

กิจกรรมการศึกษาสถานการณ9ยา 1 0.5 ประชุมกลุ-ม คณาจารย9 

2-3 กค 
2557 

12.สิทธิบัตรยา 1 0.5 บรรยาย, ซักถาม, 
อภิปราย, Quiz 

คณาจารย9 

7-20 กค 
2557 

สอบปลายภาค หัวข;อท่ี 7-12 (30%) 
 

 

 
2 แผนการประเมินผลการเรยีนรู; 

กิจกรรม ผลการเรียนรู; วิธีการประเมิน 
สัปดาหBท่ี
ประเมิน 

สัดส@วนของการ
ประเมินผล 

1 2, 3 สอบกลางภาค (หัวขAอครั้งท่ี 1-6) 8 30 
2 2, 3 สอบปลายภาค (หัวขAอครั้งท่ี 6-12) 16 30 
3 1, 2, 3, 4, 5 แบบทดสอบก-อนเรียน หรือแบบทดสอบ

ทAายบทเรียน หรือกิจกรรมในชั้นเรียน เช-น 
การประชุมกลุ-ม 

1-15 30 

4 1 การเขAาชั้นเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน และ
การแต-งกายดAวยชุดนิสิตท่ีเรียบรAอย 

1-15 

5 5 การศึกษาคAนควAาดAวยตนเอง 4, 14 10 
 

การประเมินผล 
     80-100 คะแนน                      A 
     75-79   คะแนน                      B+ 
     70-74   คะแนน                      B 
     65-69   คะแนน                      C+ 
     60-64   คะแนน                      C 
     55-59   คะแนน                      D+ 
     50-54   คะแนน                      D 
       0-49   คะแนน                      F 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใช;ในการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ซ่ึงนิสิตสามารถเขAาถึงในรูปแบบไฟล9อิเลกทรอนิคส9ไดAจาก 
http://www.facebook.com/DrugInDailyLife 
http://drugindailylife.wordpress.com/ 



2. เอกสารและข;อมูลสําคัญท่ีนิสิตจําเปXนต;องศึกษาเพ่ิมเติม 
ศิริตรี สุทธจิตต9, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, วนรัตน9 อนุสรณ9เสง่ียม, รุจิลักขณ9 รัตตะรมย9, บรรณาธิการ. 

2549. ยาในชีวิตประจําวัน (Drug in daily life) ฉบับปรับปรุง 2549. ขอนแก-น: ศิริภัณฑ9 ออฟเซ็ท. 
3. เอกสารและข;อมูลแนะนําท่ีนิสิตควรศึกษาเพ่ิมเติม 

เวบไซต9ท่ีเก่ียวกับหัวขAอในประมวลรายวิชา 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนาระหว-างผูAเรียนและผูAสอน 
- แบบประเมินผูAสอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธBการประเมินการสอน 
- ผลการเรียนของผูAเรียน 
- การใหAความสนใจของผูAเรียนในชั้นเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
- การหารือระหว-างอาจารย9ผูAร-วมสอนเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบโดยสุ-มตรวจผลงานของผูAเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงตามผลการประเมินและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา 

 


