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มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 

 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยนเรศวร 

    คณะเภสชัศาสตร ์

 

หมวด 1 ขอ้มลูท ัว่ไป 

 

1. รหสัและชือ่วชิา  001274 ยาและสารเคมใีนชวีติประจ าวัน 

       (Drugs and Chemicals in Daily Life) 

 

2. จ านวนหนว่ยกติ 3(2-2-5) หน่วยกติ 

 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 

    เป็นรายวชิาศกึษาท่ัวไป กลุม่วชิาวทิยาศาสตร ์

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน  

 4.1 อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบรายวชิา/ประสานงานรายวชิา 

รองศาสตราจารย ์ดร.จันทรรัตน ์สทิธวิรนันท ์

 4.2. อาจารยผ์ูส้อน/ผูช้ว่ยสอนรายวชิา 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.จันทรรัตน ์สทิธวิรนันท ์  

2. อ. ดารณี เชีย่วชาญธนกจิ  

3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ศรินิทร พศิทุธานันท ์  

4. อ.ดร.ศภุวรรณ พงศพั์ฒนาวฒุ ิ  

5. ผศ.ดร.พัชราภรณ์ สดุชาฎา  

6. อ. วรรณา ตัง้ภักดรีัตน ์

7. อ. ธรีชยั เรอืงบณัฑติ 

 

8. อ. นฤมล บ ารงุสวัสดิ ์  

9. ผศ.ดร.ธนศักดิ ์เทยีกทอง 

10. อ.ดร. วธิ ูเหลอืงบตุรนาค 

11. ผศ.ดร.ธรีพล ทพิยพ์ยอม 

12. อ.ดร.อลัจนา เฟ่ืองจันทร ์

13. อ.ดร.จันทมิา เมทนธีร 

 

 

5. ภาคการศกึษา/ช ัน้ปีทีเ่รยีน  

ภาคการศกึษาปลาย ไมร่ะบชุัน้ปี  ปีการศกึษา 2557 

 

6. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น 

ไมม่ ี

 

7. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคูก่นั 

ไมม่ ี

 

8. สถานทีเ่รยีน 
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 วันอังคาร เวลา 0800-0950 น. และพฤหัสบด ีเวลา 1000-1150 น. ณ หอ้งเรยีน ปราบไตรจักร 33 
และ 53  

 

9. วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ัง้ลา่สดุ  

วันทีป่รับปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ วันที ่2 ธันวาคม 2557 

 

 

    หมวดที ่2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

 

1.จดุมุง่หมายของรายวชิา  

เมือ่นสิติเรยีนรายวชิานีแ้ลว้ นสิติมคีวามสามารถดังตอ่ไปนี้   

 1) มคีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับยา สารเคม ีเครือ่งส าอาง ผลติภัณฑเ์สรมิอาหารและสมุนไพรทีม่ี
การใชใ้นชวีติประจ าวัน 

 2) รูจั้กหลักการใชย้าเพือ่รักษาสขุภาพตนเอง 

 3) เขา้ใจระบบการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นอาหารและยาของประเทศไทย 

 4) เขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัยาและสขุภาพของคนไทย 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

  เพือ่เตรยีมพรอ้มการรับนสิติในภาคเรยีนปลาย / 2557 เนือ่งจากมกีารปรับการจัดการเรยีน
การสอนปฏบิัตกิารใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 

หมวด 3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธบิายรายวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ของยาและเคมภีัณฑร์วมถงึเครือ่งส าอางและยาจากสมนุไพรทีใ่ชใ้น
ชวีติประจ าวันทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพตลอดจนการเลอืกใชแ้ละการจัดการเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยกบั
สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 

          Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal 
products, commonly used in daily life, related to health, as well as their proper selection and 
management for health and environment in safety 

 

2. จ านวนช ัว่โมงทีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา  

     จ านวนชัว่โมงบรรยาย  28  ชัว่โมง  

 จ านวนชัว่โมงปฏบิตักิาร 30 ชัว่โมง โดยแบง่เป็น ในชัน้เรยีน 24 ชวัโมง และดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมง 

 

 3. จ านวนช ัว่โมงตอ่สปัดาหท์ ีอ่าจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแกน่สิติเป็น
รายบคุคล 

นสิติสามารถมาพบอาจารยผ์ูป้ระสานงานไดต้ามเวลาทีแ่จง้ไวโ้ดยม ีlink รายวชิาทีน่สิติ 

สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่https://sites.google.com/site/001274semester257 
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หมวด 4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนสิติ 

มาตรฐานการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงั 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพั้ฒนา กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู ้

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

1.1นิส ิตมีคุณธรรม และจริยธรรมในการ

ด าเนนิชวีติมรีะเบยีบวนัิยในการเขา้เรยีน 

1.2 นสิติมจีติสาธารณะ จากการมสีว่นรว่มใน
กจิกรรมกลุม่ 

 

 บรรยาย 

 ก าหนดใหม้วีฒันธรรม
องคก์ร เป็นการปลกูฝังให ้
นสิติมรีะเบยีบวนัิย โดย
เนน้การเขา้เรยีนใหต้รง
เวลาาและเคารพตาม
ระเบยีบขององคก์ร 

 จัดการเรยีนการสอนให ้
ผูเ้รยีนมสีว่นรว่ม มกีาร
ท างานกลุม่เพือ่ฝึกใหรู้ ้
หนา้ทีข่องการเป็นผูน้ า
กลุม่และการเป็นสมาชกิ
กลุม่ 

 มคีวามซือ่สตัยโ์ดยไมท่ า
การทจุรติในการสอบหรอื
ลอกการบา้น 

 อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรก
เรือ่งคณุธรรม จรยิธรรมใน
การสอน รวมทัง้มกีจิกรรม
สง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม เชน่ ยกยอ่ง
นสิติทีท่ าด ีท าประโยชน์
สว่นรวมและเสยีสละ 

 การสงัเกตพฤตกิรรมของ
ผูเ้รยีน 

 การสง่งานตรงตอ่เวลา 

 การเขา้ชัน้เรยีน 

 การแสดงความเคารพตอ่
สถานที ่

 ปรมิาณ (จ านวนครัง้) การ
กระท าทจุรติในการสอบ/
การลอกงาน 

 ประเมนิจากผลการวเิคราะห์
สถานการณ์จ าลอง 

 ประเมนิการมสีว่นรว่มในการ
ท างานกลุม่ โดยการประเมนิ
ตนเอง และโดย เพือ่น/
อาจารยป์ระเมนิ 

 

2. ดา้นความรู ้

2 .1  นิ ส ิต มี ค วาม รอบ รู เ้ท่ าทั น ต่ อ ก า ร
เปลีย่นแปลงของสถานการณ์โลกดา้นสขุภาพ
ในปัจจุบันและอนาคต เชน่ ภาวะสขุภาพของ
คนไทย โรคระบาด 

2.2   นิสติมีความรอบรูเ้ท่าทันต่อสุขภาพ
ตนเองในการเป็นพลเมอืงโลก เชน่ การรักษา
ตนเองในขัน้พื้นฐาน หรอื การชีแ้นะดา้นการ
ดแูลรักษาการเจ็บป่วนขัน้พืน้ฐานกบัเพือ่น 

2.3 นสิติตระหนัก รูเ้ท่าทันตอ่การด าเนนิชวีติ
ด ้า น สุ ข ภ าพ ที่ เกี่ ย วข ้อ งกั บ ธ รรม ช าต ิ
สิง่แวดลอ้ม จักรวาล เช่น การดูแลสุขภาพ
ของตนเอง 

2. 2.4 นิส ิตมีการเรียนรูส้ถานการณ์   ปัญหา 

อุป ส รรค  ก ารแก ไ้ข  ด ้าน สุข ภ าพ  จ าก
กรณีศกึษาทีจ่ าลองจากสถานการณ์จรงิ 

 การบรรยาย 

 การบรรยายรว่มกบั
อภปิราย 

 การคน้ควา้ วเิคราะหแ์ละ
ท าสถานการณ์จ าลอง 

 การน าเสนอประเด็นที่
ผูเ้รยีนสนใจ เพือ่การ
เรยีนรูร้ว่มกนัของกลุม่ 

 การสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 

 ประเมนิจากรายงานทีน่สิติ
จัดท า 

 ประเมนิจากการน าเสนอใน
ชัน้เรยีน 

 ประเมนิจากการวเิคราะห์
สถานการณ์จ าลอง 
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หมวด 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน  

 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพั้ฒนา กลยทุธก์ารประเมนิผลการ
เรยีนรู ้

3.  ดา้นทกัษะทางปญัญา 

3.1  นิสติสามารถแยกแยะวเิคราะห์
ภาวะสขุภาพตนเองและบคุคลใกลช้ดิ
บนหลกัการของเหตผุล 

3.2  นิสติมีความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
ใ น ก า ร ใ ช ้ย า แ ล ะ ส า ร เ ค มี ใ น
ชวีติประจ าวัน 

 

 

 แกโ้จทยปั์ญหาจากตัวอยา่ง
สถานการณ์จรงิใน
ชวีติประจ าวัน 

 การคน้ควา้ วเิคราะหแ์ละท า
สถานการณ์จ าลอง 

 

 

 ประเมนิจากการน าเสนอ
ในชัน้เรยีน 

 ประเมนิจากการวเิคราะห์
สถานการณ์ฯ 

 การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ 
รบัผดิชอบ 

4.1 นสิติมกีารเรยีนรูแ้ละมคีวาม
รับผดิชอบในการอยูร่ว่มกนัในสงัคม
จากการท ากจิกรรมกลุม่ของรายวชิา 

 

 ฝึกตอบปัญหาและแสดงความ
คดิเห็นในชัน้เรยีน  

 ก าหนดกจิกรรมใหม้กีาร
ท างานเป็นกลุม่ การท างานที่
ตอ้งประสานกบัผูอ้ืน่ เชน่ 
ผูเ้รยีน-ผูเ้รยีน ผูเ้รยีน-ผูส้อน 

 

 

 ประเมนิจากการน าเสนอ
ในชัน้เรยีน 

 สามารถปฏบิัตงิานรว่มกบั
เพือ่น หมูค่ณะ และมี
บทบาทในกลุม่ โดยมกีาร
จัดสรรงานทีช่ดัเจน 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สารและ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1  นสิติมกีารวเิคราะห ์สงัเคราะห ์
สรปุประเด็นเนือ้หาเพือ่สือ่สารไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธผิลจากการท าปฏบิตักิาร
และกจิกรรมกลุม่ 

5.2 นสิติมทีักษะการอภปิราย พดู 
เขยีน และปฎสิมัพันธจ์ากการท า
ปฏบิตักิารและกจิกรรมกลุม่และ
ค านวณขนาดยาทีเ่หมาะสมได ้

 

 

 

 วเิคราะหส์ถานการณ์ฯที่
เกีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหเ์ชงิ
ตัวเลขและการค านวณขนาด
ยา 

 กระตุน้ใหเ้กดิการสือ่สารที่
หลากหลายรปูแบบและวธิกีาร 

 

 

 

 

 การประเมนิผลงานตาม
กจิกรรม 

 การน าเสนอในชัน้เรยีน 

 การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

 

6. ดา้นทกัษะพสิยั 

6.1 นสิติมพีฤตกิรรมการป้องกนัและ
สรา้งเสรมิสขุภาพจากการเรยีน
รายวชิานี ้

ก าหนดกจิกรรมใหม้กีารท างานเป็น
กลุม่ โดยมเีป้าประสงคใ์หม้กีาร

สรา้งเสรมิสขุภาพ  

 

 การน าเสนอในชัน้เรยีน 
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ตารางเรยีนรายวชิา 001274 ยาและสารเคมใีนชวีติประจ าวนั ภาคเรยีน 2/2557  

(ตารางเรยีนวนัองัคารเวลา 0800-0950 น. และ วนัพฤหสับด ีเวลา 1000-1150 น.) 

 

Date Time Lec Lab Topic กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ช ้

Tu 6 Jan 0800-0950 2  - แนะน ารายวชิา การจัดการเรยีนการสอน 

- การวัดและประเมนิผล 

- 1. ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับยาและสารเคมี
ในชวีติประจ าวัน 

 แจง้วัตถปุระสงคร์ายวชิา 

 การจัดการเรยีนการสอน
รายวชิาและการประเมนิผล 

 การจัดแบง่กลุม่ปฏบิตักิาร* 

 บรรยายความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัยา
และสารเคมใีนชวีติประจ าวัน 

 รปูประกอบตัวอยา่ง 

 มอบหมายงานปฏบิตักิาร lab 1 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 

Th 8 Jan 1000-1150 2   1. ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับยาและสารเคมี
ในชวีติประจ าวัน (ตอ่) 

Tu 13 Jan 0800-0950  2  Lab 1-ปฏบิัตกิารบรูณาการความรูห้ัวขอ้
บรรยาย ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับยาและ
สารเคมใีนชวีติประจ าวัน 

ปฏบิตักิารที ่1.1 ศกึษาแหลง่
ความรู ้ประเมนิจากตัวอยา่ง
กรณีศกึษาทีเ่ตรยีมให ้อภปิราย
ค าตอบกบัเพือ่นและอาจารย์
ประจ ากลุม่ 

ปฏบิตักิารที ่1.2  ประเมนิสขุภาพ
ตนเอง 

 

Th 15 Jan 1000-1150 2  2.การใชย้าโรคทางเดนิหายใจ-อาการ
ปวด 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 

Tu 20 Jan 0800-0950 2    3. การปฐมพยาบาล -การใชย้าโรค
ทางเดนิอาหาร 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 
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Date Time Lec Lab Topic กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ช ้

Th 22 Jan 1000-1150 2   4. การใชย้าโรคผวิหนัง-สวิ 

 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการสอน 

Tu 27 Jan 0800-0950  2  Lab 2-ปฏบิตักิารบรูณาการความรูห้ัวขอ้
บรรยาย  .การใชย้าโรคทางเดนิหายใจ-
อาการปวด และการปฐมพยาบาล 

ศกึษากรณีศกึษาทีค่น้ควา้มาอภปิราย
กบัเพือ่นและอาจารยป์ระจ ากลุม่ 

แบบฝึกหัด 

กรณีศกึษา 

Th 29 Jan 1000-1150 2  5.-การใชย้าโรคตดิเชือ้ทางเดนิ
ปัสสาวะ-โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ-์ยา
คมุก าเนดิ 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการสอน 

Tu 3 Feb 0800-0950  2  Lab 3-ปฏบิตักิารบรูณาการความรูห้ัวขอ้
บรรยาย การใชย้าโรคทางเดนิอาหาร 
และ การใชย้าโรคผวิหนัง-สวิ 

ศกึษากรณีศกึษาทีค่น้ควา้มาอภปิราย
กบัเพือ่นและอาจารยป์ระจ ากลุม่ 

แบบฝึกหัด 

กรณีศกึษา 

Th 5 Feb 1000-1150 2   6. ยาจากสมนุไพรทีส่ามารถหาใชไ้ด ้
ดว้ยตนเองในยามเจ็บป่วย   

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการสอน 

Tu 10 Feb 0800-0950   2  Lab 4-ปฏบิตักิารบรูณาการความรูห้ัวขอ้
บรรยาย การใชย้าโรคตดิเชือ้ทางเดนิ
ปัสสาวะ-โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ-์ยา
คมุก าเนดิ 

อภปิราย แลกเปลีย่นความคดิเห็นและ
น าเสนอของโรคตดิเชือ้ทางเดนิ
ปัสสาวะ และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์
ในกลุม่ยอ่ย ในประเด็นของ 
1. การระบโุรคเบือ้งตน้ 
2. แนวทางการปฏบิตัติัวและดแูล
ตนเองเบือ้งตน้ส าหรับโรคดังกลา่ว 

3. ความแตกตา่ง ประสทิธภิาพ วธิใีช ้

ของวธิกีารคมุก าเนดิ รวมถงึผลติภัณฑ์
ส าหรับการคมุก าเนดิแตล่ะชนดิ 

แบบฝึกหัด 

กรณีศกึษา 
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Date Time Lec Lab Topic กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ช ้

Th 12 Feb 1000-1150 2   7. การเลอืกใชแ้ละการป้องกนัอนัตราย 
(พษิ) จากเคมภีัณฑท์ีใ่ชใ้น
ชวีติประจ าวัน 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการสอน 

Tu 17  Feb 0800-0950   2  Lab 5-ปฏบิตักิารบรูณาการความรูห้ัวขอ้
บรรยาย ยาจากสมนุไพรทีส่ามารถหา
ใชไ้ดด้ว้ยตนเองในยามเจ็บป่วย   

ใหน้สิติกรอกขอ้มลูลงในแบบบันทกึ
ขอ้มลูสมนุไพร ตารางคอลมันท์ี ่3 สว่น
ของพชืทีน่ ามาใช ้และคอลัมนท์ี ่5 
สรรพคณุ 

แบบบนัทกึขอ้มลู
สมนุไพร 

Th 19 Feb 1000-1150   2  คน้ควา้ เตรยีมพรอ้มส าหรับปฏบิตักิาร    

23-27 Feb Midterm Examination 

Date Time Lec Lab Topic   

Tu 3 Mar 0800-0950  2  Lab 6-ปฏบิตักิารบรูณาการความรูห้ัวขอ้
บรรยาย การเลอืกใชแ้ละการป้องกนั
อนัตราย (พษิ) จากเคมภีัณฑท์ีใ่ชใ้น
ชวีติประจ าวัน 

นสิติน าเสนอคลปิวดิโิอความยาว ไม่

เกนิ 10 นาท/ีกลุม่  

เป็นเรือ่งราวของการใหค้วามรูแ้ก่
ประชาชนใหต้ระหนักถงึการเลอืกใช ้

และการป้องกนัอนัตรายจากเคมภีัณฑท์ี่
ใชใ้นชวีติประจ าวัน 

คลปิวดิโิอ 

 

Th 5 Mar 1000-1150 2  8. ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร วติามนิ และ
เกลอืแร ่ 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการสอน 

Tu 10 Mar 0800-0950 2  9. การแพทยท์างเลอืก บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการสอน 
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Date Time Lec Lab Topic กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ช ้

Th 12 Mar 1000-1150  2  Lab 7-ปฏบิตักิารบรูณาการความรูห้ัวขอ้
บรรยาย ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร วติามนิ 
และเกลอืแร ่และ การแพทยท์างเลอืก 

นสิติอภปิราย และแลกเปลีย่นความ

คดิเห็นภายในกลุม่ยอ่ยและอาจารย์

ประจ ากลุม่ 

นสิติรว่มกนัสรปุปัญหาหรอืประเด็นทีพ่บ

จากแบบฝึกหัดและกรณีศกึษา 

ตัวแทนกลุม่น าเสนอสิง่ทีท่างกลุม่ได ้
จากแบบฝึกหัดและกรณีศกึษา 

แบบฝึกหัด 

กรณีศกึษา 

Tu 17 Mar 0800-0950 2   10.ยาทีม่กีารน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ-ยาที่
ออกฤทธิต์อ่จติประสาท ยาลดความ
อว้น และยาเสพตดิ  

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร 

เครือ่งฉาย 
คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 

Th 19 Mar 1000-1150  2  Lab 8-ปฏบิตักิารบรูณาการความรูห้ัวขอ้
บรรยาย ยาทีม่กีารน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ-
ยาทีอ่อกฤทธิต์อ่จติประสาท ยาลด
ความอว้น และยาเสพตดิ 

นสิติอภปิราย และแลกเปลีย่นความ

คดิเห็นภายในกลุม่ยอ่ยและอาจารย์

ประจ ากลุม่ 

นสิติรว่มกนัสรปุปัญหาหรอืประเด็นทีพ่บ

จากแบบฝึกหัดและกรณีศกึษา 

ตัวแทนกลุม่น าเสนอสิง่ทีท่างกลุม่ได ้
จากแบบฝึกหัดและกรณีศกึษา 

แบบฝึกหัด 

กรณีศกึษา 

Tu 24 Mar 0800-0950 2   11.การใชย้าในผูป่้วยกลุม่พเิศษ (เด็ก 
ผูส้งูอาย ุสตรมีคีรรภ ์ใหน้มบตุร) 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการสอน 

Th 26 Mar 1000-1150  2  Lab 9-ปฏบิตักิารบรูณาการความรูห้ัวขอ้
บรรยาย การใชย้าในผูป่้วยกลุม่พเิศษ 
(เด็ก ผูส้งูอาย ุสตรมีคีรรภ ์ใหน้มบตุร)  

นสิติท าแบบทดสอบเพือ่ประเมนิความรู ้

นสิติรว่มกนัอภปิราย และแลกเปลีย่น
ความคดิเห็นภายในกลุม่ยอ่ยและ
อาจารยป์ระจ ากลุม่ 

แบบทดสอบ 
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Date Time Lec Lab Topic กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ช ้

Tu 31 Mar 0800-0950 2   12. การเลอืกใชผ้ลติภัณฑเ์ครือ่งส าอาง
ในชวีติประจ าวัน 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการสอน 

Th 2 April 1000-1150   2  คน้ควา้ เตรยีมพรอ้มส าหรับปฏบิตักิาร    

Tu 7 April 0800-0950  2  Lab 10-ปฏบิัตกิารบรูณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย การเลอืกใชผ้ลติภัณฑ์
เครือ่งส าอางในชวีติประจ าวัน 

นสิติแตล่ะคนน าเสนอ แลกเปลีย่น

ขอ้มลู และอภปิรายเกีย่วกบัขอ้มลูของ

ผลติภัณฑเ์ครือ่งส าอาง ภายในกลุม่

ยอ่ยและกบัอาจารยป์ระจ ากลุม่ 

 

แบบส ารวจขอ้มลู
ผลติภัณฑเ์ครือ่งส าอาง 

Th 9 April 1000-1150 2   13. ยา อาหารและสขุภาพของคนไทย 
: ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและกจิกรรม
เสรมิการมสีว่นรว่มในบทบาทผูใ้ชย้า
และสารเคมใีนชวีติประจ าวัน 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการสอน 

13-15 April สงกรานต ์

Th 16 April 1000-1150   2  คน้ควา้ เตรยีมพรอ้มส าหรับปฏบิตักิาร    
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Date Time Lec Lab Topic กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ช ้

Tu 21 April 0800-0950  2  Lab 11-ปฏบิัตกิารบรูณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 13  

1. อภปิราย แลกเปลีย่นความคดิเห็นใน
กลุม่ยอ่ย  

- ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารและ
สขุภาพ คนละ 1 ขา่ว 

- แลกเปลีย่นการมสีว่นรว่มในบทบาท
ผูบ้รโิภคอาหารในชวีติประจ าวัน   

- คัดเลอืก ขา่วทีน่่าสนใจ 2 ขา่ว/กลุม่
ยอ่ย เพือ่น าเสนอ 

2. หลังปฏบิตักิารสง่เอกสารทีเ่ตรยีม 
(จาก 1) รวบรวมในกลุม่ยอ่ยสง่ให ้
อาจารยป์ระจ ากลุม่ 

ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อาหารและสขุภาพ 

Th 23 April 1000-1150  2 Lab 12-ปฏบิัตกิารบรูณาการความรูร้วม
ของรายวชิา 

นสิติบนัทกึขอ้มลูในแบบประเมนิภาวะ

สขุภาพและการใชย้า ของตนเองและ

บคุคลใกลต้ัว ประเมนิปัญหา หา

แนวทางแกไ้ข อภปิรายแลกเปลีย่น

กบัสมาชกิในกลุม่และอาจารยป์ระจ า

กลุม่ 

น าเสนอปัญหาสขุภาพและการใชย้า 

และแนวทางการแกไ้ข กลุม่ละไมเ่กนิ 

10 นาท ี
 

 

27 April-8 May Final Examination 
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2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

 ผลการเรยีนรู ้

Learning Outcome 

วธิกีารประเมนิผลนสิติ สปัดาหท์ ีป่ระเมนิ สดัสว่นของ
การ

ประเมนิผล 

1, 4, 5 การเขา้ชัน้เรยีน ตลอดภาคเรยีน 10% 

1, 2, 3, 4, 5 การมสีว่นรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน ตลอดภาคเรยีน 30% 

1, 2, 3, 4, 5 ความตรงตอ่เวลา  ตลอดภาคเรยีน 12% 

1, 2, 3, 5 การสอบกลางภาค ปฏทินิสอบกลางภาค
ของมหาวทิยาลัย 

24%  

1, 2, 3, 5 การสอนปลายภาค ปฏทินิสอบปลายภาค
ของมหาวทิยาลัย 

24% 

 รวม  100 % 

 

หมวด 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน  

ใชเ้อกสารประกอบการสอนจากอาจารยผ์ูส้อนประกอบกบัเอกสารอา้งองิดังนี้ 

1. กฤษณา ภูตะคาม. (บก.) ความรูเ้รื่องยา. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
เชยีงใหม.่ 2535. 

2. จักรพันธ ์ศริธิัญญาลักษณ์ และคณะ. (บก.) รอบรูเ้รื่องยา และปัญหาสุขภาพ. คณะเภสัช
ศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม.่ เชยีงใหม.่ 2544. 

3. พิมพร ลีลาพรพิสฐิ. เครื่องส าอางเพื่อความสะอาด. ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร.์ กรุงเทพฯ. 
2544. 

4. พูนทรัพย ์ โสภารัตน์. หลักการใชย้าท่ัวไป. คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. 
เชยีงใหม.่ 2536. 

5. เรวดี  ธรรมอุปกรณ์. การใชย้าบ าบัดอาการ. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย.กรงุเทพฯ. 2542. 

6. สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโ์ชค และคณะ. (บก.) ประมวลกฏหมายส าหรับเภสัชกร. คณะเภสัช
ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. กรงุเทพฯ. 2543. 

7. สรุเกยีรต ิ อาชานุภาพ. ต าราการตรวจรักษาโรคท่ัวไป. ส านักพมิพ์หมอชาวบา้น กรุงเทพฯ. 
2543. 

8. สธุ ีเวคะวากยานนท.์ รูไ้ว-้ใชย้า. ส านักพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. กรงุเทพฯ. 2541.  

9. อจัฉรา อทุศิวรรณกลุ. รปูแบบเภสชัภัณฑ.์ ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย. กรงุเทพฯ. 2533. 

10. หยูกยาน่ารู.้ มูลนิธคิุณแม่คุณภาพ. พิมพ์ครัง้ที่ 7. โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จ ากัด 
กรงุเทพฯ. 2549 
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หมวด 7 การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

1.การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนสิติ 

 แบบประเมนิการสอนของอาจารยผ์ูส้อนโดยนสิติ 

 สรปุผลการประเมนิการสอน 

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน 

 ผลการเรยีนของนสิติ 

 การสงัเกตการณ์ของคณะผูส้อน 

3. กลไกและการปรบัปรงุการสอน  

 การประชมุเชงิปฏบิตักิารอาจารยผ์ูส้อน เพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

 การวจัิยชัน้เรยีน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนสิติในรายวชิา  

 ทวนจากคะแนนสอบ และงานทีม่อบหมาย 

 มคีณะกรรมการอา่นขอ้สอบกอ่นจัดท าเป็นแบบสอบประจ าภาคเรยีน 

5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 

 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิ ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 มาวางแผนเพือ่ปรับปรงุคณุภาพการสอน 


