
แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะ
ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา       
มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา 
ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่  ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่  ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่  ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่  ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่  ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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มคอ.๓  รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะเภสัชศาสตร์ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๐๐๑๒๗๔   ยาและสารเคมีใีนชีวิตประจ าวัน   (Drugs and Chemicals in Daily Life) 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
๓ (๒-๒-๕)  หน่วยกิต 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์  สิทธิวรนันท์ 
 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  

๑. รองศาสตราจารย์.ดร.จันทรรัตน์   สิทธิวรนันท์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทร   พิศุทธานันท์ 
๓. ดร.ดารณี   เชี่ยวชาญธนกิจ 
๔. ดร.วิธู  เหลืองบุตรนาค 
๕. ดร.ศุภวรรณ   พงศ์พัฒนาวุฒิ 
๖. นางสาวนฤมล  บ ารุงสวัสดิ์ 
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๗. นางสาววรรณา  ตั้งภักดีรัตน์ 
๘. นายธีรชัย  เรืองบัณฑิต 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พัชราภรณ์  สุดชาฎา 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์  เทียกทอง 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา  เฟ่ืองจันทร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธีรพล  ทิพย์พยอม 

 
ผู้ช่วยสอนรายวิชา 

๑๓. รองศาสตราจารย์.ดร.จันทรรัตน์   สิทธิวรนันท์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์  เทียกทอง 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลจนา  เฟ่ืองจันทร์ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธีรพล  ทิพย์พยอม 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พัชราภรณ์  สุดชาฎา 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทร   พิศุทธานันท์ 
๑๙. ดร.ดารณี   เชี่ยวชาญธนกิจ 
๒๐. ดร.วิธู  เหลืองบุตรนาค 
๒๑. ดร.ศุภวรรณ   พงศ์พัฒนาวุฒิ 
๒๒. นางสาวนฤมล  บ ารุงสวัสดิ์ 
๒๓. นางสาววรรณา  ตั้งภักดีรัตน์ 
๒๔. นายธีรชัย  เรืองบัณฑิต 

 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน   
วันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. และวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๕๐ น.  
ห้องเรยีนปราบไตรจักร ๔๒  อาคารปราบไตรจักร และห้องเรียนย่อยส าหรับปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ ๒๖ มถิุนายน ๒๕๕๘ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อนิสิตเรียนรายวิชานี้แล้ว  นิสิตมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
๑) มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา  สารเคมี เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร ที่มีการใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๒) รู้จักหลักการใช้ยา เพ่ือรักษาสุขภาพตนเอง 
๓) เข้าใจระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาของประเทศไทย 
๔) เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับยาและสุขภาพของคนไทย 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือเตรียมพร้อมการรับนิสิตในภาคเรียนต้น ๒๕๕๘ เนื่องจากมีการปรับการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  

ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์  รวมถึงเครื่องส าอางและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง - 
๓๐ ชั่วโมง 

(ในชั้นเรียน ๒๔ ชั่วโมง) 
๖ ชั่วโมง 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 นิสิตสามารถติดต่อโดยตรงกับอาจารยผู้ประสานงานได้ที่ janthonrat@hotmail.com หรือที่ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้อง ภ ๖๒๐๕  

 
 

 

mailto:janthonrat@hotmail.com%20หรือ
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

๑. มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ  เสียสละ  อดทน  ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และท ากิจกรรมที่มุ่งสู่
ความส าเร็จของงาน และมีจิตสาธารณะ  

๒. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา

และเคารพตามระเบียบขององค์กร มีความซื่อสัตย์ โดยไม่ท าการทุจริตในการสอบหรือการลอก

การบ้าน 

- จัดการเรียนยการสอนให้ผู้เรียยนมีส่วนร่วม มีการท างานกลุ่ม เพื่อฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า

กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

- บรรยายและปฏิบัติการเรื่องสมุนไพรที่แสดงถึงภูมิปัญญาพ้ืนฐานไทยให้ผู้เรียนตระหนักและส านึก

ความเป็นไทย 

๑.๓  วิธีการประเมินผล 

- สอบ 

- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

- การส่งงานตรงต่อเวลา 

- การเข้าชั้นเรียน 

- การแสดงความเคารพต่อสถานที่ 

- ปริมาณ (จ านวนครั้ง) การกระท าทุจริตในการสอบ/การลอกงาน 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม โดยการประเมินตนเอง และโดยเพ่ือน/อาจารย์ประเมิน 
 

๒.  ความรู้ 

๒.๑  ความรู้ที่จะได้รับ  

๑. มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางเป็นระบบ และรู้หลักการ ทฤษฎีในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวกับวิชาการ/วิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ 
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๒. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา งานวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้  

๓. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 
ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ 

๒.๒   วิธีการสอน 

- บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ  

- ใช้การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

- การบรรยายร่วมกับอภิปราย 

- การค้นคว้า วิเคราะห์และสถานการณ์จ าลอง 

- การน าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

๒.๓   วิธีการประเมินผล 

- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

- ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า 

- ประเมินจากการน าเสนอในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 

๓.  ทักษะทางปัญญา 

       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

๑. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง   
๒. สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในองค์ความรู้เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลายในการ

แก้ไขปัญหา 
๓. สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน โดยค านึงถึงความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 

และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
๔. มีวิจารณญาณคิดแบบองค์รวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้ ระหว่างมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ได้ และคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีทัศนคติเชิงบวก และผลงาน
นวัตกรรม 

๓.๒   วิธีการสอน 

- แก้โจทย์ปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 

- การค้นคว้า วิเคราะห์และท าสถานการณ์จ าลอง 
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๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

- ประเมินจากการน าเสนอในชั้นเรียยน 

- ประเมินจากการวิเคราะห์สถานการณ์ฯ 

- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  

๑. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์  เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

๒. มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
จิตใจ 

       ๔.๒   วิธีการสอน 

- ฝึกตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน เช่น ผู้เรียน – 

ผู้เรียน  ผู้เรียน – ผู้สอน 

       ๔.๓   วิธีการประเมิน 

- ประเมินจากการน าเสนอในชั้นเรียน 

- สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อน หมู่คณะ และบทบาทในกลุ่ม โดยมีการจัดสรรงานที่ชัดเจน 

๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

๑. สามารถสื่อสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒   วิธีการสอน 

- วิเคราะห์สถานการณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการค านวณขนาดยา 

- กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

๕.๓   วิธีการประเมิน  

- การประเมินผลงานตามกิจกรรม 

- การนพเสนอในชั้นเรียน 

- การสอบกลางภาคและปลายภาค 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 
๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน*  
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๑ - แนะน ารายวิชา การจัดการเรียน
การสอนการวัดและประเมินผล 

- ๑. ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับยาและ
สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

๒  แจ้งวัตถุประสงค์รายวิชา 

 การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาและการประเมินผล 

 การจัดแบ่งกลุ่มปฏบิัติการ* 

 บรรยายความรู้ทั่วไปเก่ียวกับยา
และสารเคมีในชวีิตประจ าวนั 

 รูปประกอบตัวอย่าง 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ lab 1 

จันทรรัตน ์

๑. ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับยาและ
สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
(ต่อ) 

๒ จันทรรัตน ์

๒ Lab ๑-ปฏิบัติการบูรณาการความรู้
หัวข้อบรรยาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ
ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

๒ ศึกษาแหล่งความรู้ ประเมินจาก
ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เตรียมให้ 
อภิปรายค าตอบกับเพื่อนและ
อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

อุปกรณ์ : รูปแบบยาเตรียมชนดิ
ต่างๆ 

 

พัชราภรณ์ ศุภวรรณ 
ดารณี ธีรพล ธีรชัย  

ศิรินทร อัลจนา นฤมล 

๒.การใช้ยาโรคทางเดินหายใจ -
อาการปวด 

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ 

ธีรชัย 

๓ ๓. การปฐมพยาบาล-การใช้ยาโรค
ทางเดินอาหาร 

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ 

ธีรชัย 

๔. การใช้ยาโรคผิวหนัง-สิว 

 

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ 

ธีรชัย 
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๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน*  
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๔ Lab ๒-ปฏิบัติการบูรณาการความรู้
หัวข้อบรรยาย  .การใช้ยาโรค
ทางเดินหายใจ-อาการปวด และ
การปฐมพยาบาล 

๒ ศึกษากรณีศึกษาที่ค้นคว้ามา
อภิปรายกับเพื่อนและอาจารย์
ประจ ากลุ่ม 

ธนศักดิ์ ศุภวรรณ ดารณี 
วิธู ธีรชัย ศิรินทร วรรณา 

นฤมล 

๕.-การใช้ยาโรคติดเชื้อทางเดนิ
ปัสสาวะ-โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ-์ยาคุมก าเนิด 

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบัติการ 

ธีรชัย 

๕ Lab ๓-ปฏิบัติการบูรณาการความรู้
หัวข้อบรรยาย การใช้ยาโรค
ทางเดินอาหาร และ การใช้ยาโรค
ผิวหนัง-สิว 

๒ ศึกษากรณีศึกษาที่ค้นคว้ามา
อภิปรายกับเพื่อนและอาจารย์
ประจ ากลุ่ม 

จันทรรัตน์ ศุภวรรณ 
ดารณี วิธู ธีรชัย ศิรินทร 

วรรณา นฤมล 

ค้นคว้า เตรียมพร้อมส าหรับ
ปฏิบัติการ  

๒ เตรียมงานมอบหมาย ไม่ต้องเข้า class 

๖ Lab ๔-ปฏิบัติการบูรณาการความรู้
หัวข้อบรรยาย การใช้ยาโรคติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะ-โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ-์ยาคุมก าเนิด 

๒ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และน าเสนอของโรคติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่มย่อย ในประเด็น
ของ 
1. การระบุโรคเบื้องต้น 
2. แนวทางการปฏบิัติตัวและดแูล
ตนเองเบื้องต้นส าหรับโรคดังกลา่ว 
3. ความแตกต่าง ประสิทธิภาพ 
วิธีใช้ของวิธีการคุมก าเนิด รวมถึง
ผลิตภัณฑส์ าหรับการคุมก าเนิดแต่
ละชนิด 

อุปกรณ์ : ยาคุมก าเนิดชนิดตา่งๆ 
แตงกวา ถุงยางอนามัย และชุด
ทดสอบตั้งครรภ์ 

ธนศักดิ์ ศุภวรรณ ดารณี 
วิธู ธีรชัย ศิรินทร วรรณา 

นฤมล 
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๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน*  
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 ๖. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน 

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ 

นฤมล 

๗ Lab ๕-ปฏิบัติการบูรณาการความรู้
หัวข้อบรรยาย การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางใน
ชีวิตประจ าวนั 

๒ นิสิตอภิปราย และแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นภายในกลุ่มย่อยและ

อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

นิสิตร่วมกันสรปุปัญหาหรือประเด็น

ที่พบจากแบบฝึกหัดและ

กรณีศึกษา 

ตัวแทนกลุ่มน าเสนอสิง่ที่ทางกลุม่ได้
จากแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา 

อุปกรณ์ : ชุดทดสอบเครื่องส าอาง 

จันทรรัตน์ ศุภวรรณ อัลจ
นา วิธู ธีรชัย ศิรินทร 

วรรณา นฤมล 

ค้นคว้า เตรียมพร้อมส าหรับ
ปฏิบัติการ  

๒ เตรียมงานมอบหมาย ไม่ต้องเข้า class 

๘ สอบกลางภาค ๒   
๙ ๗. ยาจากสมนุไพรที่สามารถหา

ใช้ได้ด้วยตนเองในยามเจ็บป่วย   

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ 

ศิรินทร 

๗. ยาจากสมนุไพรที่สามารถหา
ใช้ได้ด้วยตนเองในยามเจ็บป่วย  
(ต่อ) 

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ 

ศิรินทร 

๑๐ Lab ๖-ปฏิบัติการบูรณาการความรู้
หัวข้อบรรยาย ยาจากสมนุไพรที่
สามารถหาใชไ้ด้ด้วยตนเองในยาม
เจ็บป่วย   

๒  แลกเปลี่ยน อภิปรายพืช
สมุนไพรจริงและสรรพคุณ 

 แข่งขัน herbal champion 

อุปกรณ์ : สมุนไพรสด และแห้ง 
ชนิดตา่งๆ 

จันทรรัตน์ ศุภวรรณ 
ดารณี วิธู ธีรชัย ศิรินทร 

วรรณา นฤมล 
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๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน*  
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๘. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามนิ 
และเกลือแร่  

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ 

ศุภวรรณ 

๑๑ ๙. อาหาร ฉลากโภชนาการ และ
โภชนาการสมวัย (วัยรุ่น และ
ผู้สูงอายุ) 

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ 

ศุภวรรณ 

Lab ๗-ปฏิบัติการบูรณาการความรู้
หัวข้อบรรยาย ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร วิตามิน และเกลือแร่ และ 
ฉลากโภชนาการ 

๒ นิสิตอภิปราย และแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นภายในกลุ่มย่อยและ

อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

นิสิตร่วมกันสรปุปัญหาหรือประเด็น

ที่พบจากแบบฝึกหัดและ

กรณีศึกษา 

ตัวแทนกลุ่มน าเสนอสิง่ที่ทางกลุม่ได้
จากแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา
ค านวณภาวะโภชนาการ 

ธนศักดิ์ ศุภวรรณ ดารณี 
วิธู ธีรชัย ศิรินทร วรรณา 

นฤมล 

๑๒ ๑๐.การใช้ยาในผู้ปว่ยกลุ่มพิเศษ 
(เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ให้นม
บุตร) 

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ 

จันทรรัตน ์

Lab ๘-ปฏิบัติการบูรณาการความรู้
หัวข้อบรรยาย การใช้ยาในผูป้่วย
กลุ่มพิเศษ (เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมี
ครรภ์ ให้นมบุตร)  

๒ นิสิตท าแบบทดสอบเพื่อประเมนิ

ความรู้  การวัดปริมาตรยา 

นิสิตร่วมกันอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม
ย่อยและอาจารยป์ระจ ากลุ่ม 

อุปกรณ์ : อุปกรณ์การวัดปริมาณยา
น้ าขนาดต่างๆ ยาปฏิชีวนะ 

 

จันทรรัตน์ ศุภวรรณ 
ดารณี วิธู ธีรชัย ศิรินทร 

วรรณา นฤมล 
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๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน*  
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๑๓ ๑๑.ยาที่มีการน าไปใช้ในทางที่ผดิ-
ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาลด
ความอ้วน และยาเสพติด  

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ 

วิธู 

๑๒. การเลือกใช้และการป้องกัน
อันตราย (พิษ) จากเคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ 

วรรณา 

๑๔ Lab ๙-ปฏิบัติการบูรณาการความรู้
หัวข้อบรรยาย ยาที่มีการน าไปใช้
ในทางทีผ่ิด-ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท ยาลดความอ้วน และยา
เสพติด 

๒ นิสิตอภิปราย และแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นภายในกลุ่มย่อยและ

อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

นิสิตร่วมกันสรปุปัญหาหรือประเด็น

ที่พบจากแบบฝึกหัดและ

กรณีศึกษา 

ตัวแทนกลุ่มน าเสนอสิง่ที่ทางกลุม่ได้
จากแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา 

จันทรรัตน์ ศุภวรรณ 
ดารณี วิธู ธีรชัย ศิรินทร 

ธนศักดิ์ นฤมล 

Lab ๑๐-ปฏิบัติการบูรณาการ
ความรู้หัวข้อบรรยาย การเลือกใช้
และการป้องกันอันตราย (พิษ) จาก
เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒ นิสิตน าเสนอคลปิวิดิโอความยาว 

ไม่เกิน 10 นาที/กลุ่ม  

เป็นเร่ืองราวของการให้ความรู้แก่
ประชาชนให้ตระหนักถึงการ
เลือกใช้และการป้องกันอันตราย
จากเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในชวีิตประจ าวัน 

จันทรรัตน์ ศุภวรรณ 
ดารณี วิธู ธีรชัย ศิรินทร 

วรรณา นฤมล 

๑๕ ๑๓. ยา และสุขภาพของคนไทย : 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขและ
กิจกรรมเสริมการมีส่วนร่วมใน
บทบาทผู้ใช้ยาและสารเคมีใน
ชีวิตประจ าวนั 

๒ บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏิบตัิการ 

ดารณ ี
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๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน*  
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

Lab ๑๑-ปฏิบัติการบูรณาการหา
ข่าวสุขภาพ 

๒ นิสิตอภิปราย และแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นภายในกลุ่มย่อยและ

อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

นิสิตร่วมกันสรปุปัญหาหรือประเด็น

ที่พบจากแบบฝึกหัดและ

กรณีศึกษา 

ตัวแทนกลุ่มน าเสนอสิง่ที่ทางกลุม่ได้
จากแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา 

จันทรรัตน์ ศุภวรรณ 
ดารณี วิธู ธีรชัย ศิรินทร 

ธีรพล นฤมล 

๑๖ ค้นคว้า เตรียมพร้อมส าหรับ
ปฏิบัติการ  

๒ เตรียมงานมอบหมาย ไม่ต้องเข้า class 

Lab ๑๒-ปฏิบัติการMind Map 
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของตนเอง 

๒ ฝึกท า Mind Map ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพของตนเอง 

อุปกรณ์ : กระดาษชาร์ทแผ่นใหญ่ 
ปากกาปากใหญ่ 

 

จันทรรัตน์ ศุภวรรณ 
ดารณี วิธู ธีรชัย ศิรินทร 

วรรณา นฤมล 

๑๗ สอบปลายภาค ๒   

* จ ำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจ ำนวนหน่วยกิต 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลกการ
เรียนรู้*  

วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

๑, ๔ การเข้าชั้นเรียนและตรงต่อเวลา ตลอดภาคเรียน ๑๒ % 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน ๒๔ % 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕ งานมอบหมายและความตั้งใจ ตลอดภาคเรียน ๑๒ % 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕ การสอบกลางภาค  
ปฏิทินสอบกลางภาค

ของมหาวิทยาลัย 
๒๓ % 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕ การสอบปลายภาค 
ปฏิทินสอบปลายภาค

ของมหาวิทยาลัย 
๒๙ % 

 รวม  ๑๐๐% 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 

ใช้เอกสารประกอบการสอนจากอาจารย์ผู้สอนประกอบ เป็นหลัก  

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ระบุหนังสือ วำรสำร รำยงำน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฏระเบียบต่ำงๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้ำงอิง

ที่ส ำคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษำจ ำเป็นต้องศึกษำเพ่ิมเติม 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

๑. กฤษณา ภูตะคาม. (บก.) ความรู้เรื่องยา. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่. ๒๕๓๕. 

๒. จักร พันธ์  ศิ ริ ธัญ ญ าลั กษณ์  และคณ ะ . (บก .) รอบรู้ เรื่ อ งยา และปัญ หาสุ ขภ าพ . คณ ะเภสั ชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่. ๒๕๔๔. 

๓. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ. เครื่องส าอางเพ่ือความสะอาด. ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. ๒๕๔๔. 

๔. พูนทรัพย์  โสภารัตน์. หลักการใช้ยาทั่วไป. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่. ๒๕๓๖. 

๕. เรวดี  ธรรมอุปกรณ์. การใช้ยาบ าบัดอาการ. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุงเทพฯ. ๒๕๔๒. 

๖. สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค และคณะ. (บก.) ประมวลกฏหมายส าหรับเภสัชกร. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. ๒๕๔๓. 

๗. สุรเกียรติ  อาชานุภาพ. ต าราการตรวจรักษาโรคทั่วไป. ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน กรุงเทพฯ. ๒๕๔๓ 

๘. สุธี เวคะวากยานนท์. รู้ไว้-ใช้ยา. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. ๒๕๔๑.  

๙. อัจฉรา อุทิศวรรณกุล. รูปแบบเภสัชภัณฑ์. ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
กรุงเทพฯ. ๒๕๓๓. 

๑๐. หยูกยาน่ารู้. มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ ๗. โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จ ากัด กรุงเทพฯ. ๒๕๔๙ 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิต 

- สรุปผลการประเมินการสอน 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการเรียนของนิสิต 

- การสังเกตการณ์ของคณะผู้สอน 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

- การวิจัยชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

- ทวนจากคะแนนสอบ และงานที่มอบหมาย 

- มีคณะกรรมการอ่านข้อสอบก่อนจัดท าเป็นแบบสอบประจ าภาคเรียน 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- น าข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ มาวางแผน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 


