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มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 

 

ชื�อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลยันเรศวร 

    คณะเภสชัศาสตร ์

 

หมวด 1 ขอ้มูลท ั�วไป 

 

1. รหสัและชื�อวชิา  001274 ยาและสารเคมใีนชวีติประจําวนั 

       (Drugs and Chemicals in Daily Life) 

 

2. จาํนวนหนว่ยกติ 3(2-2-5) หน่วยกติ 

 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 

    เป็นรายวชิาศกึษาทั�วไป กลุม่วชิาวทิยาศาสตร ์

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน  

 4.1 อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบรายวชิา 

รองศาสตราจารย ์ดร.จันทรรัตน ์สทิธวิรนันท ์

 4.2. อาจารยผ์ูส้อน/ผูช้ว่ยสอนรายวชิา 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.จันทรรัตน ์สทิธวิรนันท ์  

2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อษัฎางค ์พลนอก  

3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ศรินิทร พศิทุธานันท ์  

4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์อรรถการ นาคํา  

5. อ.ดร.พัชราภรณ ์สดุชาฎา  

6. อ.ดร.ศภุวรรณ พงศพ์ัฒนาวฒุ ิ

7. อ. ธรีชยั เรอืงบัณฑติ 

 

8. อ. นฤมล บํารุงสวสัดิ�  

9. อ. ดารณี เชี�ยวชาญธนกจิ  

 

5. ภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีน  

ภาคการศกึษาตน้ ไม่ระบุชั �นปี  ปีการศกึษา 2556 

 

6. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น 

ไมม่ ี

 

7. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนควบคูก่นั 

ไมม่ ี

 

8. สถานที�เรยีน 

 ทุกวันอังคาร เวลา 0800-0950 น. และพฤหัสบดี เวลา 1000-1150 น. โดยนิสติแบ่งเป็น 3 
sections/ หอ้ง ดงันี� 
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กลุม่ที� อาจารยป์ระจําหอ้ง หอ้งเรยีน 

1 รองศาสตราจารย ์ดร.จันทรรัตน ์สทิธวิรนันท ์ QS 4208 

อ.ดร.พัชราภรณ ์สดุชาฎา 

 อ.ดร.ศภุวรรณ พงศพ์ัฒนาวฒุ ิ

2 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ศรินิทร พศิทุธานันท ์ QS 4209 

อ. นฤมล บํารุงสวสัดิ� 

อ. ธรีชยั เรอืงบัณฑติ 

3 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อษัฎางค ์พลนอก QS 3205 

อ. ดารณี เชี�ยวชาญธนกจิ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์อรรถการ นาคํา 

 

 

9. วนัที�จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุ  

วนัที�ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั �งลา่สดุ วนัที� 20 พฤษภาคม 2556 

 

 

    หมวดที� 2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

 

1.จดุมุง่หมายของรายวชิา  

เมื�อนสิติเรยีนรายวชิานี�แลว้ นสิติมคีวามสามารถดงัตอ่ไปนี�   

 1) มคีวามรูเ้บื�องตน้เกี�ยวกบัยา สารเคม ีเครื�องสําอาง ผลติภัณฑเ์สรมิอาหารและสมุนไพรที�มี
การใชใ้นชวีติประจําวนั 

 2) รูจ้ักหลกัการใชย้าเพื�อรักษาสขุภาพตนเอง 

 3) เขา้ใจระบบการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นอาหารและยาของประเทศไทย 

 4) เขา้ใจเบื�องตน้เกี�ยวกบัยาและสขุภาพของคนไทย 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

  เพื�อเตรยีมพรอ้มการรับนสิติในภาคเรยีนตน้ / 2556 เนื�องจากมกีารปรับการจัดการเรยีนการ
สอนใหม้ขีนาดเล็กลง หอ้งเรยีนละไม่เกนิ 50 คน และมอีาจารยป์ระจําหอ้งเรยีนนั�นๆ เนน้การเรยีนการ
เรยีนที�เสรมิประสบกรณย์ิ�งขึ�น  

 

หมวด 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธบิายรายวชิา 

 ความรูเ้บื�องตน้ของยาและเคมภีัณฑร์วมถงึเครื�องสําอางและยาจากสมุนไพรที�ใชใ้น
ชวีติประจําวนัที�เกี�ยวขอ้งกบัสขุภาพตลอดจนการเลอืกใชแ้ละการจัดการเพื�อใหเ้กดิความปลอดภัยกบั
สขุภาพและสิ�งแวดลอ้ม 

          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 
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2. จาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการศกึษา  

     จํานวนชั�วโมงบรรยาย  24  ชั�วโมง  

 จํานวนชั�วโมงปฏบิัตกิาร 32 ชั�วโมง 

 

 3. จาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ ี�อาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่สิติเป็น
รายบคุคล 

นสิติสามารถมาพบอาจารยผ์ูป้ระสานงานไดต้ามเวลาที�แจง้ไวโ้ดยม ีlink รายวชิาที�นสิติ 

สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ี� https://sites.google.com/site/genu00127412556/ 
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หมวด 4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนสิติ 

มาตรฐานการเรยีนรูท้ ี�คาดหวงั 

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอนที�ใชพ้ัฒนา กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู ้

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

1.1คุณธรรม และจริยธรรมในการ
ดําเนนิชวีติ 

1.2 มจีติสาธารณะ 

 บรรยาย 

 กําหนดใหม้วีฒันธรรม
องคก์ร เป็นการปลกูฝังให ้
นสิติมรีะเบยีบวนัิย โดย
เนน้การเขา้เรยีนใหต้รง
เวลาาและเคารพตาม
ระเบยีบขององคก์ร 

 จัดการเรยีนการสอนให ้
ผูเ้รยีนมสีว่นร่วม มกีาร
ทํางานกลุม่เพื�อฝึกใหรู้ ้
หนา้ที�ของการเป็นผูนํ้า
กลุม่และการเป็นสมาชกิ
กลุม่ 

 มคีวามซื�อสตัยโ์ดยไม่ทํา
การทุจรติในการสอบหรอื
ลอกการบา้น 

 อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรก
เรื�องคณุธรรม จรยิธรรมใน
การสอน รวมทั �งมกีจิกรรม
สง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม เชน่ ยกย่อง
นสิติที�ทําด ีทําประโยชน์
สว่นรวมและเสยีสละ 

 การสงัเกตพฤตกิรรมของ
ผูเ้รยีน 

 การสง่งานตรงตอ่เวลา 

 การเขา้ชั �นเรยีน 

 การแสดงความเคารพตอ่
สถานที� 

 ปรมิาณ (จํานวนครั �ง) การ
กระทําทุจรติในการสอบ/
การลอกงาน 

 ประเมนิจากผลการวเิคราะห์
สถานการณจํ์าลอง 

 ประเมนิการมสีว่นร่วมในการ
ทํางานกลุม่ โดยการประเมนิ
ตนเอง และโดย เพื�อน/
อาจารยป์ระเมนิ 

 

2. ดา้นความรู ้

2.1 รูเ้ท่าทันต่อการเปลี�ยนแปลงของ
สถานการณโ์ลกในปัจจุบันและอนาคต 

2.2  รูเ้ท่าทันตอ่การเป็นพลเมอืงโลก 

2.3 ตระหนัก รูเ้ท่าทันต่อการดําเนิน
ชี ว ิ ต ที� เ กี� ย ว ข ้อ ง กั บ ธ ร ร ม ช า ต ิ
สิ�งแวดลอ้ม จักรวาล  

4 2.4 เ รียนรู ส้ถานการณ์  ปัญหา 
อุปสรรค การแกไ้ข โดยการเขา้ใจ
มนุษย ์เขา้ใจธรรมชาต ิ

 การบรรยาย 

 การบรรยายร่วมกบั
อภปิราย 

 การคน้ควา้ วเิคราะหแ์ละ
ทําสถานการณจํ์าลอง 

 การนําเสนอประเด็นที�
ผูเ้รยีนสนใจ เพื�อการ
เรยีนรูร้่วมกนัของกลุม่ 

 การสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 

 ประเมนิจากรายงานที�นสิติ
จัดทํา 

 ประเมนิจากการนําเสนอใน
ชั �นเรยีน 

 ประเมนิจากการวเิคราะห์
สถานการณจํ์าลอง 
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หมวด 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน  

 

ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอนที�ใชพ้ัฒนา กลยุทธก์ารประเมนิผลการ
เรยีนรู ้

3.  ดา้นทกัษะทางปญัญา 

3.1  สามารถแยกแยะวเิคราะห์
บนหลกัการของเหตผุล 

3.2  มคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์

 

 

 แกโ้จทยปั์ญหาจากตวัอย่าง
สถานการณจ์รงิใน
ชวีติประจําวนั 

 การคน้ควา้ วเิคราะหแ์ละทํา
สถานการณจํ์าลอง 

 

 ประเมนิจากการนําเสนอ
ในชั �นเรยีน 

 ประเมนิจากการวเิคราะห์
สถานการณฯ์ 

 การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ 
รบัผดิชอบ 

4.1 เรยีนรูแ้ละมคีวาม
รับผดิชอบในการอยู่ร่วมกนัใน
สงัคม 

 

 ฝึกตอบปัญหาและแสดงความ
คดิเห็นในชั �นเรยีน  

 กําหนดกจิกรรมใหม้กีาร
ทํางานเป็นกลุม่ การทํางานที�
ตอ้งประสานกบัผูอ้ื�น เชน่ 
ผูเ้รยีน-ผูเ้รยีน ผูเ้รยีน-ผูส้อน 

 

 

 ประเมนิจากการนําเสนอ
ในชั �นเรยีน 

 สามารถปฏบิัตงิานร่วมกบั
เพื�อน หมู่คณะ และมี
บทบาทในกลุม่ โดยมกีาร
จัดสรรงานที�ชดัเจน 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสื�อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1  วเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรุป
ประเด็นเนื�อหาเพื�อสื�อสารได ้
อย่างมปีระสทิธผิล 

5.2 มทีักษะทางคณติศาสตร ์
พูด เขยีน และปฎสิมัพันธ ์

 

 

 

 วเิคราะหส์ถานการณฯ์ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลขและการคํานวณขนาด
ยา 

 กระตุน้ใหเ้กดิการสื�อสารที�
หลากหลายรูปแบบและวธิกีาร 

 

 

 

 

 การประเมนิผลงานตาม
กจิกรรม 

 การนําเสนอในชั �นเรยีน 

 การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

 

6. ดา้นทกัษะพสิยั 

6.1 มพีฤตกิรรมการป้องกนั 
สรา้งเสรมิสขุภาพ 

กําหนดกจิกรรมใหม้กีารทํางานเป็น
กลุม่ โดยมเีป้าประสงคใ์หม้กีาร

สรา้งเสรมิสขุภาพ  

 

 การนําเสนอในชั �นเรยีน 
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ตารางเรยีนรายวชิา 001274 ยาและสารเคมใีนชวีติประจาํวนั ภาคเรยีน 1/2556  

 

วนัที� บรรยาย 
(ชม.) 

ปฏบิัตกิาร 
(ชม.) 

หัวขอ้ กจิกรรมการเรยีนการ
สอน 

สื�อที�ใช ้ ผูส้อน 

กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 

องัคาร 20 
สค. 56 

2 ชม.  1.บทนํา-ความรูท้ั�วไป 

- ความรูท้ั�วไปเกี�ยวกบัยาและเคมภีัณฑ ์

- การออกฤทธิ�ของยาและเคมีภัณฑต์่อ
ร่างกาย 

- ขอ้ควรรูส้ําหรับผูใ้ชย้าและเคมภีัณฑ ์

- -ผ ล ก ร ะ ท บ แ ล ะ ก า ร ใ ช ้ย า แ ล ะ
เคมภีัณฑต์อ่สขุภาพและสิ�งแวดลอ้ม 

 แจง้วตัถุประสงค์
รายวชิา 

 การจัดการเรยีน
การสอนรายวชิา
และการ
ประเมนิผล 

 การจัดแบ่งกลุม่
ปฏบิัตกิาร* 

 บรรยายความรู ้
ทั�วไปเกี�ยวกบัยา
และสารเคมใีน
ชวีติประจําวนั 

 รูปประกอบ 

 ตวัอย่าง 

 

เครื�องฉาย 
คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 

จันทรรัตน ์ ธรีชยั ดารณ๊ 

พฤหัสบด ี
22 สค.56 

วนัไหวค้รูมหาวทิยาลยั 

องัคาร 27 
สค.56 

 2 ชม.   2.แหลง่ความรูฯ้ 

     3.การปฐมพยาบาล   

 

บรรยาย 

รูปประกอบ 

ตวัอย่าง 

มอบหมายงาน
ปฏบิัตกิาร lab 1 

เครื�องฉาย 
คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 

จันทรรัตน ์ ธรีชยั อรรถการ 
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วนัที� บรรยาย 

(ชม.) 
ปฏบิัตกิาร 

(ชม.) 
หัวขอ้ กจิกรรมการเรยีนการ

สอน 
สื�อที�ใช ้ ผูส้อน 

กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 

พฤหัสบด ี
29 สค.56 

 2 ชม. Lab 1-ปฏบิัตกิารบูรณาการความรูห้ัวขอ้
บรรยาย 1-3 

ปฏบิัตกิารที� 1.1 

อภปิรายคําตอบร่วมกบั

เพื�อนและอาจารยป์ระจํา

กลุม่ 

1. เอกสาร
ปฏบิัตกิาร 

2. กรณีศกึษา
จากเอกสาร
ปฏบิัตกิาร 

3. นสิติคน้การ
โฆษณา คน
ละ 1 ขา่ว 

จันทรรัตน ์ 
ศภุวรรณ 
พัชราภรณ ์

ศรินิทร 
ธรีชยั 
นฤมล 

อรรถการ 
ดารณี 

ปฏบิัตกิารที� 1.2 ศกึษา

แหลง่ความรู ้ประเมนิ

จากตวัอย่างกรณีศกึษาที�

เตรยีมให ้และจากที�หา

มาหนึ�งรายการกบัเพื�อน

และอาจารยป์ระจํากลุม่ 

ปฏบิัตกิารที� 1.3 ศกึษา

กรณีศกึษาที�คน้ควา้มา

อภปิรายกบัเพื�อนและ

อาจารยป์ระจํากลุม่ 

องัคาร 3 
กย. 56 

2 ชม.  4.การใชย้าโรคทางเดนิหายใจ-
อาการปวด-โรคทางเดนิอาหาร-โรค
ผวิหนัง-สวิ 

บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิัตกิาร 
lab 3 

เครื�องฉาย 
คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการ
สอน 

ศภุวรรณ ธรีชยั อรรถการ 

พฤหัสบด ี5 
กย. 56 

2 ชม.  5.การใชย้าโรคตดิเชื�อทางเดนิ
ปัสสาวะ-โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ-์
ยาคมุกําเนดิ 

บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิัตกิาร 
lab 2  

เครื�องฉาย 
คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการ
สอน 

พัชราภรณ ์ ธรีชยั อรรถการ 

องัคาร 10 
กย. 56 

   2 ชม. คน้ควา้ เตรยีมพรอ้มสําหรบัปฏบิัตกิาร       
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วนัที� บรรยาย 

(ชม.) 
ปฏบิัตกิาร 

(ชม.) 
หัวขอ้ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อที�ใช ้ ผูส้อน 

กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 

พฤหัสบด ี
12 กย. 56 

 2 ชม. Lab 2-ปฏบิัตกิารบูรณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 5  

อภปิราย แลกเปลี�ยนความ
คดิเห็นและนําเสนอของโรคตดิ
เชื�อทางเดนิปัสสาวะ และ
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธใ์น
กลุม่ย่อย ในประเด็นของ 
1. การระบุโรคเบื�องตน้ 
2. แนวทางการปฏบิัตติวัและ
ดแูลตนเองเบื�องตน้สําหรับโรค
ดงักลา่ว 
3. ความแตกตา่ง ประสทิธภิาพ 
วธิใีชข้องวธิกีารคมุกําเนดิ 
รวมถงึผลติภัณฑส์ําหรับการ
คมุกําเนดิแตล่ะชนดิ 

กรณีศกึษา 3 

กรณีศกึษา 

ยาคมุกําเนดิ

ฉุกเฉิน  ยา

คมุกําเนดิชนดิ 

21 เม็ด  ยา

คมุกําเนดิชนดิ 

28 เม็ด ถุงยาง

อนามัย  ชดุ

ทดสอบการ

ตั �งครรภ ์ 

 

จันทรรัตน ์ 
ศภุวรรณ 
พัชราภรณ ์

ศรินิทร 
ธรีชยั 
นฤมล 

อรรถการ 
ดารณี 

องัคาร 17 
กย. 56 

 2 ชม. Lab 3-ปฏบิัตกิารบูรณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 4  

ศกึษากรณีศกึษาที�คน้ควา้มา
อภปิรายกบัเพื�อนและอาจารย์
ประจํากลุม่ 

กรณีศกึษา 6 

กรณีศกึษา 

 

จันทรรัตน ์ 
ศภุวรรณ 
พัชราภรณ ์

ศรินิทร 
นฤมล 

อษัฎางค ์
อรรถการ 
ดารณี 

พฤหัสบด ี
19 กย. 56 

2 ชม.  6. ยาจากสมุนไพรที�สามารถ
หาใชไ้ดด้ว้ยตนเองในยาม
เจ็บป่วย   

 

บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิัตกิาร lab 4  

เครื�องฉาย 
คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการ
สอน 

ศภุวรรณ ศรินิทร ดารณี 

องัคาร 24 
กย. 56 

  2 ชม. คน้ควา้ เตรยีมพรอ้มสําหรบั
ปฏบิัตกิาร  

     

พฤหัสบด ี
26 กย. 56 

 2 ชม. Lab 4-ปฏบิัตกิารบูรณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 6 

ใหน้สิติกรอกขอ้มูลลงในแบบ
บันทกึขอ้มูลสมุนไพร ตาราง
คอลมันท์ี� 3 สว่นของพชืที�
นํามาใช ้และคอลมันท์ี� 5 
สรรพคณุ 

แบบบันทกึ
ขอ้มูลสมุนไพร 

จันทรรัตน ์ 
ศภุวรรณ 
 

ศรินิทร 
ธรีชยั 
นฤมล 

อษัฎางค ์
อรรถการ 
ดารณี 
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วนัที� บรรยาย 
(ชม.) 

ปฏบิัตกิาร 
(ชม.) 

หัวขอ้ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อที�ใช ้ ผูส้อน 

กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 

องัคาร 1 
ตค.56 

2 ชม.  7.ยาที�มกีารนําไปใชใ้นทางที�
ผดิ-ยาที�ออกฤทธิ�ตอ่จติ
ประสาท ยาลดความอว้น และ
ยาเสพตดิ  

บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิัตกิาร lab 5  

เครื�องฉาย 
คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการ
สอน 

พัชราภรณ ์ นฤมล อษัฎางค ์

พฤหัสบด ี3 
ตค.56 

2 ชม.  8.การใชย้าในผูป่้วยกลุม่
พเิศษ (เด็ก ผูส้งูอายุ สตรมีี
ครรภ ์ใหน้มบุตร) 

บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิัตกิาร lab 6  

เครื�องฉาย 
คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการ
สอน 

จันทรรัตน ์ นฤมล อรรถการ 

สปัดาหส์อบกลางภาค 7-11 ตค. 56 
องัคาร 15 

ตค.56 
  2 ชม. คน้ควา้ เตรยีมพรอ้มสําหรบั

ปฏบิัตกิาร  

     

พฤหัสบด ี
17 ตค.56 

 2 ชม. Lab 5-ปฏบิัตกิารบูรณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 7 

นสิติอภปิราย และแลกเปลี�ยน

ความคดิเห็นภายในกลุม่ย่อย

และอาจารยป์ระจํากลุม่ 

นสิติร่วมกนัสรุปปัญหาหรอื

ประเด็นที�พบจากแบบฝึกหัด

และกรณีศกึษา 

ตวัแทนกลุม่นําเสนอสิ�งที�ทาง

กลุม่ไดจ้ากแบบฝึกหัดและ

กรณีศกึษา เพื�อแลกเปลี�ยน

ขอ้คดิเห็นทั �งชั �นเรยีน กลุม่ละ 

10 นาท ีซกัถาม 5 นาท ี

แบบฝึกหัด 
กรณีศกึษา 

จันทรรัตน ์ 
ศภุวรรณ 
 

ศรินิทร 
ธรีชยั 
นฤมล 

อษัฎางค ์
อรรถการ 
ดารณี 

องัคาร  22
ตค.56 

 2 ชม. Lab 6-ปฏบิัตกิารบูรณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 8  

นสิติทําแบบทดสอบเพื�อประเมนิ

องคค์วามรู ้

นสิติร่วมกนัอภปิราย และ

แลกเปลี�ยนความคดิเห็นภายใน

กลุม่ย่อยและอาจารยป์ระจํากลุม่ 

แบบทดสอบ จันทรรัตน ์ 
ศภุวรรณ 
พัชราภรณ ์

ศรินิทร 
ธรีชยั 
นฤมล 

อษัฎางค ์
อรรถการ 
ดารณี 
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วนัที� บรรยาย 
(ชม.) 

ปฏบิัตกิาร 
(ชม.) 

หัวขอ้ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อที�ใช ้ ผูส้อน 

กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 

พฤหัสบด ี
24 ตค.56 

2 ชม.  9. ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร 
วติามนิ และเกลอืแร่  

บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิัตกิาร lab 7  

เครื�องฉาย 
คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการ
สอน 

ศภุวรรณ ศรินิทร ดารณี 

องัคารที� 29 
ตค.56 

2 ชม.  10. การแพทยท์างเลอืก บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิัตกิาร lab 7  

เครื�องฉาย 
คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการ
สอน 

ศภุวรรณ ศรินิทร ดารณี 

พฤหัสบด ี
31 ตค.56 

  2 ชม. คน้ควา้ เตรยีมพรอ้มสําหรบั
ปฏบิัตกิาร  

     

องัคารที� 5 
พย.56 

 2 ชม. Lab 7-ปฏบิัตกิารบูรณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 9-10 

นสิติในกลุม่ย่อยจับคู ่ 2 คน 

ชว่ยกนัคน้ควา้ขอ้มูล 

นสิติในแตล่ะกลุม่ย่อย ร่วมกนั

อภปิรายแลกเปลี�ยนขอ้มูลที�

ไดไ้ปคน้ควา้มาภายในกลุม่ 

 

แบบฝึกคน้ควา้
ขอ้มูล 

จันทรรัตน ์ 
ศภุวรรณ 
พัชราภรณ ์

ศรินิทร 
ธรีชยั 
นฤมล 

อษัฎางค ์
อรรถการ 
ดารณี 

พฤหัสบด ี7 
พย.56 

2 ชม.  11. การเลอืกใชผ้ลติภัณฑ์
เครื�องสําอางในชวีติประจําวนั 

บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิัตกิาร lab 8 

เครื�องฉาย 
คอมพวิเตอร ์

และเอกสารการ
สอน 

พัชราภรณ ์ นฤมล อษัฎางค ์
 

องัคารที� 12 
พย.56 

2 ชม.  
 

12. การเลอืกใชแ้ละการป้องกนั
อนัตราย (พษิ) จากเคมภีัณฑท์ี�ใช ้
ในชวีติประจําวนั 

บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิัตกิาร lab 8  

เครื�องฉาย 
คอมพวิเตอร ์

และเอกสารการ
สอน 

พัชราภรณ ์ ศรินิทร อษัฎางค ์
 

พฤหัสบด ี
14 พย.56 

 2 ชม. คน้ควา้ เตรยีมพรอ้มสําหรบั
ปฏบิัตกิาร  
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วนัที� บรรยาย 
(ชม.) 

ปฏบิัตกิาร 
(ชม.) 

หัวขอ้ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อที�ใช ้ ผูส้อน 

กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 

องัคารที� 19 
พย.56 

2 ชม.  13. ยา อาหารและสขุภาพของคนไทย : 
ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและกจิกรรม
เสรมิการมสีว่นร่วมในบทบาทผูใ้ชย้าและ
สารเคมใีนชวีติประจําวนั 

บรรยาย 

รูปประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิัตกิาร 
lab 9 และ 10  

เครื�องฉาย 
คอมพวิเตอร ์
และเอกสารการ
สอน 

ศภุวรรณ นฤมล ดารณี 

พฤหัสบด ี
21 พย.56 

 2 ชม. คน้ควา้ เตรยีมพรอ้มสําหรบั
ปฏบิัตกิาร 

     

องัคาร 26 
พย.56 

 2 ชม. Lab 8-ปฏบิัตกิารบูรณาการความรูห้ัวขอ้
บรรยาย 11-12 

0800-0850 น. นสิติ

นําเสนอคลปิวดิโิอ

ความยาว 3 นาท/ีกลุม่  

เป็นเรื�องราวของการให ้

ความรูแ้กป่ระชาชนให ้

ตระหนักถงึการเลอืกใช ้

และการป้องกนั

อนัตรายจากเคมภีัณฑ์

ที�ใชใ้นชวีติประจําวนั  

0900-0950 น. 

นสิติแตล่ะคนนําเสนอ 

แลกเปลี�ยนขอ้มูล และ

อภปิรายเกี�ยวกบัขอ้มูล

ของผลติภัณฑ์

เครื�องสําอาง ภายใน

กลุม่ย่อยและกบั

อาจารยป์ระจํากลุม่ 

 

คลปิวดิโิอ 
แบบสํารวจ
ขอ้มูล
ผลติภัณฑ์
เครื�องสําอาง 

จันทรรัตน ์ 
ศภุวรรณ 
พัชราภรณ ์

ศรินิทร 
ธรีชยั 
นฤมล 

อษัฎางค ์
อรรถการ 
ดารณี 
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วนัที� บรรยาย 

(ชม.) 
ปฏบิัตกิาร 

(ชม.) 
หัวขอ้ กจิกรรมการเรยีนการสอน สื�อที�ใช ้ ผูส้อน 

กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 

พฤหัสบด ี
28 พย.56 

 2 ชม. Lab 9-ปฏบิัตกิารบูรณาการ
ความรูห้ัวขอ้บรรยาย 13 (1) 

นสิติบันทกึขอ้มูลในแบบประเมนิ

ภาวะสขุภาพและการใชย้า ของ

ตนเองและบุคคลใกลต้วั 

ประเมนิปัญหา หาแนวทาง

แกไ้ข อภปิรายแลกเปลี�ยนกบั

สมาชกิในกลุม่และอาจารย์

ประจํากลุม่ 

นําเสนอปัญหาสขุภาพและการใช ้

ยา และแนวทางการแกไ้ข กลุม่

ละไม่เกนิ 10 นาท ี
 

แบบประเมนิ
ภาวะสขุภาพ
และการใชย้า 

ศภุวรรณ 
พัชราภรณ ์

ศรินิทร 
ธรีชยั 
นฤมล 

อษัฎางค ์
อรรถการ 
 

องัคาร 3 
ธค.56 

 2 ชม. Lab 10-ปฏบิัตกิารบูรณาการ
ความรูห้ัวขอ้บรรยาย 13 (2) 

1. อภปิราย แลกเปลี�ยนความ
คดิเห็นในกลุม่ย่อย  

- ขา่วสารที�เกี�ยวขอ้งกบัอาหาร
และสขุภาพ คนละ 1 ขา่ว 

- แลกเปลี�ยนการมสีว่นร่วมใน
บทบาทผูบ้รโิภคอาหารใน
ชวีติประจําวนั   

- คดัเลอืก ขา่วที�น่าสนใจ 2 ขา่ว/
กลุม่ย่อย เพื�อนําเสนอ 

2. หลงัปฏบิัตกิารสง่เอกสารที�
เตรยีม (จาก 1) รวบรวมในกลุม่
ย่อยสง่ใหอ้าจารยป์ระจํากลุม่ 

ขา่วสารที�
เกี�ยวขอ้งกบั
อาหารและ

สขุภาพ 

จันทรรัตน ์ 
ศภุวรรณ 
พัชราภรณ ์

ศรินิทร 
ธรีชยั 
นฤมล 

อษัฎางค ์
อรรถการ 
ดารณี 

 

สปัดาหส์อบปลายภาค 
 

รวม 
(ชั�วโมง) 

24  32      
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2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

 ผลการเรยีนรู ้

Learning Outcome 

วธิกีารประเมนิผลนสิติ สปัดาหท์ ี�ประเมนิ สดัสว่นของ
การ

ประเมนิผล 

1, 4, 5 การเขา้ชั �นเรยีน ตลอดภาคเรยีน 10% 

1, 2, 3, 4, 5 การมสีว่นร่วมกจิกรรมในชั �นเรยีน ตลอดภาคเรยีน 30% 

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

1, 2, 3, 5 การสอบกลางภาค ปฏทินิสอบกลางภาค
ของมหาวทิยาลยั 

24%  

1, 2, 3, 5 การสอนปลายภาค ปฏทินิสอบปลายภาค
ของมหาวทิยาลยั 

24% 

 รวม  100 % 

 

หมวด 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกัที�ใชใ้นการเรยีนการสอน  

ใชเ้อกสารประกอบการสอนจากอาจารยผ์ูส้อนประกอบกบัเอกสารอา้งองิดงันี� 

1. กฤษณา ภูตะคาม. (บก.) ความรู เ้รื�องยา. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 
เชยีงใหม่. 2535. 

2. จักรพันธ์ ศริธิัญญาลักษณ์ และคณะ. (บก.) รอบรูเ้รื�องยา และปัญหาสุขภาพ. คณะเภสัช
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. เชยีงใหม่. 2544. 

3. พมิพร ลลีาพรพสิฐิ. เครื�องสําอางเพื�อความสะอาด. สํานักพมิพโ์อเดียนสโตร.์ กรุงเทพฯ. 
2544. 

4. พูนทรัพย ์ โสภารัตน์. หลักการใชย้าทั�วไป. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. 
เชยีงใหม่. 2536. 

5. เรวดี  ธรรมอุปกรณ์. การใชย้าบําบัดอาการ. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั.กรุงเทพฯ. 2542. 

6. สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ�โชค และคณะ. (บก.) ประมวลกฏหมายสําหรับเภสัชกร. คณะเภสัช
ศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. กรุงเทพฯ. 2543. 

7. สรุเกยีรต ิ อาชานุภาพ. ตําราการตรวจรักษาโรคทั�วไป. สํานักพมิพห์มอชาวบา้น กรุงเทพฯ. 
2543. 

8. สธุ ีเวคะวากยานนท.์ รูไ้ว-้ใชย้า. สํานักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. กรุงเทพฯ. 2541.  

9. อจัฉรา อทุศิวรรณกลุ. รูปแบบเภสชัภัณฑ.์ ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. กรุงเทพฯ. 2533. 

10. หยูกยาน่ารู.้ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ. พิมพค์รั �งที� 7. โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ ์(1987) จํากัด 
กรุงเทพฯ. 2549 
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หมวด 7 การประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิา 

1.การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนสิติ 

 แบบประเมนิการสอนของอาจารยผ์ูส้อนโดยนสิติ 

 สรุปผลการประเมนิการสอน 

2. กลยุทธก์ารประเมนิการสอน 

 ผลการเรยีนของนสิติ 

 การสงัเกตการณข์องคณะผูส้อน 

3. กลไกและการปรบัปรงุการสอน  

 การประชมุเชงิปฏบิัตกิารอาจารยผ์ูส้อน เพื�อพัฒนาการเรยีนการสอน 

 การวจิัยชั �นเรยีน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนสิติในรายวชิา  

 ทวนจากคะแนนสอบ และงานที�มอบหมาย 

 มคีณะกรรมการอา่นขอ้สอบกอ่นจัดทําเป็นแบบสอบประจําภาคเรยีน 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 

 นําขอ้มูลที�ไดจ้ากการประเมนิ ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 มาวางแผนเพื�อปรับปรงุคณุภาพการสอน 


