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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 

    เป็นรายวชิาศกึษาทัว่ไป กลุม่วชิาวทิยาศาสตร ์

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน  

 4.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/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.พชัราภรณ์ สดุชาฎา  

6. อ. วรรณา ตัง้ภกัดรัีตน ์

7. อ. ธรีชยั เรอืงบณัฑติ 

 

8. อ. นฤมล บ ารงุสวัสดิ ์  

9. ผศ.ดร.ธนศักดิ ์เทยีกทอง 

10. อ.ดร. วธิ ูเหลอืงบตุรนาค 

11. อ.ดร.อลัจนา เฟ่ืองจันทร ์

 

 

5. ภาคการศกึษา/ช ัน้ปีทีเ่รยีน  

ภาคการศกึษาตน้ ไมร่ะบชุัน้ปี  ปีการศกึษา 2557 

 

6. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น 

ไมม่ ี

 

7. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคูก่นั 

ไมม่ ี

 

8. สถานทีเ่รยีน 

 วันองัคาร เวลา 0800-0950 น. และพฤหัสบด ีเวลา 1000-1150 น. ณ หอ้งเรยีน ปราบไตรจักร 42  
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9. วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ัง้ลา่สดุ  

วันทีป่รับปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ วันที ่28 กรกฎาคม 2557 

 

 

    หมวดที ่2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

 

1.จดุมุง่หมายของรายวชิา  

เมือ่นสิติเรยีนรายวชิานีแ้ลว้ นสิติมคีวามสามารถดังตอ่ไปนี ้  

 1) มคีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับยา สารเคม ีเครือ่งส าอาง ผลติภัณฑเ์สรมิอาหารและสมนุไพรทีม่ี
การใชใ้นชวีติประจ าวัน 

 2) รูจั้กหลักการใชย้าเพือ่รักษาสขุภาพตนเอง 

 3) เขา้ใจระบบการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นอาหารและยาของประเทศไทย 

 4) เขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัยาและสขุภาพของคนไทย 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

  เพือ่เตรยีมพรอ้มการรับนสิติในภาคเรยีนตน้ / 2557 เนือ่งจากมกีารปรับการจัดการเรยีนการ
สอนใหม้ ี1 หอ้งเรยีนส าหรับการบรรยาย เดมิในภาคเรยีนปกตมิกีารแบง่กลุม่บรรยายเป็นหอ้งเล็ก  

 

หมวด 3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธบิายรายวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ของยาและเคมภีณัฑร์วมถงึเครือ่งส าอางและยาจากสมนุไพรทีใ่ชใ้น
ชวีติประจ าวันทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพตลอดจนการเลอืกใชแ้ละการจัดการเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยักบั
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  24  ชัว่โมง  

 จ านวนชัว่โมงปฏบิตักิาร 26 ชัว่โมง โดยแบง่เป็น ในชัน้เรยีน 20 ชวัโมง และดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมง 

 

 3. จ านวนช ัว่โมงตอ่สปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแกน่สิติเป็น
รายบคุคล 

นสิติสามารถมาพบอาจารยผ์ูป้ระสานงานไดต้ามเวลาทีแ่จง้ไวโ้ดยม ีlink รายวชิาทีน่สิติ 

สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่https://sites.google.com/site/001274sem157 
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หมวด 4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนสิติ 

มาตรฐานการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงั 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพั้ฒนา กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู ้

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

1.1คุณธรรม และจริยธรรมในการ
ด าเนนิชวีติ 

1.2 มจีติสาธารณะ 

 บรรยาย 

 ก าหนดใหม้วีัฒนธรรม
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 รูเ้ท่าทันต่อการเปลีย่นแปลงของ
สถานการณ์โลกในปัจจบุนัและอนาคต 

2.2  รูเ้ทา่ทันตอ่การเป็นพลเมอืงโลก 

2.3 ตระหนัก รูเ้ท่าทันต่อการด าเนิน
ชี ว ิ ต ที่ เ กี่ ย ว ข ้อ ง กั บ ธ ร ร ม ช า ต ิ
สิง่แวดลอ้ม จักรวาล  

2 .  2 . 4  เ รียนรู ส้ ถ านการณ์   ปัญหา 
อุปสรรค การแกไ้ข โดยการเขา้ใจ
มนุษย ์เขา้ใจธรรมชาต ิ

 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  สามารถแยกแยะวเิคราะห์
บนหลักการของเหตผุล 

3.2  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

 

 

 แกโ้จทยปั์ญหาจากตวัอยา่ง
สถานการณ์จรงิใน
ชวีติประจ าวัน 

 การคน้ควา้ วเิคราะหแ์ละท า
สถานการณ์จ าลอง 

 

 

 ประเมนิจากการน าเสนอ
ในชัน้เรยีน 

 ประเมนิจากการวเิคราะห์
สถานการณ์ฯ 

 การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ 
รบัผดิชอบ 

4.1 เรยีนรูแ้ละมคีวาม
รับผดิชอบในการอยูร่ว่มกนัใน
สงัคม 

 

 ฝึกตอบปัญหาและแสดงความ
คดิเห็นในชัน้เรยีน  

 ก าหนดกจิกรรมใหม้กีาร
ท างานเป็นกลุม่ การท างานที่
ตอ้งประสานกบัผูอ้ ืน่ เชน่ 
ผูเ้รยีน-ผูเ้รยีน ผูเ้รยีน-ผูส้อน 

 

 

 ประเมนิจากการน าเสนอ
ในชัน้เรยีน 

 สามารถปฏบิตังิานรว่มกบั
เพือ่น หมูค่ณะ และมี
บทบาทในกลุม่ โดยมกีาร
จัดสรรงานทีช่ดัเจน 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สารและ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1  วเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรปุ
ประเด็นเนือ้หาเพือ่สือ่สารได ้
อยา่งมปีระสทิธผิล 

5.2 มทีักษะทางคณติศาสตร ์
พดู เขยีน และปฎสิมัพันธ ์

 

 

 

 วเิคราะหส์ถานการณ์ฯที่
เกีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหเ์ชงิ
ตัวเลขและการค านวณขนาด
ยา 

 กระตุน้ใหเ้กดิการสือ่สารที่
หลากหลายรปูแบบและวธิกีาร 

 

 

 

 

 การประเมนิผลงานตาม
กจิกรรม 

 การน าเสนอในชัน้เรยีน 

 การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

 

6. ดา้นทกัษะพสิยั 

6.1 มพีฤตกิรรมการป้องกนั 
สรา้งเสรมิสขุภาพ 

ก าหนดกจิกรรมใหม้กีารท างานเป็น
กลุม่ โดยมเีป้าประสงคใ์หม้กีาร

สรา้งเสรมิสขุภาพ  

 

 การน าเสนอในชัน้เรยีน 
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ตารางเรยีนรายวชิา 001274 ยาและสารเคมใีนชวีติประจ าวนั ภาคเรยีน 1/2557  

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

วันที ่ บรรยาย 
(ชม.) 

ปฏบิตักิาร 
(ชม.) 

หัวขอ้ กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ช ้

14 
สงิหาคม 

2 ชม.  1.บทน า-ความรูท้ั่วไป 

- ความรู ท้ั่ ว ไป เกี่ย วกับยาและ
เคมภีณัฑ ์

- การออกฤทธิข์องยาและเคมภีัณฑ์
ตอ่รา่งกาย 

- ข ้อ ค ว ร รู ้ส า ห รั บผู ้ใ ช ้ย า แล ะ
เคมภีณัฑ ์

- -ผลกระทบและการใชย้าและ
เ ค มี ภั ณ ฑ์ ต่ อ สุ ข ภ า พ แ ล ะ
สิง่แวดลอ้ม 

 แจง้วัตถปุระสงคร์ายวชิา 

 การจัดการเรยีนการสอนรายวชิาและ
การประเมนิผล 

 การจัดแบง่กลุม่ปฏบิตักิาร* 

 บรรยายความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัยาและ
สารเคมใีนชวีติประจ าวัน 

 รปูประกอบตวัอยา่ง 

 มอบหมายงานปฏบิตักิาร lab 1 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 

19  
สงิหาคม 

 2 ชม.   2. การปฐมพยาบาล   

     3.การใชย้าโรคทางเดนิหายใจ-
อาการปวด 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

ตัวอยา่ง 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 

26 
สงิหาคม 

2 ชม.  4.การใชย้าโรคตดิเชือ้ทางเดนิ
ปัสสาวะ-โรคตดิตอ่ทาง
เพศสมัพันธ-์ยาคมุก าเนดิ 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร lab 2  

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 

28  
สงิหาคม 

 2 ชม. Lab 1-ปฏบิัตกิารบูรณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 1-3 
 
 

ปฏบิตักิารที ่1.1 อภปิรายค าตอบรว่มกบั

เพือ่นและอาจารยป์ระจ ากลุม่ 

1. เอกสารปฏบิตักิาร 
2. กรณีศกึษาจากเอกสาร

ปฏบิตักิาร 
 

ปฏบิตักิารที ่1.2 และ 1.3 ศกึษาแหลง่

ความรู ้ประเมนิจากตัวอยา่งกรณีศกึษาที่

เตรยีมให ้กบัเพือ่นและอาจารยป์ระจ า

กลุม่ 

ปฏบิตักิารที ่1.4  ประเมนิสขุภาพตนเอง 
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วันที ่ บรรยาย 
(ชม.) 

ปฏบิตักิาร 
(ชม.) 

หัวขอ้ กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ช ้

2  
กนัยายน 

2 ชม.  5.-โรคทางเดนิอาหาร-โรค
ผวิหนัง-สวิ 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

ตัวอยา่ง 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร lab 3 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และเอกสาร
การสอน 

4 
กนัยายน 

  2 ชม. คน้ควา้ เตรยีมพรอ้มส าหรับ
ปฏบิตักิาร  

ไมต่อ้งเขา้ class 

9  
กนัยายน 

 2 ชม. Lab 2-ปฏบิตักิารบรูณาการ
ความรูห้วัขอ้บรรยาย 4  

อภปิราย แลกเปลีย่นความคดิเห็นและน าเสนอ
ของโรคตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะ และ
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธใ์นกลุม่ยอ่ย ใน
ประเด็นของ 
1. การระบโุรคเบือ้งตน้ 
2. แนวทางการปฏบิตัติวัและดแูลตนเอง
เบือ้งตน้ส าหรับโรคดังกลา่ว 
3. ความแตกตา่ง ประสทิธภิาพ วธิใีชข้อง
วธิกีารคมุก าเนดิ รวมถงึผลติภณัฑส์ าหรับการ
คมุก าเนดิแตล่ะชนดิ 

กรณีศกึษา 3 กรณีศกึษา 

ยาคมุก าเนดิฉุกเฉนิ  ยาคมุก าเนดิชนดิ 

21 เม็ด  ยาคมุก าเนดิชนดิ 28 เม็ด 

ถงุยางอนามยั  ชดุทดสอบการตัง้ครรภ ์ 

 

11 
กนัยายน 

 2 ชม. Lab 3-ปฏบิตักิารบรูณาการ
ความรูห้วัขอ้บรรยาย 5  

ศกึษากรณีศกึษาทีค่น้ควา้มาอภปิรายกบัเพือ่น
และอาจารยป์ระจ ากลุม่ 

กรณีศกึษา 6 กรณีศกึษา 

 

16 
กนัยายน 

2 ชม.  6.ยาทีม่กีารน าไปใชใ้นทางที่
ผดิ-ยาทีอ่อกฤทธิต์อ่จติ
ประสาท ยาลดความอว้น 
และยาเสพตดิ  

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร lab 4  

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และเอกสาร
การสอน 

18 
กนัยายน 

2 ชม.  7. ยาจากสมนุไพรทีส่ามารถ
หาใชไ้ดด้ว้ยตนเองในยาม
เจ็บป่วย   

 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร lab 5  

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และเอกสาร
การสอน 
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วันที ่ บรรยาย 
(ชม.) 

ปฏบิตักิาร 
(ชม.) 

หัวขอ้ กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ช ้

 23 
กนัยายน 

 2 ชม. Lab 4-ปฏบิตักิารบรูณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 6 

นสิติอภปิราย และแลกเปลีย่นความ

คดิเห็นภายในกลุม่ยอ่ยและอาจารย์

ประจ ากลุม่ 

นสิติรว่มกนัสรปุปัญหาหรอืประเด็นทีพ่บ

จากแบบฝึกหดัและกรณีศกึษา 

ตัวแทนกลุม่น าเสนอสิง่ทีท่างกลุม่ได ้

จากแบบฝึกหดัและกรณีศกึษา เพือ่

แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นทัง้ชัน้เรยีน 

กลุม่ละ 10 นาท ีซกัถาม 5 นาท ี

แบบฝึกหดั 
กรณีศกึษา 

25 
กนัยายน 

 2 ชม. คน้ควา้ เตรยีมพรอ้มส าหรับ
ปฏบิตักิาร 

ไมต่อ้งเขา้ class 

สปัดาหส์อบกลางภาค 29 กนัยายน-3 ตลุาคม 

7 
ตลุาคม 

2 ชม.  8. ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร วติามนิ 
และเกลอืแร ่ 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร lab 6  

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และเอกสารการ
สอน 

9  
ตลุาคม 

  2 ชม. Lab 5-ปฏบิตักิารบรูณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 7 

ใหน้สิติกรอกขอ้มลูลงในแบบบนัทกึ
ขอ้มลูสมนุไพร ตารางคอลัมนท์ี ่3 สว่น
ของพชืทีน่ ามาใช ้และคอลมันท์ี ่5 
สรรพคณุ 

แบบบนัทกึขอ้มลูสมนุไพร 

 14 
ตลุาคม 

2 ชม.  
 

9. การแพทยท์างเลอืก บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร lab 6  

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และเอกสารการ
สอน 

16 
ตลุาคม 

 2 ชม. Lab 6-ปฏบิตักิารบรูณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 8-9 

นสิติในกลุม่ยอ่ยจับคู ่2 คน ชว่ยกนั
คน้ควา้ขอ้มลู 

นสิติในแตล่ะกลุม่ยอ่ย รว่มกนัอภปิราย
แลกเปลีย่นขอ้มลูทีไ่ดไ้ปคน้ควา้มา
ภายในกลุม่ 

แบบฝึกคน้ควา้ขอ้มลู 
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วันที ่ บรรยาย 
(ชม.) 

ปฏบิตักิาร 
(ชม.) 

หัวขอ้ กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ช ้

21  
ตลุาคม 

2 
ชม. 

 10. การเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์
เครือ่งส าอางในชวีติประจ าวนั 

บรรยาย 
รปูประกอบ 
มอบหมายงานปฏบิตักิาร lab 7 

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 

28 
ตลุาคม 

2 
ชม. 

 11. การเลอืกใชแ้ละการป้องกนั
อนัตราย (พษิ) จากเคมภีณัฑท์ีใ่ช ้

ในชวีติประจ าวัน 

บรรยาย 
รปูประกอบ 
มอบหมายงานปฏบิตักิาร lab 7  

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 

30 
ตลุาคม 

 2 ชม. คน้ควา้ เตรยีมพรอ้มส าหรับ
ปฏบิตักิาร  

ไมต่อ้งเขา้ class 

4 
พฤศจกิายน 

 2 ชม. Lab 7-ปฏบิตักิารบรูณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 10-11 

0800-0850 น. นสิติแตล่ะคนน าเสนอ 

แลกเปลีย่นขอ้มลู และอภปิรายเกีย่วกบั

ขอ้มลูของผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอาง 

ภายในกลุม่ยอ่ยและกบัอาจารยป์ระจ า

กลุม่ 

 

0900-0950 น.นสิติน าเสนอคลปิวดิโิอ

ความยาว 3 นาท/ีกลุม่  

เป็นเรือ่งราวของการใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน

ใหต้ระหนักถงึการเลอืกใชแ้ละการ

ป้องกนัอนัตรายจากเคมภีณัฑท์ีใ่ชใ้น

ชวีติประจ าวัน  

คลปิวดิโิอ 
แบบส ารวจขอ้มลูผลติภณัฑ์
เครือ่งส าอาง 

6 
พฤศจกิายน 

2 ชม.  12.การใชย้าในผูป่้วยกลุม่พเิศษ 
(เด็ก ผูส้งูอาย ุสตรมีคีรรภ ์ใหน้ม
บตุร) 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร lab 8  

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 

11 
พฤศจกิายน 

 2 ชม. Lab 8-ปฏบิตักิารบรูณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 12 

นสิติท าแบบทดสอบเพือ่ประเมนิความรู ้

นสิติรว่มกนัอภปิราย และแลกเปลีย่นความ

คดิเห็นภายในกลุม่ยอ่ยและอาจารย์

ประจ ากลุม่ 

แบบทดสอบ 
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วันที ่ บรรยาย 
(ชม.) 

ปฏบิตักิาร 
(ชม.) 

หัวขอ้ กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่ทีใ่ช ้

13 
พฤศจกิายน 

2 ชม.  13. ยา อาหารและสขุภาพของคน
ไทย : ปัญหาและแนวทางแกไ้ข
และกจิกรรมเสรมิการมสีว่นรว่มใน
บทบาทผูใ้ชย้าและสารเคมใีน
ชวีติประจ าวัน 

บรรยาย 

รปูประกอบ 

มอบหมายงานปฏบิตักิาร lab 9 และ 10  

เครือ่งฉาย คอมพวิเตอร ์และ
เอกสารการสอน 

18 
พฤศจกิายน 

 2 ชม. Lab 9-ปฏบิตักิารบรูณาการความรู ้
หัวขอ้บรรยาย 13 (1) 

นสิติบนัทกึขอ้มลูในแบบประเมนิภาวะ

สขุภาพและการใชย้า ของตนเองและ

บคุคลใกลต้วั ประเมนิปัญหา หาแนวทาง

แกไ้ข อภปิรายแลกเปลีย่นกบัสมาชกิใน

กลุม่และอาจารยป์ระจ ากลุม่ 

น าเสนอปัญหาสขุภาพและการใชย้า และ

แนวทางการแกไ้ข กลุม่ละไมเ่กนิ 10 

นาท ี
 

แบบประเมนิภาวะสขุภาพและการ
ใชย้า 

20 
พฤศจกิายน 

 2 ชม. Lab 10-ปฏบิตักิารบรูณาการ
ความรูห้วัขอ้บรรยาย 13 (2) 

1. อภปิราย แลกเปลีย่นความคดิเห็นใน
กลุม่ยอ่ย  

- ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารและสขุภาพ 
คนละ 1 ขา่ว 

- แลกเปลีย่นการมสีว่นรว่มในบทบาท
ผูบ้รโิภคอาหารในชวีติประจ าวัน   

- คัดเลอืก ขา่วทีน่่าสนใจ 2 ขา่ว/กลุม่ยอ่ย 
เพือ่น าเสนอ 

2. หลังปฏบิตักิารสง่เอกสารทีเ่ตรยีม (จาก 
1) รวบรวมในกลุม่ยอ่ยสง่ใหอ้าจารยป์ระจ า

กลุม่ 

ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารและ
สขุภาพ 

สปัดาหส์อบปลายภาค 24 พฤศจกิายน-5 ธันวาคม 
 

รวม 
(ชัว่โมง) 

บรรยาย24 ชม.  ปฏบิตักิาร   (1) In class-20 ชม. 
                                      (2) ดว้ยตนเอง-6 ชัว่โมง 
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2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

 ผลการเรยีนรู ้

Learning Outcome 

วธิกีารประเมนิผลนสิติ สปัดาหท์ีป่ระเมนิ 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  

ใชเ้อกสารประกอบการสอนจากอาจารยผ์ูส้อนประกอบกบัเอกสารอา้งองิดังนี ้

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

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

3. พมิพร ลีลาพรพสิฐิ. เครื่องส าอางเพือ่ความสะอาด. ส านักพมิพโ์อเดยีนสโตร์. กรุงเทพฯ. 
2544. 

4. พูนทรัพย ์ โสภารัตน์. หลักการใชย้าทั่วไป. คณะพยาบาลศาสตร์ 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 าราการตรวจรักษาโรคทั่วไป. ส านักพมิพห์มอชาวบา้น กรุงเทพฯ. 
2543. 

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

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

10. หยูกยาน่ารู.้ มูลนิธคิุณแม่คุณภาพ. พมิพ์ครัง้ที่ 7. โรงพมิพ์อักษรสัมพันธ์ (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 


