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   มอคมอคมอค ...3  3  3  รายละเอียดรายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชาของรายวิชา   

   

ชือสถาบันอุดมศึกษาชือสถาบันอุดมศึกษาชือสถาบันอุดมศึกษา                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

วิทยาเขตวิทยาเขตวิทยาเขต///คณะคณะคณะ///ภาควิชา ภาควิชา ภาควิชา                ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะคณะคณะแพทยแพทยแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

   

หมวดที หมวดที หมวดที 111   ข้อมูลโดยทัวไปข้อมูลโดยทัวไปข้อมูลโดยทัวไป   

111...   รหัสและชือรายวิชารหัสและชือรายวิชารหัสและชือรายวิชา      

                     ภส ภส ภส 666000666   หลักการออกฤทธิ ของยาหลักการออกฤทธิ ของยาหลักการออกฤทธิ ของยา      

                     PPPMMM   666000666   PPPrrriiinnnccciiipppllleeesss   ooofff   DDDrrruuuggg   AAAccctttiiiooonnn   

222...   จํานวนหน่วยกิตจํานวนหน่วยกิตจํานวนหน่วยกิต      

                     111(((111---000---222)))      

333...   หลักสูตรและประเภทของรายวิชาหลักสูตรและประเภทของรายวิชาหลักสูตรและประเภทของรายวิชา   

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอณูชีววิทยาและสาขาอณูชีววิทยาและสาขาอณูชีววิทยาและสาขาสาขาสาขาชีวภาพการแพทย์ชีวภาพการแพทย์ชีวภาพการแพทย์   

444...   อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้สอน   

   

ชือชือชือ---สกุลสกุลสกุล   ตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง   EEE---mmmaaaiii lll---aaaddddddrrreeessssss   

111...   รองศาสตราจารย์ ดรรองศาสตราจารย์ ดรรองศาสตราจารย์ ดร...สุวรา วัฒนพิทยกุลสุวรา วัฒนพิทยกุลสุวรา วัฒนพิทยกุล      ผู้ รับผิดชอบรายวิชา   ผู้ รับผิดชอบรายวิชา   ผู้ รับผิดชอบรายวิชา      sssuuuvvvaaarrraaa@@@ssswwwuuu...aaaccc...ttthhh      

222...   รองศาสตราจารย์ ดรรองศาสตราจารย์ ดรรองศาสตราจารย์ ดร...ลัดดาวัลย์  ผิวทองงามลัดดาวัลย์  ผิวทองงามลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม   อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอน   lllaaaddddddaaawwwaaalll@@@ssswwwuuu...aaaccc...ttthhh   

333...   รองศาสตราจารย์ ดรรองศาสตราจารย์ ดรรองศาสตราจารย์ ดร... วิไล รัตนตยารมณ์วิไล รัตนตยารมณ์วิไล รัตนตยารมณ์   อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอน   wwwiii lllaaaiii@@@ssswwwuuu...aaaccc...ttthhh   

444...   ผู้ช่วยศาสตราจารผู้ช่วยศาสตราจารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรย์ ดรย์ ดร...ปัทมา ลี วนิชปัทมา ลี วนิชปัทมา ลี วนิช   อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอน   pppaaattthhhaaammmaaa@@@ssswwwuuu...aaaccc...ttthhh   

555...   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร...อรพิณ วงศ์สวัสดิ กุลอรพิณ วงศ์สวัสดิ กุลอรพิณ วงศ์สวัสดิ กุล   อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอน   ooorrraaapppiiinnnwww@@@ssswwwuuu...aaaccc...ttthhh      

666...   อาจารย์ ดรอาจารย์ ดรอาจารย์ ดร...ยามาระตี จัยสินยามาระตี จัยสินยามาระตี จัยสิน   อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอน   yyyaaammmaaarrraaattteeeeee@@@ssswwwuuu...aaaccc...ttthhh      
 

555...   ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา / / / ชันปีทีเรียนชันปีทีเรียนชันปีทีเรียน   

   ประจําภาคการศึกษาปลาย  ประจําภาคการศึกษาปลาย  ประจําภาคการศึกษาปลาย  การการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีที ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีที ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีที 222---333   

666...   รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (((PPPrrreee---rrreeeqqquuuiiisssiii ttteee)))   (((ถ้ามีถ้ามีถ้ามี)))   

      ไม่มีไม่มีไม่มี   

777...   รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกันรายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกันรายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน   (((CCCooo---rrreeeqqquuuiiisssiii ttteeesss)))   (((ถ้ามีถ้ามีถ้ามี)))   

   ไม่มีไม่มีไม่มี   

888...   สถานทีเรียน สถานทีเรียน สถานทีเรียน          

   คณะคณะคณะแพทยแพทยแพทยศาสตร์ ห้องเรียน ศาสตร์ ห้องเรียน ศาสตร์ ห้องเรียน 111555---888000333      

999...   วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุดวันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุดวันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด   

---   
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หมวดที หมวดที หมวดที 2 2 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุปจุดมุ่งหมายและวัตถุปจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ระสงค์ระสงค์   

   

111...   จุดมุ่งหมายของรายวิชาจุดมุ่งหมายของรายวิชาจุดมุ่งหมายของรายวิชา   

เพือให้ผู้เรียนสามารถเพือให้ผู้เรียนสามารถเพือให้ผู้เรียนสามารถ   

111...   อธิบายหลักการอธิบายหลักการอธิบายหลักการออกฤทธิ ของยา  และ ปัจจัยทีมีผลต่อความแตกต่างในการออกฤทธิ ของยาในแต่ละบุคคลออกฤทธิ ของยา  และ ปัจจัยทีมีผลต่อความแตกต่างในการออกฤทธิ ของยาในแต่ละบุคคลออกฤทธิ ของยา  และ ปัจจัยทีมีผลต่อความแตกต่างในการออกฤทธิ ของยาในแต่ละบุคคล   

222...   อธิบาย การแพ้ยา และความเป็นพิษของยา   อธิบาย การแพ้ยา และความเป็นพิษของยา   อธิบาย การแพ้ยา และความเป็นพิษของยา         

222. . . วัตถุประสงค์ในการพัฒนาวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวัตถุประสงค์ในการพัฒนา///ปรับปรุงรปรับปรุงรปรับปรุงรายวิชาายวิชาายวิชา   

                              ปรับปรุงเนื อหาบทเรียนปรับปรุงเนื อหาบทเรียนปรับปรุงเนื อหาบทเรียนให้ให้ให้ทันต่อทันต่อทันต่อวิทยาการทีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยังวิทยาการทีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยังวิทยาการทีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง   

   

หมวดที หมวดที หมวดที 3 3 3 ลักษณะและการดําเนินการลักษณะและการดําเนินการลักษณะและการดําเนินการ   

   

111...   คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา    

   หลักการออกฤทธิ ของยาทีเกียวกับเป้าหมายยา ทางด้านโครงสร้าง หน้าทีและประเภทของตัวรับ การจับหลักการออกฤทธิ ของยาทีเกียวกับเป้าหมายยา ทางด้านโครงสร้าง หน้าทีและประเภทของตัวรับ การจับหลักการออกฤทธิ ของยาทีเกียวกับเป้าหมายยา ทางด้านโครงสร้าง หน้าทีและประเภทของตัวรับ การจับ

ระหว่างตัวรับกับยา  คุณสมบัติระหว่างตัวรับกับยา  คุณสมบัติระหว่างตัวรับกับยา  คุณสมบัติความจําเพาะและการเลือกจับกับยา กลไกทีเกิดขึ นภายในเซลล์ และความสัมพันธ์ความจําเพาะและการเลือกจับกับยา กลไกทีเกิดขึ นภายในเซลล์ และความสัมพันธ์ความจําเพาะและการเลือกจับกับยา กลไกทีเกิดขึ นภายในเซลล์ และความสัมพันธ์

ระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีต่อการออกฤทธิ ของยา รวมทังการประเมินการออกฤทธิ ของยา  ความแตกต่างของระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีต่อการออกฤทธิ ของยา รวมทังการประเมินการออกฤทธิ ของยา  ความแตกต่างของระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีต่อการออกฤทธิ ของยา รวมทังการประเมินการออกฤทธิ ของยา  ความแตกต่างของ

คนในการตอบสนองต่อยา และการแพ้ยาคนในการตอบสนองต่อยา และการแพ้ยาคนในการตอบสนองต่อยา และการแพ้ยา      

222...   จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษาจํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษาจํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา   

   

บรรยายบรรยายบรรยาย   สอนเสริมสอนเสริมสอนเสริม   การการการฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัติ///งานงานงาน

ภาคสนามภาคสนามภาคสนาม///การฝึกงานการฝึกงานการฝึกงาน   

การการการศึกษาด้วยตนศึกษาด้วยตนศึกษาด้วยตนเองเองเอง   

111555   ชัวโมงชัวโมงชัวโมง   

ต่อต่อต่อภาคการศึกษาภาคการศึกษาภาคการศึกษา   

---   ---   333000   ชัวโมงชัวโมงชัวโมงต่อภาคต่อภาคต่อภาค

การศึกษาการศึกษาการศึกษา   

   

333...   จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลจํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลจํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล   

2 2 2 ชัวโมงชัวโมงชัวโมง   
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หมวดที หมวดที หมวดที 4 4 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิการพัฒนาการเรียนรู้ของนิการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตสิตสิต   

   

111...   คุณธรรม จริคุณธรรม จริคุณธรรม จริยธรรมยธรรมยธรรม   

111...111   คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา   

                                    222...   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และการปฏิบัติงาน         

111...222   วิธีการสอน วิธีการสอน วิธีการสอน    

                                 111...      กําหนดข้อควรปฏิบัติในการเข้าชันเรียนกําหนดข้อควรปฏิบัติในการเข้าชันเรียนกําหนดข้อควรปฏิบัติในการเข้าชันเรียน   เช่น การตรงต่อเวลา และการแต่งกายทีถูกต้องและเช่น การตรงต่อเวลา และการแต่งกายทีถูกต้องและเช่น การตรงต่อเวลา และการแต่งกายทีถูกต้องและ

เหมาะสมเหมาะสมเหมาะสม   

                                 222...   อาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวออาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวออาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่างย่างย่าง   ด้านด้านด้านระเบียบวินัยระเบียบวินัยระเบียบวินัย      การการการตรงเวลาตรงเวลาตรงเวลา   และรับผิดชอบต่อหน้าทีและรับผิดชอบต่อหน้าทีและรับผิดชอบต่อหน้าที   

                                 333...      มอบหมายงานการทํารายงานและการนําเสนอหน้าชันเรียนมอบหมายงานการทํารายงานและการนําเสนอหน้าชันเรียนมอบหมายงานการทํารายงานและการนําเสนอหน้าชันเรียน         

111...333   วิธีการประเมินผลวิธีการประเมินผลวิธีการประเมินผล   

                                       111...   ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชันเรียน ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชันเรียน ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชันเรียน (((การการการแต่งกายแต่งกายแต่งกายและการและการและการตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาตรงต่อเวลา)))            

                                       222...   ประเมินประเมินประเมินจากจากจากควาควาความรับผิดชอบในการนําเสนอหน้าชันเรียนมรับผิดชอบในการนําเสนอหน้าชันเรียนมรับผิดชอบในการนําเสนอหน้าชันเรียน      

222...   ความรู้ ความรู้ ความรู้    

222...111   ความรู้ทีต้องได้รับ ความรู้ทีต้องได้รับ ความรู้ทีต้องได้รับ    

                              222...      มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พื นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พื นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พื นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

222...222   วิธีการสอนวิธีการสอนวิธีการสอน   

                                 111...ใช้การสอนแบบบรรยาย และใช้สือการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ประกอบการบรรยายเพือให้เข้าใจง่าใช้การสอนแบบบรรยาย และใช้สือการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ประกอบการบรรยายเพือให้เข้าใจง่าใช้การสอนแบบบรรยาย และใช้สือการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ประกอบการบรรยายเพือให้เข้าใจง่าย ย ย    

222...333   วิธีการประเมินผลวิธีการประเมินผลวิธีการประเมินผล   

                                 111...   การสอบภาคการสอบภาคการสอบภาคบรรยายบรรยายบรรยาย   

333   ทักษะทางปัญญาทักษะทางปัญญาทักษะทางปัญญา   

333...111   ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนาทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนาทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา   

                                    222...   สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้   

                                    333...   นําข้อมูลไปอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้นําข้อมูลไปอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้นําข้อมูลไปอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้   

333...222   วิธีการสอนวิธีการสอนวิธีการสอน   

                                       111...   มอบหมายการทํารายงานกลุ่มมอบหมายการทํารายงานกลุ่มมอบหมายการทํารายงานกลุ่ม   เพือส่งเเพือส่งเเพือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษสริมให้ผู้ เรียนมีทักษสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะะะ    ความสามารถในความสามารถในความสามารถในสืบค้นและสืบค้นและสืบค้นและวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล   ในการอ้างอิงการทํารายงานได้ในการอ้างอิงการทํารายงานได้ในการอ้างอิงการทํารายงานได้      

333...333   วิธีการประเมินผลวิธีการประเมินผลวิธีการประเมินผล   

                                       111...      ประเมินจากคุณภาพประเมินจากคุณภาพประเมินจากคุณภาพของรายงานของรายงานของรายงานทีได้รับมอบหมาย ทีได้รับมอบหมาย ทีได้รับมอบหมาย    

444   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      

444...111   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา      

                                          

   444...222   วิธีการสอนวิธีการสอนวิธีการสอน   
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   444...333   วิธีการประเมินผลวิธีการประเมินผลวิธีการประเมินผล   

   

444   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

444...111   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนาฒนาฒนา                     

                                 สามารถใช้รูปแบบต่างๆ ในการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพสามารถใช้รูปแบบต่างๆ ในการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพสามารถใช้รูปแบบต่างๆ ในการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ   

555...222   วิธีการสอน      วิธีการสอน      วิธีการสอน         

                                    111...      นําเสนอหน้าชันเรียน นําเสนอหน้าชันเรียน นําเสนอหน้าชันเรียน    

555...333   วิธีการประเมินผลวิธีการประเมินผลวิธีการประเมินผล   

                                 111...      การสือสารจากการสือสารจากการสือสารจากการการการตอบข้อซักถาม ตอบข้อซักถาม ตอบข้อซักถาม และและและการอธิบายข้อมูลการอธิบายข้อมูลการอธิบายข้อมูล   

                                 222...      การใช้โปรแกรการใช้โปรแกรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มคอมพิวเตอร์มคอมพิวเตอร์ในการนําเสนอหน้าชันเรียนได้อย่างเหมาะสมในการนําเสนอหน้าชันเรียนได้อย่างเหมาะสมในการนําเสนอหน้าชันเรียนได้อย่างเหมาะสม   

   

หมวดที หมวดที หมวดที 555   แผนการสอนและการประเมินผลแผนการสอนและการประเมินผลแผนการสอนและการประเมินผล   

111...   แผนการสอนแผนการสอนแผนการสอน   

   

สัปดาห์ทีสัปดาห์ทีสัปดาห์ที   หัวข้อหัวข้อหัวข้อ   ชชช...มมม...    บรรยายบรรยายบรรยาย   ชชช...มมม. . . SSSDDDLLL   ผู้สอนผู้สอนผู้สอน   

111   OOOrrriiieeennntttaaattt iiiooonnn   aaannnddd   pppaaapppeeerrr   aaassssssiiigggnnnmmmeeennnttt   
PPPrrriiinnnccciiipppllleeesss   ooofff   ppphhhaaarrrmmmaaacccoookkkiiinnneeettt iiicccsss   
---   SSSeeelllfff---dddiiirrreeecccttteeeddd   llleeeaaarrrnnniiinnnggg   (((SSSDDDLLL)))   

222   
   

444   ปัทมปัทมปัทมาาา   

222   PPPrrriiinnnccciiipppllleeesss   ooofff   ppphhhaaarrrmmmaaacccooodddyyynnnaaammmiiicccsss   
---   SSSeeelllfff---dddiiirrreeecccttteeeddd   llleeeaaarrrnnniiinnnggg   (((SSSDDDLLL)))   

222   
   

444   ปัทมาปัทมาปัทมา   

333   FFFaaaccctttooorrrsss   mmmooodddiiifffyyyiiinnnggg   dddrrruuuggg   rrreeessspppooonnnssseeesss   
---   SSSeeelllfff---dddiiirrreeecccttteeeddd   llleeeaaarrrnnniiinnnggg   (((SSSDDDLLL)))   

333   
   

666   อรพิณ อรพิณ อรพิณ    

   EEEXXXAAAMMM   III   (((ลําดับ ลําดับ ลําดับ 111---333)))   333      ปัทมาปัทมาปัทมา, , , ศรีอัมพรศรีอัมพรศรีอัมพร   

444   AAAdddvvveeerrrssseee   dddrrruuuggg   rrreeeaaacccttt iiiooonnnsss,,,   dddrrruuuggg   tttoooxxxiiiccciiitttyyy   
aaannnddd   dddrrruuuggg   iiinnnttteeerrraaacccttt iiiooonnnsss   
---   SSSeeelllfff---dddiiirrreeecccttteeeddd   llleeeaaarrrnnniiinnnggg   (((SSSDDDLLL)))   

333   
   
   

666   วิไลวิไลวิไล   

555   CCChhheeemmmiiicccaaalll    sssttt rrruuuccctttuuurrreeesss   aaannnddd   
ppphhhaaarrrmmmaaacccooolllooogggiiicccaaalll    rrreeelllaaatttiiiooonnnssshhhiiipppsss   
---   SSSeeelllfff---dddiiirrreeecccttteeeddd   llleeeaaarrrnnniiinnnggg   (((SSSDDDLLL)))   

111   222   ลัดดาวัลย์  ลัดดาวัลย์  ลัดดาวัลย์     

666   ---   CCCooonnnsssuuulll tttaaattt iiiooonnn   hhhooouuurrrsss   (((pppaaapppeeerrr   
aaassssssiiigggnnnmmmeeennnttt)))   

111   
   

222   ssstttaaaffffff   

777   PPPaaapppeeerrr   ppprrreeessseeennntttaaattt iiiooonnn   aaannnddd   dddiiissscccuuussssssiiiooonnn   333   666   ssstttaaaffffff   

   EEEXXXAAAMMM   IIIIII   (((ลําดับ ลําดับ ลําดับ 444---555)))   333      ลัดดาวัลย์ลัดดาวัลย์ลัดดาวัลย์,,,      
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ศรีอัมพรศรีอัมพรศรีอัมพร   

   

222   แผนการประเมินผลการเรียนรู้แผนการประเมินผลการเรียนรู้แผนการประเมินผลการเรียนรู ้  

   รายวิชา ภส รายวิชา ภส รายวิชา ภส 666000666      ประเมินประเมินประเมิน นิสิตนิสิตนิสิตโดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ 111)))   การสอบการสอบการสอบวัดความรู้จากเนื อหาวัดความรู้จากเนื อหาวัดความรู้จากเนื อหาด้วยวิธีการด้วยวิธีการด้วยวิธีการ

บรรยาย บรรยาย บรรยาย (((อัตนัยอัตนัยอัตนัย) ) ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 888000   และและและนําเสนอนําเสนอนําเสนอตามหัวข้อทีได้รับมอบหมายตามหัวข้อทีได้รับมอบหมายตามหัวข้อทีได้รับมอบหมายร้อยละร้อยละร้อยละ   222000%%%      

         

หมหมหมวดที วดที วดที 6 6 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   

   

111...   เอกสารและตําราหลักเอกสารและตําราหลักเอกสารและตําราหลัก   

111...      GGGoooooodddmmmaaannn   &&&   GGGiii lllmmmaaannn'''sss   TTThhheee   PPPhhhaaarrrmmmaaacccooolllooogggiiicccaaalll    BBBaaasssiiisss   ooofff   TTThhheeerrraaapppeeeuuuttt iiicccsss,,,   111222ttthhh   EEEddd...   aaauuurrreeennnccceee   LLL...   BBBrrruuunnntttooonnn,,,   

BBBrrruuuccceee   AAA...   CCChhhaaabbbnnneeerrr,,,   BBBjjjööörrrnnn   CCC...   KKKnnnooollllllmmmaaannnnnn      (((eeedddiii tttooorrrsss)))...      MMMcccGGGrrraaawww---HHHiiilll lll ,,,   NNNeeewww   YYYooorrrkkk,,,   222000111111   

222...   BBBaaasssiiiccc   aaannnddd   ccclll iiinnniiicccaaalll    ppphhhaaarrrmmmaaacccooolllooogggyyy...   111222ttthhh   EEEddd...   BBBeeerrrttt rrraaammm   GGG...   KKKaaatttzzzuuunnnggg,,,   SSSuuusssaaannn   BBB...   MMMaaasssttteeerrrsss,,,   AAAnnnttthhhooonnnyyy   JJJ...   

TTTrrreeevvvooorrr   (((eeedddiiitttooorrrsss))),,,      MMMcccGGGrrraaawww---HHHiii llllll ,,,   NNNeeewww   YYYooorrrkkk,,,   222000111000   

222...   เอกสารและข้อมูลสําคัญเอกสารและข้อมูลสําคัญเอกสารและข้อมูลสําคัญ   

ไม่มีไม่มีไม่มี   

333...   เอกสารและข้อมูลแนะนําเอกสารและข้อมูลแนะนําเอกสารและข้อมูลแนะนํา   

สืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ต่างๆ ทีสําคัญอืนๆ ซึงนิสิตควรศึกษาเพิมเติมสืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ต่างๆ ทีสําคัญอืนๆ ซึงนิสิตควรศึกษาเพิมเติมสืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ต่างๆ ทีสําคัญอืนๆ ซึงนิสิตควรศึกษาเพิมเติม   

111)))   EEE---bbbooooookkk   จาก จาก จาก hhhttt tttppp::://////wwwwwwwww...aaacccccceeessssssmmmeeedddiiiccciiinnneee...cccooommm///ttteeexxxtttbbbooooookkksss...aaassspppxxx   

222)))   รายงานบทความวิจัยจาก รายงานบทความวิจัยจาก รายงานบทความวิจัยจาก hhhttt tttppp::://////wwwwwwwww...nnncccbbbiii ...nnnlllmmm...nnniiihhh...gggooovvv///pppuuubbbmmmeeeddd///   

   

หมวดที หมวดที หมวดที 7 7 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชาการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชาการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา   

   

111...   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยกลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยกลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิตนิสิตนิสิต   

                        111...      ใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาโดยนิสิตใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาโดยนิสิตใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาโดยนิสิต      

                        222...      ทําการประเมินทันทีหลังจากการสอนทําการประเมินทันทีหลังจากการสอนทําการประเมินทันทีหลังจากการสอนหรือหรือหรือเมือการจัดการเรียนการสอนสิ นสุดลงเมือการจัดการเรียนการสอนสิ นสุดลงเมือการจัดการเรียนการสอนสิ นสุดลง   

222...   กลยุทธ์การประเมินการสอนกลยุทธ์การประเมินการสอนกลยุทธ์การประเมินการสอน   

                     111...      ใช้แบบประเมินผู้สอนโดยนิสิตใช้แบบประเมินผู้สอนโดยนิสิตใช้แบบประเมินผู้สอนโดยนิสิต      

                     222...      ผลการเรียนของนิสิตผลการเรียนของนิสิตผลการเรียนของนิสิต                        

333...   การปรับปรุงกาการปรับปรุงกาการปรับปรุงการสอน รสอน รสอน    

                           111...   ทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนโดยทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนโดยทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนโดยแจ้งผลการประเมินให้ผู้สอนพิจารณาปรับปรุงแจ้งผลการประเมินให้ผู้สอนพิจารณาปรับปรุงแจ้งผลการประเมินให้ผู้สอนพิจารณาปรับปรุงและและและนําผลการนําผลการนําผลการ

ประเมินรายวิชามาเป็นแนวทาง ประเมินรายวิชามาเป็นแนวทาง ประเมินรายวิชามาเป็นแนวทาง    

                           222...   วิเคราะห์ผลและปัญหาการเรียนรู้ของนิสิตเพือนํามาปรับปรุงรายวิชาวิเคราะห์ผลและปัญหาการเรียนรู้ของนิสิตเพือนํามาปรับปรุงรายวิชาวิเคราะห์ผลและปัญหาการเรียนรู้ของนิสิตเพือนํามาปรับปรุงรายวิชา   
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                           333...   นําเข้าทีประชุมเพือพิจารณาโดยคณะกรรมการรายวินําเข้าทีประชุมเพือพิจารณาโดยคณะกรรมการรายวินําเข้าทีประชุมเพือพิจารณาโดยคณะกรรมการรายวิชาชาชา   

444...   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาในรายวิชาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาในรายวิชาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาในรายวิชา   

                           111...      ทบทบทบทวนสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทวนสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทวนสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้   

                           222...      ประชุมพิจารณาคะแนนและประชุมพิจารณาคะแนนและประชุมพิจารณาคะแนนและการตัดเกรดการตัดเกรดการตัดเกรด      

   


