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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจัดการ
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

4100102 วทิยาศาสตรเ์พอืพัฒนาคุณภาพชวีติ
Science for Quality of Life Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

นิเทศศาสตรบัณฑติ (วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั)

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.สุพัตรา ปาละสันติ

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มาสวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอง
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเงาะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวรากรณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

-

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

-

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [01-205] จันทร ์13:00 - 16:00 ผศ.สมภพ เภาทอง การพัฒนาชมุชน

2 [23-หอ้งประชมุมงักสี] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.สุพัตรา ปาละสันติ การพัฒนาชมุชน

3 [08-202] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเงาะ ภาษาองักฤษ

4 [01-206] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ดร.จรยิาภรณ์ มาสวัสดิ นิตศิาสตร์

5 [20-507] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ดร.จรยิาภรณ์ มาสวัสดิ ชวีวทิยา

6 [23-หอ้งประชมุมงักสี] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.สุพัตรา ปาละสันติ เทคโนโลยสีารสนเทศ

7 การพัฒนาชมุชน

8 การตลาด

9 การบัญชี
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9 การบัญชี

10 [01-307] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ดร.จรยิาภรณ์ มาสวัสดิ ฟิสกิส์

11 การจัดการ

12 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

14 [23-หอ้งประชมุมงักสี] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.สุพัตรา ปาละสันติ ภาษาองักฤษ

15 [04-406] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.คอสยีาห ์สะลี ภาษาไทย

16 สังคมศกึษา

17 พลศกึษาและสุขศกึษา

18 [04-403] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ดร.จรยิาภรณ์ มาสวัสดิ ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

19 [23-หอ้งประชมุมงักสี] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.สุพัตรา ปาละสันติ ภาษามลายู

20 [20-503] องัคาร 13:00 - 16:00 ผศ.สมภพ เภาทอง สารสนเทศศาสตร์

21 การออกแบบศลิปกรรม

22 รัฐประศาสนศาสตร์

23 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

24 อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุก์ลุ นิตศิาสตร์

25 การพัฒนาชมุชน

26 การจัดการ

27 อ.สมกรณ์ ชยัวรากรณ์ สาธารณสุขศาสตร์

28 การศกึษาปฐมวัย

29 การจัดการ

30 การบัญชี

31 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

33 [23-หอ้งประชมุมงักสี] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.สุพัตรา ปาละสันติ วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

34 อ.ดร.จรยิาภรณ์ มาสวัสดิ จุลชวีวทิยา

35 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

36 [20-406] พฤหสั 9:00 - 12:00 ผศ.สมภพ เภาทอง นิตศิาสตร์

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 3 ก.ค. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา



1. เพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบักระบวนการวทิยาศาสตร ์วธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตทิางวทิยาศาสตร์
2. เพอืใหผู้เ้รยีนเห็นความสําคัญของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตี่อการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติ
3 . เพอืใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและสามารถนําความรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรม์าประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวันได ้
4 . เพอืใหผู้เ้รยีนเขา้ใจถงึผลกระทบ ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหาทางสงิแวดลอ้ม
5. เพอืใหผู้เ้รยีนเห็นความสําคัญของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตี่อการส่งเสรมิสุขภาพ

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเรยีนรูไ้ดค้รอบคลุมตามวัตถปุระสงคข์องรายวชิา 2. เพอืใหก้ารจัดการสอนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 3.
เพอืใหก้ารจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นการจัดกจิกรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ความสําคัญและผลกระทบของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
สงิแวดลอ้ม และการส่งเสรมิสุขภาพเพอืพัฒนาคุณภาพชวีติ

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 -

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

ภาคทฤษฎ ี= 15ชวัโมง/ภาคการศกึษา ภาคปฏบิัต ิ= 30ชวัโมง/ภาคการศกึษา ศกึษาดว้ยตนเอง = 45ชวัโมง/ภาคการศกึษา กจิกรรมเพมิเตมิ = -

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม

1.1 กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามี
ระเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอด
จนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย 
นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน และสั
งคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื และมี
ความซอืสัตยส์ุจรติ
1.2 การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็น
วกิฤตดิา้นคุณธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ
1.3 การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Intera
ctive action learning)
1.4 การใชก้รณีศกึษา (Case study)
1.5 มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธร
รม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

1.1 วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิี
1.2 วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน
1.3 วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา
1.4 วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธ
รรม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน

1.1 กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามี
ระเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอด
จนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย 
นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน และสั
งคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื และมี
ความซอืสัตยส์ุจรติ
1.2 การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็น
วกิฤตดิา้นคุณธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ
1.3 การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Intera
ctive action learning)
1.4 การใชก้รณีศกึษา (Case study)
1.5 มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธร
รม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

1.1 วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิี
1.2 วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน
1.3 วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา
1.4 วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธ
รรม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

1.1 กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามี
ระเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอด
จนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย 

1.1 วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิี
1.2 วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน
1.3 วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา



นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน และสั
งคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื และมี
ความซอืสัตยส์ุจรติ
1.2 การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็น
วกิฤตดิา้นคุณธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ
1.3 การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Intera
ctive action learning)
1.4 การใชก้รณีศกึษา (Case study)
1.5 มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธร
รม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

1.4 วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธ
รรม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติส
ํานกึสาธารณะ

1.1 กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามี
ระเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอด
จนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย 
นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน และสั
งคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื และมี
ความซอืสัตยส์ุจรติ
1.2 การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็น
วกิฤตดิา้นคุณธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ
1.3 การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Intera
ctive action learning)
1.4 การใชก้รณีศกึษา (Case study)
1.5 มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธร
รม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

1.1 วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิี
1.2 วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน
1.3 วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา
1.4 วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธ
รรม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

1.1 กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามี
ระเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอด
จนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย 
นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน และสั
งคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื และมี
ความซอืสัตยส์ุจรติ
1.2 การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็น
วกิฤตดิา้นคุณธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ
1.3 การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Intera
ctive action learning)
1.4 การใชก้รณีศกึษา (Case study)
1.5 มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธร
รม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

1.1 วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิี
1.2 วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน
1.3 วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา
1.4 วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธ
รรม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเข้
าถงึแหลง่การเรยีนรู ้

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ ้
วยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแหล่ง
เรยีนรู ้บรูณาการความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรูต้ามหลัก
การและทฤษฎทีสํีาคัญในเนือหาทศีกึษา โดยใชก้ลวธิกี
ารสอนทหีลากหลายทงัการบรรยายรว่มกบัการอภปิราย 
การคน้ควา้ กรณีศกึษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นทผีูเ้รี
ยนสนใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุ่ม

2.1 การทดสอบยอ่ย
2.2 ทดสอบกลางภาคเรยีน ปลายภาคเรยีน
2.3 ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้
2.4 ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูร
ณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ ้
วยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแหล่ง
เรยีนรู ้บรูณาการความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรูต้ามหลัก
การและทฤษฎทีสํีาคัญในเนือหาทศีกึษา โดยใชก้ลวธิกี
ารสอนทหีลากหลายทงัการบรรยายรว่มกบัการอภปิราย 
การคน้ควา้ กรณีศกึษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นทผีูเ้รี
ยนสนใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุ่ม

2.1 การทดสอบยอ่ย
2.2 ทดสอบกลางภาคเรยีน ปลายภาคเรยีน
2.3 ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้
2.4 ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ ้
วยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแหล่ง
เรยีนรู ้บรูณาการความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรูต้ามหลัก
การและทฤษฎทีสํีาคัญในเนือหาทศีกึษา โดยใชก้ลวธิกี
ารสอนทหีลากหลายทงัการบรรยายรว่มกบัการอภปิราย 
การคน้ควา้ กรณีศกึษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นทผีูเ้รี
ยนสนใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุ่ม

2.1 การทดสอบยอ่ย
2.2 ทดสอบกลางภาคเรยีน ปลายภาคเรยีน
2.3 ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้
2.4 ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน



 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชิ
งบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระ
สทิธภิาพ

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแกไ้
ขปัญหา ทงัระดับบคุคลและกลุ่มในสถานการณ์ทวัไป โ
ดยใชว้ธิกีารสอนทหีลากหลาย เชน่ การอภปิรายกลุ่ม ก
ารทํากรณีศกึษา การโตว้าท ีการจัดทําโครงการ และกา
รใชเ้กมส ์เป็นตน้

3.1 การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไ้ขปัญหา
โดยใชก้รณีศกึษา
3.2 การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนการ
แกไ้ขปัญหา การศกึษา คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวเิคร
าะหว์จิารณ์ เชน่ รายงานการวเิคราะหว์จิารณ์ กรณีศกึษา
การศกึษาอสิระ รายงานผลการอภปิรายกลุ่ม การประชมุ
ปรกึษา ปัญหาและการสัมมนา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแกไ้
ขปัญหา ทงัระดับบคุคลและกลุ่มในสถานการณ์ทวัไป โ
ดยใชว้ธิกีารสอนทหีลากหลาย เชน่ การอภปิรายกลุ่ม ก
ารทํากรณีศกึษา การโตว้าท ีการจัดทําโครงการ และกา
รใชเ้กมส ์เป็นตน้

3.1 การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไ้ขปัญหา
โดยใชก้รณีศกึษา
3.2 การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนการ
แกไ้ขปัญหา การศกึษา คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวเิคร
าะหว์จิารณ์ เชน่ รายงานการวเิคราะหว์จิารณ์ กรณีศกึษา
การศกึษาอสิระ รายงานผลการอภปิรายกลุ่ม การประชมุ
ปรกึษา ปัญหาและการสัมมนา

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

4.1 กลยทุธก์ารสอนทเีนน้การมปีฏสิัมพันธร์ะหวา่งผูเ้รยี
นกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน และผูเ้รยีนกบัสังคม

4.1 การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่มเ
พอืน และทมีงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค์

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

4.2 จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นทมี เ
พอืส่งเสรมิการแสดงบทบาทของการเป็นผูนํ้าและผูต้าม

4.2 การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดงบทบาทของการเป็น
ผูนํ้าและผูต้าม ในสถานการณ์ การเรยีนรูต้ามวัตถปุระสง
ค์

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัค
มพหวุฒันธรรม

4.3 จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษาไดม้คีวามรับผดิชอบ
ปฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม-พหวุัฒนธรรม

4.3 ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรมและการเขา้รว่มกจิกร
รมของนักศกึษา

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษ
าเพอืการสอืสาร

5.1 การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนได ้
ฝึกทกัษะการสอืสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง แล
ะการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน และ
บคุคลทเีกยีวขอ้ง
5.2 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหี
ลากหลายรปูแบบและวธิกีาร
กลยทุธก์ารสอน
5.3 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึกทกัษะ
การนําเสนอขอ้สนเทศดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเหมาะส
มกบัผูฟั้ง และเนือหาทนํีาเสนอ

การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใ
ชแ้บบสังเกต และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขยีน ก
ารทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบั
วัตถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้การทดสอบการวเิคราะหข์อ้มลู โ
ดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณี และการวเิคราะหข์อ้มู
ลผลการ ศกึษาวจัิย การศกึษาอสิระ

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อ
สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

5.1 การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนได ้
ฝึกทกัษะการสอืสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง แล
ะการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน และ
บคุคลทเีกยีวขอ้ง
5.2 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหี
ลากหลายรปูแบบและวธิกีาร
กลยทุธก์ารสอน
5.3 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึกทกัษะ
การนําเสนอขอ้สนเทศดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเหมาะส
มกบัผูฟั้ง และเนือหาทนํีาเสนอ

การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใ
ชแ้บบสังเกต และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขยีน ก
ารทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบั
วัตถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้การทดสอบการวเิคราะหข์อ้มลู โ
ดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณี และการวเิคราะหข์อ้มู
ลผลการ ศกึษาวจัิย การศกึษาอสิระ

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิ 5.1 การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนได ้ การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใ



คราะหต์วัเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไ
ดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกป้ัญ
หาและการตดัสนิใจในชวีติประจําวนั

ฝึกทกัษะการสอืสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง แล
ะการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน และ
บคุคลทเีกยีวขอ้ง
5.2 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหี
ลากหลายรปูแบบและวธิกีาร
กลยทุธก์ารสอน
5.3 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึกทกัษะ
การนําเสนอขอ้สนเทศดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเหมาะส
มกบัผูฟั้ง และเนือหาทนํีาเสนอ

ชแ้บบสังเกต และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขยีน ก
ารทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบั
วัตถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้การทดสอบการวเิคราะหข์อ้มลู โ
ดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณี และการวเิคราะหข์อ้มู
ลผลการ ศกึษาวจัิย การศกึษาอสิระ

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

5.1 การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนได ้
ฝึกทกัษะการสอืสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง แล
ะการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน และ
บคุคลทเีกยีวขอ้ง
5.2 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหี
ลากหลายรปูแบบและวธิกีาร
กลยทุธก์ารสอน
5.3 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึกทกัษะ
การนําเสนอขอ้สนเทศดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเหมาะส
มกบัผูฟั้ง และเนือหาทนํีาเสนอ

การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใ
ชแ้บบสังเกต และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขยีน ก
ารทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบั
วัตถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้การทดสอบการวเิคราะหข์อ้มลู โ
ดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณี และการวเิคราะหข์อ้มู
ลผลการ ศกึษาวจัิย การศกึษาอสิระ

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 บทท ี1 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและกระบวนก
ารเสาะแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร์
1.1 วทิยาศาสตร์
1.2 เทคโนโลยี
1.3 ประเภทของเทคโนโลยี

-3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ ย
กตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้Po
werPoint ตังคําถาม และอภปิ
ราย โดยเนน้กจิกรรมทเีนน้ผูเ้รี
ยนเป็นสําคัญ

PowerPoint และ แผน่ใส 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

2 1.4 ความสัมพันธร์ะหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละเทค
โนโลย ี
1.5 ความสําคัญของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโ
ลย ี
1.6 องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร์

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ ย
กตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้Po
werPoint ตังคําถาม และอภปิ
ราย โดยเนน้กจิกรรมทเีนน้ผูเ้รี
ยนเป็นสําคัญ ปฏบิัตกิารวเิคร
าะหอ์งคค์วามรูท้างวทิยาศาส
ตร์

PowerPoint และ แผน่ใส, แบบ
ฝึกหดัการวเิคราะหอ์งค๋ความรูท้
างวทิยาศาสตร์

1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

3 1.7 เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์(Scientific Attitu
de)
1.8 กระบวนการเสาะแสวงหาความรูท้างวทิยา

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ ย
กตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้Po
werPoint ตังคําถาม และอภปิ

PowerPoint และ แผน่ใส แบบ
ฝึกหดัวเิคราะหเ์จตคตทิางวทิยา
ศาสตร์

1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ



ศาสตร์
1.9 การเสาะแสวงหาความรูโ้ดยวธิกีารทางวทิ
ยาศาสตร์

ราย โดยเนน้กจิกรรมทเีนน้ผูเ้รี
ยนเป็นสําคัญ
: ปฏบิัตกิารวเิคราะหเ์จตคตทิ
างวทิยาศาสตร์

ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

4 1.10 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(Sci
entific Process Skills) 
1.11 วธิกีารทางวทิยาศาสตร์

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ ย
กตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้Po
werPoint ตังคําถาม และอภปิ
ราย โดยเนน้กจิกรรมทเีนน้ผูเ้รี
ยนเป็นสําคัญ
: ปฏบิัตกิารวเิคราะหท์กัษะแล
ะวธิกีารทางวทิยาศาสตร์

PowerPoint และ แผน่ใส แบบ
ฝึกหดัวเิคราะหท์กัษะและวธิกีาร
ทางวทิยาศาสตร์

1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

5 บทท ี2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติปร
ะจําวันและผลกระทบ
2.1 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นการศกึษา

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โ
ดยใช ้PowerPoint ตังคําถาม 
และอภปิราย โดยเนน้กจิกรรม
ทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
: ปฏบิัตกิารสํารวจเทคโนโลยี
ทใีชใ้นชวีติประจําวัน
: ประเมนิผลกระทบของวทิยา
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

PowerPoint วดีโีอ และ แผน่ใส 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

6 2.2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นการแพท
ยแ์ละสาธารณสุข

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ ย
กตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้Po
werPoint ตังคําถาม และอภปิ
ราย โดยเนน้กจิกรรมทเีนน้ผูเ้รี
ยนเป็นสําคัญ
: ปฏบิัตกิารวเิคราะหเ์จตคตทิ
างวทิยาศาสตร์

PowerPoint วดีโีอ และ แผน่ใส 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

7 2.3 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นการสอืสา
ร

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โ
ดยใช ้PowerPoint ตังคําถาม 
และอภปิราย โดยเนน้กจิกรรม
ทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
: ปฏบิัตกิารสํารวจเทคโนโลยี
ทใีชใ้นชวีติประจําวัน
: ประเมนิผลกระทบของวทิยา
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

PowerPoint วดีโีอ และ แผน่ใส 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี



8 2.4 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นสงิแวดล ้
อม

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โ
ดยใช ้PowerPoint ตังคําถาม 
และอภปิราย โดยเนน้กจิกรรม
ทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
: ปฏบิัตกิารสํารวจเทคโนโลยี
ทใีชใ้นชวีติประจําวัน
: ประเมนิผลกระทบของวทิยา
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

PowerPoint วดีโีอ และ แผน่ใส 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

9 2.5 ผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโล
ยี

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โ
ดยใช ้PowerPoint ตังคําถาม 
และอภปิราย โดยเนน้กจิกรรม
ทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
: ประเมนิผลกระทบของวทิยา
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

PowerPoint วดีโีอ และ แผน่ใส 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี3 คุณภาพชวีติและการส่งเสรมิสุขภาพ 
3.1 ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชี
วติ
3.2 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชวีติ 
3.3 ดัชนีชวีัด และการประเมนิคุณภาพชวีติ

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โ
ดยใช ้PowerPoint ตังคําถาม 
และอภปิราย โดยเนน้กจิกรรม
ทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
: ประเมนิคุณภาพชวีติของตนเ
อง

PowerPoint วดีโีอและ แผน่ใส 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

12 3.4 สุขบัญญัตแิหง่ชาต ิ10 ประการ
3.5 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัการพัฒนา
คุณภาพชวีติ
3.6 การส่งเสรมิสุขภาพ

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โ
ดยใช ้PowerPoint ตังคําถาม 
และอภปิราย โดยเนน้กจิกรรม
ทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
: ปฏบิัตกิารส่งเสรมิสุขภาพดว้
ยวธิตี่างๆ

PowerPoint วดีโีอและ แผน่ใส 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

13 3.7 โภชนาการ
3.8 การคุม้ครองผูบ้รโิภค
3.9 จุดมุง่หมายในการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
3.10 การดําเนินงานเกยีวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิ
ภค

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โ
ดยใช ้PowerPoint ตังคําถาม 
และอภปิราย โดยเนน้กจิกรรม
ทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ ปฏบิัติ
การวเคราะหส์ทิธขิองผูบ้รโิภค

PowerPoint วดีโีอและ แผน่ใส 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก



รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

14 3.11 หลักการซอืผลติภัณฑ์
3.12 สงิทผีูบ้รโิภคควรทราบเกยีวกบัของกนิ ข
องใช ้และบรกิารต่าง ๆ

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โ
ดยใช ้PowerPoint ตังคําถาม 
และอภปิราย โดยเนน้กจิกรรม
ทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ ปฏบิัติ
การวเิคราะหฉ์ลากสนิคา้และก
ารบรกิาร

PowerPoint วดีโีอและ แผน่ใส 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

15 3.13 การใหบ้รกิารทางสุขภาพ
3.14 การประกนัสุขภาพ
3.15 กลไกของการโฆษณา

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โ
ดยใช ้PowerPoint ตังคําถาม 
และอภปิราย โดยเนน้กจิกรรม
ทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ

PowerPoint วดีโีอและ แผน่ใส 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

16 3.16 การส่งเสรมิสุขภาพจติ
3.17 นันทนาการ (Recreation)

3 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โ
ดยใช ้PowerPoint ตังคําถาม 
และอภปิราย โดยเนน้กจิกรรม
ทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
: ปฏบิัตกิารประเมนิสุขขภาพจิ
ต

PowerPoint วดีโีอและ แผน่ใส 1. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มา
สวัสดิ
2. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง
3. อ.สุพัตรา ปาละสัน
ติ
4. อ.ซไูบด๊ะ หะยวีาเง
าะ
5. อ.สมกรณ์ ชยัวราก
รณ์
6. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์
พันธุก์ลุ
7. อ.คอสยีาห ์สะลี

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมิ
น

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบั
ของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตร
งตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้า
น
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงั
ความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณค่
าและศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสาํ
นกึสาธารณะ

- พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา
- พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนักศกึษา 
- การแต่งกายของนักศกึษา
- รายงานการวเิคราะหต์นเองดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1-16 10%



5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในก
ารอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญ
ญาทอ้งถนิ

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้
ถงึแหลง่การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูร
ณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการแ
ละทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึ
ษาทวัไป

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค

10, 16 40%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญา
ณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบู
รณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธิ
ภาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมได ้

ประเมนิจากชนิงานกรณีศกึษาของนักศกึษา 7-12 30%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและคว
ามรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะ
ผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตน
เอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัคม
พหวุฒันธรรม

- ประเมนิจากการทํางานเดยีวหรอืกลุ่ม
- ประเมนิจากการนําเสนอผลงาน
- ประเมนิจากพฤตกิรรมในการเรยีน

1-16 10%

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเ
พอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอื
สาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์วัเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่
งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกป้ัญหาและก
ารตดัสนิใจในชวีติประจําวนั
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาค
วามรู ้

- ประเมนิจากพฤตกิรรมในการเรยีนของนักศกึษา
- ประเมนิจากการนําเสนอชนิงานของนักศกึษา

1-16 10%

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

- เอกสารประกอบการสอนรายวชิาวทิยาศาสตรเ์พอืพัฒนาคุณภาพชวีติ

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

ไมม่ี

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

- เกษม จันทรแ์กว้. (2540). วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม. กรงุเทพมหานครฯ. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร.์
- การฟ้าส่วนภูมภิาค. (ม.ป.ป.). ความปลอดภัยเกยีวกบไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถ้กูกระแสไฟฟ้าดูด. กองวศิวกรรมสอืสารและความปลอดภัย,
กระทรวงมหาดไทย.
- จันทรเกษม ,สถาบันราชภัฏ. (2554). วทิยาศาสตรเ์พอืคุณภาพชวีติ. กรงุเทพมหานครฯ. มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
- ถนัด ศรบีญุเรอืง. (2541). วทิยาศาสตรก์บัสังคม. กรงุเทพมหานครฯ. บญุศริกิารพมิพ.์
- สมบัต ิกาญจนกจิ. (2540). นันทนาการชมุชนและโรงเรยีน (พมิพค์รังท ี2). กรงุเทพมหานครฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย.
- สอืต่างๆ เชน่ อนิเทอรเ์น็ต โทรทศัน์ รายการสารคด ีไดแ้ก ่National Geography



หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

1.1 ประเมนิผลการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์ 
1.2 ใหนั้กศกึษาเขยีนแสดงความคดิเห็นการสอนในสัปดาหส์ุดทา้ย

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

คณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไปกําหนดใหม้กีารประเมนิการสอนรายวชิา ดังนี
2.1 ประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษา
2.2 ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการวชิาการระดับคณะ
2.3 ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

3.1 นําผลการประเมนิมาใชใ้นการปรับปรงุการสอน
3.2 ประชมุอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานีเพอืพัฒนาสาระและการสอนทเีหมาะสม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

กําหนดใหร้ะบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษา
ใหเ้ป็นส่วนหนึงของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบันอดุมศกึษาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัสถาบันและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ
ซงึผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบระดับรายวชิาใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิามคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
มกีารประเมนิขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒุภิายนอก
การทวนสอบระดับหลักสูตรทําไดโ้ดย มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบันการศกึษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ
ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ โดยการประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษาในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้
ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติใน การประกอบอาชพี
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถาม
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5 เป็นตน้
(3) การประเมนิตําแหน่งและหรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนืโดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสถงึระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้
ความพรอ้มและสมบัตดิา้นอนื ๆ ของบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ศกึษาต่อระดับทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ
(5) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนื ๆ
ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย

(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืเป็นอาจารยพ์เิศษต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน สมบัตอินื ๆ
ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมได ้

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

5.1 ปรับปรงุรายวชิาทกุครังหลังการสอน
5.2 สัมมนาแลกเปลยีนความคดิเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน

หมวดอนืๆ

-
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