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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

4100102 วทิยาศาสตรเ์พอืพัฒนาคุณภาพชวีติ
Science for Quality of Life Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์วัไป

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.สุพัตรา ปาละสันติ

อาจารยผ์ูส้อน 1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุก์ลุ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [05-309] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั คณติศาสตร์

2 วทิยาศาสตรท์วัไป

3 [05-309] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั คอมพวิเตอร์

4 [20-902] จันทร ์9:00 - 12:00 ผศ.สมภพ เภาทอง ภาษาไทย

5 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.สุพัตรา ปาละสันติ ภาษาจนี

6 [20-902] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.อชัมาน อาแด วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

7 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

8 นิเทศศาสตร์

9 [20-902] จันทร ์13:00 - 16:00 ผศ.สมภพ เภาทอง คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

10 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

11 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

15 [18-301] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.สุพัตรา ปาละสันติ วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

18 ภาษามลายู

20 [20-902] องัคาร 9:00 - 12:00 ผศ.สมภพ เภาทอง ภาษามลายู

21 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

22 [18-301] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.สุพัตรา ปาละสันติ เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

23 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

24 การตลาด

25 การบัญชี

26 [18-301] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.สุพัตรา ปาละสันติ คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

27 ภาษาจนี

28 [20-902] พธุ 8:00 - 11:00 ผศ.สมภพ เภาทอง ภาษาไทย

29 [20-902] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.อชัมาน อาแด รัฐประศาสนศาสตร์

30 การตลาด

31 [20-902] พฤหสั 13:00 - 16:00 ผศ.สมภพ เภาทอง การบัญชี

32 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

33 คณติศาสตร์

34 [18-301] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.สุพัตรา ปาละสันติ วทิยาศาสตรท์วัไป

35 คอมพวิเตอร์

36 อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุก์ลุ การบัญชี

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 25 ก.ค. 58

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. เพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบักระบวนการวทิยาศาสตร ์วธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์
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 ์เทคโนโลย ีสงิแวดลอ้ม
และการส่งเสรมิสุขภาพเพอืพัฒนาคุณภาพชวีติ

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 -

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถ
าบนั และสงัคม

1. กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิย โ
ดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปต
ามระเบยีบของมหาวทิยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเ
อง สถาบัน และสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื 
และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ 
2. การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็นวกิฤตดิา้นคุณ
ธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ 
3. การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Interactive action 
learning) 
4. การใชก้รณีศกึษา (Case study) 
5. มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

1. วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
2. วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน 
3. วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา 
4. วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม
การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เว
ลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

1. กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิย โ
ดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปต
ามระเบยีบของมหาวทิยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเ
อง สถาบัน และสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื 
และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ 
2. การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็นวกิฤตดิา้นคุณ
ธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ 
3. การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Interactive action 
learning) 
4. การใชก้รณีศกึษา (Case study) 
5. มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
การมจีติอาสา และจติสํานึก

1. วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
2. วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน 
3. วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา 
4. วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม
การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคิ
ดเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขี
องความเป็นมนุษย์

1. กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิย โ
ดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปต
ามระเบยีบของมหาวทิยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเ
อง สถาบัน และสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื 
และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ 
2. การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็นวกิฤตดิา้นคุณ
ธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ 
3. การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Interactive action 
learning) 
4. การใชก้รณีศกึษา (Case study) 
5. มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
การมจีติอาสา และจติสํานึก

1. วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
2. วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน 
3. วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา 
4. วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม
การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสาํนกึสาธา
รณะ

1. กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิย โ
ดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปต
ามระเบยีบของมหาวทิยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเ
อง สถาบัน และสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื 
และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ 
2. การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็นวกิฤตดิา้นคุณ
ธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ 
3. การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Interactive action 
learning) 
4. การใชก้รณีศกึษา (Case study) 
5. มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
การมจีติอาสา และจติสํานึก

1. วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
2. วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน 
3. วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา 
4. วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม
การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ



5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรัก
ษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

1. กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิย โ
ดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปต
ามระเบยีบของมหาวทิยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเ
อง สถาบัน และสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื 
และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ 
2. การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี(Dialectics) ในประเด็นวกิฤตดิา้นคุณ
ธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ 
3. การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Interactive action 
learning) 
4. การใชก้รณีศกึษา (Case study) 
5. มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
การมจีติอาสา และจติสํานึก

1. วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
2. วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน 
3. วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา 
4. วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม
การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่
การเรยีนรู ้

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ก
ารเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแหล่งเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้
และประยกุตใ์ชค้วามรูต้ามหลักการและทฤษฎทีสํีาคัญในเนือหาทศีึ
กษา โดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากหลายทงัการบรรยายรว่มกบัการอ
ภปิราย การคน้ควา้ กรณีศกึษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นทผีูเ้รยีนส
นใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุ่ม

1. การทดสอบยอ่ย 
2. ทดสอบกลางภาคเรยีน ปลายภาคเรยีน 
3. ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้ 
4. ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูรณาการค
วามรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ก
ารเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแหล่งเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้
และประยกุตใ์ชค้วามรูต้ามหลักการและทฤษฎทีสํีาคัญในเนือหาทศีึ
กษา โดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากหลายทงัการบรรยายรว่มกบัการอ
ภปิราย การคน้ควา้ กรณีศกึษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นทผีูเ้รยีนส
นใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุ่ม

1. การทดสอบยอ่ย 
2. ทดสอบกลางภาคเรยีน ปลายภาคเรยีน 
3. ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้ 
4. ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษ
ฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ก
ารเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแหล่งเรยีนรู ้บรูณาการความรู ้
และประยกุตใ์ชค้วามรูต้ามหลักการและทฤษฎทีสํีาคัญในเนือหาทศีึ
กษา โดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากหลายทงัการบรรยายรว่มกบัการอ
ภปิราย การคน้ควา้ กรณีศกึษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นทผีูเ้รยีนส
นใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุ่ม

1. การทดสอบยอ่ย 
2. ทดสอบกลางภาคเรยีน ปลายภาคเรยีน 
3. ประเมนิจากรายงานการศกึษาคน้ควา้ 
4. ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิ
คราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ ในชวีติ
ประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา ทงั
ระดับบคุคลและกลุ่มในสถานการณ์ทวัไป โดยใชว้ธิกีารสอนทหีลาก
หลาย เชน่ การอภปิรายกลุ่ม การทํากรณีศกึษา การโตว้าท ีการจัดท
ําโครงการ และการใชเ้กมส ์เป็นตน้

1. การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไ้ขปัญหาโดยใชก้รณีศึ
กษา 
2. การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหา 
การศกึษา คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวเิคราะหว์จิารณ์ เชน่ รายงาน
การวเิคราะหว์จิารณ์ กรณีศกึษา การศกึษาอสิระ รายงานผลการอภปิ
รายกลุ่ม การประชมุปรกึษา ปัญหาและการสัมมนา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเอ
งและสังคมได ้

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา ทงั
ระดับบคุคลและกลุ่มในสถานการณ์ทวัไป โดยใชว้ธิกีารสอนทหีลาก
หลาย เชน่ การอภปิรายกลุ่ม การทํากรณีศกึษา การโตว้าท ีการจัดท
ําโครงการ และการใชเ้กมส ์เป็นตน้

1. การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไ้ขปัญหาโดยใชก้รณีศึ
กษา 
2. การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหา 
การศกึษา คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวเิคราะหว์จิารณ์ เชน่ รายงาน
การวเิคราะหว์จิารณ์ กรณีศกึษา การศกึษาอสิระ รายงานผลการอภปิ
รายกลุ่ม การประชมุปรกึษา ปัญหาและการสัมมนา

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและ
สมาชกิกลุม่

1. กลยทุธก์ารสอนทเีนน้การมปีฏสิัมพันธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผู ้
เรยีนกบัผูส้อน และผูเ้รยีนกบัสังคม 2. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน
ทมีกีารทํางานเป็นทมี เพอืส่งเสรมิการแสดงบทบาทของการเป็นผูน้
ําและผูต้าม 
3. จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษาไดม้คีวามรับผดิชอบ ปฏสิัมพันธท์ี
ดใีนสังคม-พหวุัฒนธรรม

1. การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่มเพอืน และทมี
งานอยา่งมปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค์
2. การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูนํ้าและผูต้า
ม ในสถานการณ์ การเรยีนรูต้ามวัตถปุระสงค ์
3. ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรมและการเขา้รว่มกจิกรรมของนักศกึ
ษา

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงั
ตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

1. กลยทุธก์ารสอนทเีนน้การมปีฏสิัมพันธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผู ้
เรยีนกบัผูส้อน และผูเ้รยีนกบัสังคม 2. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน
ทมีกีารทํางานเป็นทมี เพอืส่งเสรมิการแสดงบทบาทของการเป็นผูน้
ําและผูต้าม 
3. จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษาไดม้คีวามรับผดิชอบ ปฏสิัมพันธท์ี
ดใีนสังคม-พหวุัฒนธรรม

1. การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่มเพอืน และทมี
งานอยา่งมปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค์
2. การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูนํ้าและผูต้า
ม ในสถานการณ์ การเรยีนรูต้ามวัตถปุระสงค ์
3. ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรมและการเขา้รว่มกจิกรรมของนักศกึ
ษา

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัคมพหวุฒั
นธรรม

1. กลยทุธก์ารสอนทเีนน้การมปีฏสิัมพันธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผู ้
เรยีนกบัผูส้อน และผูเ้รยีนกบัสังคม 2. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน
ทมีกีารทํางานเป็นทมี เพอืส่งเสรมิการแสดงบทบาทของการเป็นผูน้
ําและผูต้าม 
3. จัดกจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กศกึษาไดม้คีวามรับผดิชอบ ปฏสิัมพันธท์ี

1. การประเมนิความสามารถในการทํางานรว่มกบักลุ่มเพอืน และทมี
งานอยา่งมปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค์
2. การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูนํ้าและผูต้า
ม ในสถานการณ์ การเรยีนรูต้ามวัตถปุระสงค ์
3. ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรมและการเขา้รว่มกจิกรรมของนักศกึ



ดใีนสังคม-พหวุัฒนธรรม ษา

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการ
สอืสาร

1. การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสื
อสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ร
ะหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน และบคุคลทเีกยีวขอ้ง 
2. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกและใชเ้
ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีา
ร 
3. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสาม
ารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึกทกัษะการนําเสนอขอ้สนเทศดว้ย
วธิกีารทหีลากหลายเหมาะสมกบัผูฟั้ง และเนือหาทนํีาเสนอ

การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใชแ้บบสังเกต
และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขยีน การทดสอบทกัษะการฟังจ
ากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้การทดสอบก
ารวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณี และการวเิครา
ะหข์อ้มลูผลการ ศกึษาวจัิย การศกึษาอสิระ

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร โด
ยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

1. การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสื
อสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ร
ะหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน และบคุคลทเีกยีวขอ้ง 
2. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกและใชเ้
ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีา
ร 
3. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสาม
ารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึกทกัษะการนําเสนอขอ้สนเทศดว้ย
วธิกีารทหีลากหลายเหมาะสมกบัผูฟั้ง และเนือหาทนํีาเสนอ

การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใชแ้บบสังเกต
และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขยีน การทดสอบทกัษะการฟังจ
ากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้การทดสอบก
ารวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณี และการวเิครา
ะหข์อ้มลูผลการ ศกึษาวจัิย การศกึษาอสิระ

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์วัเ
ลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
ใชเ้ป็นพนืฐานแกป้ัญหาและการตดัสนิใจในชวีติประ
จําวนั

1. การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสื
อสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ร
ะหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน และบคุคลทเีกยีวขอ้ง 
2. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกและใชเ้
ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีา
ร 
3. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสาม
ารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึกทกัษะการนําเสนอขอ้สนเทศดว้ย
วธิกีารทหีลากหลายเหมาะสมกบัผูฟั้ง และเนือหาทนํีาเสนอ

การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใชแ้บบสังเกต
และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขยีน การทดสอบทกัษะการฟังจ
ากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้การทดสอบก
ารวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณี และการวเิครา
ะหข์อ้มลูผลการ ศกึษาวจัิย การศกึษาอสิระ

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเ
ทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

1. การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสื
อสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ร
ะหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน และบคุคลทเีกยีวขอ้ง 
2. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกและใชเ้
ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสารทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีา
ร 
3. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสาม
ารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึกทกัษะการนําเสนอขอ้สนเทศดว้ย
วธิกีารทหีลากหลายเหมาะสมกบัผูฟั้ง และเนือหาทนํีาเสนอ

การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใชแ้บบสังเกต
และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขยีน การทดสอบทกัษะการฟังจ
ากแบบทดสอบทสีอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้การทดสอบก
ารวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณี และการวเิครา
ะหข์อ้มลูผลการ ศกึษาวจัิย การศกึษาอสิระ

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวั
โมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 บทท ี1 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและกระบวนการเสาะแส
วงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์1.1 วทิยาศาสตร ์
1.2 เทคโนโลย ี
1.3 ประเภทของเทคโนโลยี

3 - บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบโดยใช ้
PowerPoint 
- ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ

PowerPoint และ แผน่ใส 1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

2 บทท ี1 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและกระบวนการเสาะแส
วงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์1.4 ความสัมพันธร์ะหวา่งวิ
ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
1.5 ความสําคัญของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
1.6 องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร์

3 - บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 
- ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
- ปฏบิัตกิารวเิคราะหอ์งคค์วามรูท้างวิ
ทยาศาสตร์

- PowerPoint และ แผน่ใส 
- แบบฝึกหดัการวเิคราะหอ์งคค์วามรูท้า
งวทิยาศาสตร์

1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

3 บทท ี1 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและกระบวนการเสาะแส
วงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์1.7 เจตคตทิางวทิยาศาสต
ร ์(Scientific Attitude) 
1.8 กระบวนการเสาะแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์
1.9 การเสาะแสวงหาความรูโ้ดยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์

3 - บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 
- ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
- ปฏบิัตกิารวเิคราะหเ์จตคตทิางวทิย
าศาสตร์

- PowerPoint และ แผน่ใส 
- แบบฝึกหดัวเิคราะหเ์จตคตทิางวทิยา
ศาสตร์

1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

4 บทท ี1 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและกระบวนการเสาะแส
วงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์1.10 ทกัษะกระบวนการทา

3 - บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 

- PowerPoint และ แผน่ใส 
- แบบฝึกหดัวเิคราะหท์กัษะและวธิกีารท

1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด



งวทิยาศาสตร ์(Scientific Process Skills) 
1.11 วธิกีารทางวทิยาศาสตร์

- ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
- ปฏบิัตกิารวเิคราะหท์กัษะและวธิกีาร
ทางวทิยาศาสตร์

างวทิยาศาสตร์ 3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

5 บทท ี2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจําวันและ
ผลกระทบ 
2.1 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นการศกึษา

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 
-ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
-ปฏบิัตกิารสํารวจเทคโนโลยทีใีชใ้น
ชวีติประจําวัน 
-ประเมนิผลกระทบของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยดีา้นการศกึษา

-PowerPoint วดีโีอ และ แผน่ใส 
-แบบสํารวจเทคโนโลยใีนชวติประจําวั
น

1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

6 บทท ี2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจําวันและ
ผลกระทบ 
2.2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นการแพทยแ์ละสาธา
รณสุข

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ ยกตัวอ
ยา่งประกอบ โดยใช ้PowerPoint 
-ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
-ปฏบิัตกิารสํารวจวทิยาศาสตรแ์ละเ
ทคโนโลยทีางดา้นการแพทยแ์ละสา
ธารณสุข

-PowerPoint วดีโีอ แผน่ใส 
-แบบสํารวจความกา้วหนา้ของวทิยาศา
สตรแ์ละเทคโนโลยทีางดา้นการแพทย์
และสาธารณสุข

1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

7 บทท ี2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจําวันและ
ผลกระทบ 
2.3 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นการสอืสาร

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 
-ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
-ปฏบิัตกิารสํารวจเทคโนโลยทีใีชใ้น
การสอืสาร 
-ประเมนิผลกระทบของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยดีา้นการสอืสาร

-PowerPoint วดีโีอ แผน่ใส 
-แบบสํารวจเทคโนโลยทีใีชใ้นการสอืส
าร และแบบประเมนิผลกระทบของเทคโ
นโลยดีา้นการสอืสาร

1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

8 บทท ี2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจําวันและ
ผลกระทบ 
2.4 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นสงิแวดลอ้ม

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 
-ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
-ปฏบิัตกิารสํารวจเทคโนโลยดีา้นสงิ
แวดลอ้ม 
-ประเมนิผลกระทบของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยดีา้นสงิแวดลอ้ม

-PowerPoint วดีโีอ แผน่ใส 
-แบบสํารวจเทคโนโลยดีา้นสงิแวดลอ้ม
และแบบประเมนิผลกระทบของของวทิย
าศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นสงิแวดลอ้
ม

1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

9 บทท ี2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจําวันและ
ผลกระทบ 
2.5 ผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 
- ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
- ประเมนิผลกระทบของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนดา้นสงิแวดลอ้ม สั
งคม วัฒนธรรมและเศรษฐกจิ

-PowerPoint วดีโีอ แผน่ใส 
-แบบสํารวจเทคโนโลยดีา้นสงิแวดลอ้ม
และแบบประเมนิผลกระทบของของวทิย
าศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนแต่ละดา้น

1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี3 คุณภาพชวีติและการส่งเสรมิสุขภาพ 
3.1 ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชวีติ 
3.2 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชวีติ 
3.3 ดัชนีชวีัด และการประเมนิคุณภาพชวีติ

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 
- ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
-ประเมนิคุณภาพชวีติของผูเ้รยีนพรอ้
มนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

-PowerPoint วดีโีอ แผน่ใส 
-แบบประเมนิคุณภาพชวีติ WHO

1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

12 บทท ี3 คุณภาพชวีติและการส่งเสรมิสุขภาพล 
3.4 สุขบัญญัตแิหง่ชาต ิ10 ประการ 
3.5 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัการพัฒนาคุณภาพชี
วติ 
3.6 การส่งเสรมิสุขภาพ

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 
-ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
-ปฏบิัตกิารส่งเสรมิสุขภาพ

-PowerPoint วดีโีอ และแผน่ใส 1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

13 บทท ี3 คุณภาพชวีติและการส่งเสรมิสุขภาพ 
3.7 โภชนาการ 
3.8 การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
3.9 จุดมุง่หมายในการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
3.10 การดําเนินงานเกยีวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 
-ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
-ปฏบิัตกิารวเิคราะหส์ทิธขิองผูบ้รโิภ
ค

-PowerPoint วดีโีอและ แผน่ใส 1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

14 บทท ี3 คุณภาพชวีติและการส่งเสรมิสุขภาพ 
3.11 หลักการซอืผลติภัณฑ ์
3.12 สงิทผีูบ้รโิภคควรทราบเกยีวกบัของกนิ ของใช ้และ
บรกิารต่าง ๆ

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 
-ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
-ปฏบิัตกิารวเิคราะหฉ์ลากสนิคา้และ
การบรกิาร

-PowerPoint วดีโีอ และแผน่ใส 1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

15 บทท ี3 คุณภาพชวีติและการส่งเสรมิสุขภาพ 
3.13 การใหบ้รกิารทางสุขภาพ 
3.14 การประกนัสุขภาพ 
3.15 กลไกของการโฆษณา

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 
-ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 

-PowerPoint วดีโีอและ แผน่ใส 1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั



-กจิจกรรมการโฆษณาสนิคา้ 5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

16 บทท ี3 คุณภาพชวีติและการส่งเสรมิสุขภาพ 
3.16 การส่งเสรมิสุขภาพจติ 
3.17 นันทนาการ (Recreation) 
3.18 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีมีผีลต่อสุขภาพจติ

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ โดยใช ้
PowerPoint 
-ตังคําถาม และอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
-ปฏบิัตกิารประเมนิสุขภาพจติ

-PowerPoint วดีโีอและ แผน่ใส 1. ผศ.สมภพ เภาทอง
2. อ.อชัมาน อาแด
3. อ.สุพัตรา ปาละสันติ
4. อ.ดร.นิสาพร มหูะมดั
5. อ.วารนิทร ์ศรพีงษ์พันธุ์
กลุ

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรม
ที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการป
ระเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบ ั
น และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา 
ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเ
ห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองคว
ามเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสาํนกึสาธาร
ณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอนุรักษ์ศิ
ลปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

- พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา 
- พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนักศกึษา 
- การแต่งกายของนักศกึษา 
รายงานการวเิคราะหต์นเองดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1-16 10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่ก
ารเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูรณาการควา
มรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎี
ทสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

สอบกลางภาค สอบปลายภาค 10,16 40

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิค
ราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ ในชวีติประ
จําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองแ
ละสังคมได ้

-ประเมนิจากชนิงานกรณีศกึษาของนักศกึษา 1-16 30

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิช
อบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและส
มาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัต่
อตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัคมพหวุฒันธ
รรม

- ประเมนิจากการทํางานเดยีวหรอืกลุ่ม 
- ประเมนิจากการนําเสนอผลงาน 
- ประเมนิจากพฤตกิรรมในการเรยีน

1-16 10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใ
ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอื
สาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร โดยใ
ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์วัเล
ข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้
ป็นพนืฐานแกป้ัญหาและการตดัสนิใจในชวีติประจําวนั
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

- 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. 
-สอืต่าง ๆ เชน่ อนิเทอรเ์น็ต โทรทศัน์ รายการสารคด ีไดแ้ก ่National Geography

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

1. ประเมนิผลการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์ 
2. ใหนั้กศกึษาเขยีนแสดงความคดิเห็นการสอนในสัปดาหส์ุดทา้ย

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

คณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไปกําหนดใหม้กีารประเมนิการสอนรายวชิา ดังนี 
1. ประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษา 
2. ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการวชิาการระดับคณะ 
3. ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

1. นําผลการประเมนิมาใชใ้นการปรับปรงุการสอน 
2. ประชมุอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานีเพอืพัฒนาสาระและการสอนทเีหมาะสม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

การทวนสอบเป็นการดําเนินการหาหลักฐานเพอืตรวจสอบผลการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารต่าง ๆ 
ทเีหมาะสม เพอืยนืยนัวา่นักศกึษามผีลสัมฤทธกิารเรยีนรูต้รงตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้กํีาหนดในรายวชิาและหลักสูตร
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนักศกึษาทยีงัไมสํ่าเร็จการศกึษาดําเนินการดังนี
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวชิา
ทวนสอบโดยการวเิคราะหจ์ากวธิกีารสอน สอืการสอน เนือหาของการวัดและประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูจ้ากคําอธบิายรายวชิาทตีอ้งการใหเ้กดิกบันักศกึษา
ในแต่ละรายวชิาทจัีดการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา ซงึจะดําเนินการกอ่นเปิดภาคเรยีน
หรอืการทวนสอบโดยการวเิคราะหผ์ลจากการจัดการเรยีนการสอนของนักศกึษาและวัดผลประเมนิผลทคีรอบคลุมมาตรฐานการเรยีนรู ้
ทงั 5 ดา้น ในประเด็นต่อไปนี การใหค้ะแนนการสอบ และผลการศกึษาหรอืเกรด มคีวามสอดคลอ้ง ถกูตอ้ง และเหมาะสม ซงึจะดําเนินการหลังสอบปลายภาค
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
ทวนสอบโดยวเิคราะหจ์ากการทํารายงานผลประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้5 ดา้น ของแต่ละรายวชิาทเีปิดสอนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25
ของรายวชิาทจัีดการเรยีนการสอนในแต่ละภาคเรยีน ตลอดจนใหม้กีารประเมนิผลจากภาคทฤษฎหีรอืภาคปฏบิัตติามความเหมาะสมของแต่ละรายวชิา

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

กําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา
โดยศกึษาจากการทําวจัิยผลสัมฤทธขิองการประกอบอาชพีของบัณฑติอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดม้าวเิคราะหเ์พอืเป็นแนวทางในการปรับปรงุกระบวนการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร
รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรทสีอดคลอ้งกบัหลักเกณฑข์อง สกอ. โดยมแีนวทางดําเนินการดังนี
(1) ศกึษาภาวะการมงีานทําของบัณฑติ โดยประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทสํีาเร็จการศกึษาเกยีวกบัระยะเวลาในการหางานทํา ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑติทมีตี่อบัณฑติดา้นความรู ้
ความสามารถ 
ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบอาชพี
(2) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถามหรอืสอบถามในกรณีทมีบีัณฑติเขา้ศกึษาในระดับทสีูงขนึโดยประเมนิระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม
และสมบัตดิา้นอนื ๆ ของบัณฑติทสํีาเร็จการศกึษาและเขา้ศกึษาต่อระดับทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ
(3) สอบถามหรอืประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในดา้นของความพรอ้มและความรู ้
จากสาขาวชิาทเีรยีน เกยีวกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหบ้ัณฑติเสนอขอ้คดิเห็น
เพอืเป็นแนวทางในการปรับหลักสูตร
(4) ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒุภิายในหรอืภายนอกทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืเป็นอาจารยพ์เิศษต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และสมบัตอินื ๆ
ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

1. ปรับปรงุรายวชิาทกุครังหลังการสอน 
2. สัมมนาแลกเปลยีนความคดิเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน

หมวดอนืๆ
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