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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

4100102 วทิยาศาสตรเ์พอืพัฒนาคุณภาพชวีติ
Science for Quality of Life Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.ไซนะ มเูล็ง

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทศัน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเกะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คงศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ มาสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอง

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [20-806] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ดร.จรยิาภรณ์ มาสวัสดิ ธุรกจิระหวา่งประเทศ

2 [20-808] จันทร ์9:00 - 12:00 ผศ.สมภพ เภาทอง เกษตรศาสตร์

3 [20-702] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ดร.ลดาวัลย ์คงศรจัีนทร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

4 [20-405] องัคาร 9:00 - 12:00 การจัดการ

5 [05-309] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ดร.ลดาวัลย ์คงศรจัีนทร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

6 [20-405] พธุ 8:00 - 11:00 อ.ดร.ลดาวัลย ์คงศรจัีนทร์ นิเทศศาสตร์

7 [20-808] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.รัตตภิรณ์ บญุทศัน์ การจัดการ
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7 [20-808] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.รัตตภิรณ์ บญุทศัน์ การจัดการ

8 อ.รัตตภิรณ์ บญุทศัน์ การบัญชี

9 การจัดการ

10 การบัญชี

11 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

12 รัฐประศาสนศาสตร์

13 การจัดการ

14 การพัฒนาชมุชน

15 นิตศิาสตร์

16 รัฐประศาสนศาสตร์

17 [05-309] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.รัตตภิรณ์ บญุทศัน์
อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเกะ

การศกึษาปฐมวัย

18 การศกึษาปฐมวัย

19 [20-606] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ดร.จรยิาภรณ์ มาสวัสดิ การสอนอสิลามศกึษา

20 พลศกึษาและสุขศกึษา

21 [20-504] พฤหสั 9:00 - 12:00 ผศ.สมภพ เภาทอง ภาษามลายู

22 [20-805] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.รัตตภิรณ์ บญุทศัน์ คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

23 [05-309] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.รัตตภิรณ์ บญุทศัน์ ภาษาจนี

24 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

25 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

26 [05-309] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.ไซนะ มเูล็ง ภาษาไทย

27 รัฐประศาสนศาสตร์

29 [05-309] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ.พเิศษ) คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

30 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

31 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

32 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ.พเิศษ) รัฐประศาสนศาสตร์

33 รัฐประศาสนศาสตร์

34 [20-706] พฤหสั 13:00 - 16:00 ผศ.สมภพ เภาทอง คณติศาสตร์

35 [20-707] องัคาร 9:00 - 12:00 ผศ.สมภพ เภาทอง วทิยาศาสตรท์วัไป

36 [20-705] พธุ 8:00 - 11:00 ผศ.สมภพ เภาทอง คอมพวิเตอรศ์กึษา

37 [20-405] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ดร.วรรณกษัมา ฮารน ภาษามลายู

38 [20-806] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.รัตตภิรณ์ บญุทศัน์ การบัญชี



39 [20-806] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ.พเิศษ) การบัญชี

40 การพัฒนาชมุชน

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 20 พ.ย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1.1 เพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบักระบวนการวทิยาศาสตร ์วธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์
1.2 เพอืใหผู้เ้รยีนเห็นความสําคัญของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตี่อการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติ 
1.3 เพอืใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและสามารถนําความรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรม์าประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวันได ้
1.4 เพอืใหผู้เ้รยีนเขา้ใจถงึผลกระทบ ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหาทางสงิแวดลอ้ม 
1.5 เพอืใหผู้เ้รยีนเห็นความสําคัญของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตี่อการส่งเสรมิสุขภาพ

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเรยีนรูไ้ดค้รอบคลุมตามวัตถปุระสงคข์องรายวชิา 2. เพอืใหเการจัดการสอนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 3.
เพอืใหก้ารจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นกจิกรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ความสําคัญและผลกระทบของวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ีสงิแวดลอ้ม และการส่งเสรมิสุขภาพเพอืพัฒนาคุณภาพชวีติ

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 กจิกรรมออกกําลังกายเพอืสุขภาพ

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

ใหคํ้าปรกึษาจํานวน 1 ชวัโมงต่อสัปดาห ์(สําหรับผูท้ตีอ้งการคําปรกึษาตามแต่ละกรณี)

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

1. กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษา
มรีะเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ต
ลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิ
ยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเองสถา
บัน และสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นขอ
งผูอ้นื และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ 2. การวเิคราะหแ์บบ
วภิาษวธิ(ีDialectics) ในประเด็นวกิฤต ิดา้นคุณธรรม
จรยิธรรมของสังคมและวชิาการ 3. การเรยีนรูโ้ดยการ
ปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Interactive action learni
ng) 4.การใชก้รณีศกึษา (Casestudy) 5. มกีารจัดกจิ
กรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

1. วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
2. วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน 3. วัดและประเมนิจา
กผลงานกรณีศกึษา
4. วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณ
ธรรม จรยิธรรมการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ
4.1 วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
4.2 วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน 
4.3 วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา 
4.4 วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุ
ณธรรม จรยิธรรมการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณ
ะ



2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

1. กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษา
มรีะเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ต
ลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิ
ยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเองสถา
บัน และสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นขอ
งผูอ้นื และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ 
2. การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ(ีDialectics) ในประเด็น
วกิฤต ิดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ 
3. การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Inter
active action learning) 
4.การใชก้รณีศกึษา (Case study) 
5. มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธ
รรม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

1. วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
2. วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน
3. วัดและประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา 
4. วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณ
ธรรม จรยิธรรมการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

1. กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษา
มรีะเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ต
ลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิ
ยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเองสถา
บัน และสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นขอ
งผูอ้นื และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ 
2. การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ(ีDialectics) ในประเด็น
วกิฤต ิดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ 
3. การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Inter
active action learning) 
4.การใชก้รณีศกึษา (Case study) 
5. มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธ
รรม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

1. วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
2. วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน 3. วัดและประเมนิจา
กผลงานกรณีศกึษา 
4. วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณ
ธรรม จรยิธรรมการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจิ
ตสาํนกึสาธารณะ

1. กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษา
มรีะเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ต
ลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิ
ยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเองสถา
บัน และสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นขอ
งผูอ้นื และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ 
2. การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ(ีDialectics) ในประเด็น
วกิฤต ิดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ
3. การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Inter
active action learning) 
4.การใชก้รณีศกึษา (Case study) 
5. มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธ
รรม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

1. วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
2. วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน 3. วัดและประเมนิจา
กผลงานกรณีศกึษา 
4. วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณ
ธรรม จรยิธรรมการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

1. กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษา
มรีะเบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ต
ลอดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิ
ยาลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเองสถา
บัน และสังคม เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็นขอ
งผูอ้นื และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ 
2. การวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ(ีDialectics) ในประเด็น
วกิฤต ิดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของสังคมและวชิาการ 
3. การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร (Inter
active action learning) 
4.การใชก้รณีศกึษา (Case study) 
5. มกีารจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธ
รรม จรยิธรรม การมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

1. วัดและประเมนิจากผลการวเิคราะหแ์บบวภิาษวธิ ี
2. วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน 3. วัดและประเมนิจา
กผลงานกรณีศกึษา 
4. วัดและประเมนิจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิคุณ
ธรรม จรยิธรรมการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเ
ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแ
หล่งเรยีนรู ้บรูณ าการ ความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรู ้
ตามหลักการและทฤษฎทีสํีาคัญ ใน เนือหาทศีกึษา โ

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



ดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากหลายทงัการบรรยายรว่ม
กบัการอภปิรายการคน้ควา้กรณีศกึษาตลอดจนนําเส
นอ ประเด็นทผีูเ้รยีนสนใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของก
ลุ่ม

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
บูรณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแ
หล่งเรยีนรู ้บรูณ าการ ความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรู ้
ตามหลักการและทฤษฎทีสํีาคัญ ใน เนือหาทศีกึษา โ
ดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากหลายทงัการบรรยายรว่ม
กบัการอภปิรายการคน้ควา้กรณีศกึษาตลอดจนนําเส
นอ ประเด็นทผีูเ้รยีนสนใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของก
ลุ่ม

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

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม สามารถเขา้ถงึแ
หล่งเรยีนรู ้บรูณ าการ ความรู ้และประยกุตใ์ชค้วามรู ้
ตามหลักการและทฤษฎทีสํีาคัญ ใน เนือหาทศีกึษา โ
ดยใชก้ลวธิกีารสอนทหีลากหลายทงัการบรรยายรว่ม
กบัการอภปิรายการคน้ควา้กรณีศกึษาตลอดจนนําเส
นอ ประเด็นทผีูเ้รยีนสนใจ เพอืการเรยีนรูร้ว่มกนัของก
ลุ่ม

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

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแ
กไ้ขปัญหาทงัระดับบคุคลและกลุ่มในสถานการณ์ทวั
ไป โดยใชว้ธิกีารสอนทหีลากหลาย เชน่ การอภปิราย
กลุ่ม กรณีศกึษา และการใชเ้กมส ์เป็นตน้

1. การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไขปัญห
าโดยใชก้รณีศกึษา 
2. การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนกา
รแกไ้ขปัญหา การศกึษา คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวิ
เคราะหว์จิารณ์ เชน่ รายงานการวเิคราะหว์จิารณ์กรณี
ศกึษา การอภปิรายกลุ่ม การประชมุปรกึษา ปัญหาแล
ะการสัมมนา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

การสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิและการแ
กไ้ขปัญหาทงัระดับบคุคลและกลุ่มในสถานการณ์ทวั
ไป โดยใชว้ธิกีารสอนทหีลากหลาย เชน่ การอภปิราย
กลุ่ม กรณีศกึษา และการใชเ้กมส ์เป็นตน้

1. การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไขปัญห
าโดยใชก้รณีศกึษา 
2. การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนกา
รแกไ้ขปัญหา การศกึษา คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวิ
เคราะหว์จิารณ์ เชน่ รายงานการวเิคราะหว์จิารณ์กรณี
ศกึษา การอภปิรายกลุ่ม การประชมุปรกึษา ปัญหาแล
ะการสัมมนา

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

1. การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไขปัญห
าโดยใชก้รณีศกึษา 
2. การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนกา
รแกไ้ขปัญหา การศกึษา คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวิ
เคราะหว์จิารณ์ เชน่ รายงานการวเิคราะหว์จิารณ์กรณี
ศกึษา การอภปิรายกลุ่ม การประชมุปรกึษา ปัญหาแล
ะการสัมมนา

1. การประเมนิความสามารถใน การทํางานรว่มกบักลุ่
มเพอืน และทมีงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสรา้งสรร
ค ์
2. การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดง บทบาทของการเป็
นผูนํ้าและผูต้าม ในสถานการณ์ การเรยีนรูต้ามวัตถปุร
ะสงค ์
3. ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรม และการเขา้รว่มกจิก
รรมของนักศกึษา

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

1. การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไขปัญห
าโดยใชก้รณีศกึษา 
2. การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนกา
รแกไ้ขปัญหา การศกึษา คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวิ
เคราะหว์จิารณ์ เชน่ รายงานการวเิคราะหว์จิารณ์กรณี
ศกึษา การอภปิรายกลุ่ม การประชมุปรกึษา ปัญหาแล
ะการสัมมนา

1. การประเมนิความสามารถใน การทํางานรว่มกบักลุ่
มเพอืน และทมีงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสรา้งสรร
ค ์
2. การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดง บทบาทของการเป็
นผูนํ้าและผูต้าม ในสถานการณ์ การเรยีนรูต้ามวัตถปุร
ะสงค ์
3. ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรม และการเขา้รว่มกจิก



รรมของนักศกึษา

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนส ั
งคมพหวุฒันธรรม

1. การสอบวัดความสามารถในการคดิและแกไขปัญห
าโดยใชก้รณีศกึษา 
2. การประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนกา
รแกไ้ขปัญหา การศกึษา คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวิ
เคราะหว์จิารณ์ เชน่ รายงานการวเิคราะหว์จิารณ์กรณี
ศกึษา การอภปิรายกลุ่ม การประชมุปรกึษา ปัญหาแล
ะการสัมมนา

1. การประเมนิความสามารถใน การทํางานรว่มกบักลุ่
มเพอืน และทมีงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสรา้งสรร
ค ์
2. การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดง บทบาทของการเป็
นผูนํ้าและผูต้าม ในสถานการณ์ การเรยีนรูต้ามวัตถปุร
ะสงค ์
3. ประเมนิผลจากการจัดกจิกรรม และการเขา้รว่มกจิก
รรมของนักศกึษา

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้
าษาเพอืการสอืสาร

1. การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนได ้
ฝึกทกัษะการสอืสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง 
และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน
และบคุคลทเีกยีวขอ้ง 
2. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสาร
ทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีาร 
3. การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้ทสี่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ไดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึกทกั
ษะการนําเสนอขอสนเทศดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเห
มาะสมกบัผูฟั้งและเนือหาทนํีาเสนอ

การประเมนิผลงานตามกจิกรรม การเรยีนการสอน โด
ยใชแ้บบสังเกต และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขี
ยน การทดสอบทกัษะการฟังจาก แบบทดสอบทสอด
คลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารเรยีนรูก้ารทดสอบ การวเิคร
าะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณีและกา
รนําเสนองาน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะส
ม

1. การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนได ้
ฝึกทกัษะการสอืสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง 
และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน
และบคุคลทเีกยีวขอ้ง 
2. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสาร
ทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีาร 
3. การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้ทสี่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ไดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึกทกั
ษะการนําเสนอขอสนเทศดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเห
มาะสมกบัผูฟั้งและเนือหาทนํีาเสนอ

การประเมนิผลงานตามกจิกรรม การเรยีนการสอน โด
ยใชแ้บบสังเกต และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขี
ยน การทดสอบทกัษะการฟังจาก แบบทดสอบทสอด
คลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารเรยีนรูก้ารทดสอบ การวเิคร
าะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณีและกา
รนําเสนองาน

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
วเิคราะหต์วัเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มู
ลไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแก้
ปัญหาและการตดัสนิใจในชวีติประจําวนั

1. การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนได ้
ฝึกทกัษะการสอืสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง 
และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน
และบคุคลทเีกยีวขอ้ง 
2. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสาร
ทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีาร 
3. การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้ทสี่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ไดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึกทกั
ษะการนําเสนอขอสนเทศดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเห
มาะสมกบัผูฟั้งและเนือหาทนํีาเสนอ

การประเมนิผลงานตามกจิกรรม การเรยีนการสอน โด
ยใชแ้บบสังเกต และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขี
ยน การทดสอบทกัษะการฟังจาก แบบทดสอบทสอด
คลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารเรยีนรูก้ารทดสอบ การวเิคร
าะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณีและกา
รนําเสนองาน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

1. การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผู้เ้รยีนได ้
ฝึกทกัษะการสอืสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง 
และการเขยีนในกลุ่มผูเ้รยีน ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน
และบคุคลทเีกยีวขอ้ง 
2. การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้สี่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไ
ดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสอืสาร
ทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีาร 
3. การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้ทสี่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ไดใ้ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึกทกั
ษะการนําเสนอขอสนเทศดว้ยวธิกีารทหีลากหลายเห
มาะสมกบัผูฟั้งและเนือหาทนํีาเสนอ

การประเมนิผลงานตามกจิกรรม การเรยีนการสอน โด
ยใชแ้บบสังเกต และแบบประเมนิทกัษะการพดู การเขี
ยน การทดสอบทกัษะการฟังจาก แบบทดสอบทสอด
คลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารเรยีนรูก้ารทดสอบ การวเิคร
าะหข์อ้มลู โดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณีและกา
รนําเสนองาน

 



หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 บทท ี1 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและกระบว
นการเสาะแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์
1.1 วทิยาศาสตร ์
1.2 เทคโนโลย ี
1.3 ประเภทของเทคโนโลยี

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใช ้PowerPoint
-ตังคําถาม และอภปิราย โดย
เนน้ กจิกรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็
น สําคัญ

- PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

2 บทท ี1 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและกระบว
นการเสาะแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์
1.4 ความสัมพันธร์ะหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละเท
คโนโลย ี1.5 ความสําคัญของวทิยาศาสตรแ์
ละเทคโนโลย ี
1.6 องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร์

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใช ้PowerPoint
-ตังคําถาม และอภปิราย โดย
เนน้ กจิกรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็
น สําคัญ

- PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

3 บทท ี1 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและกระบว
นการเสาะแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์
1.7 เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์(Scientific Atti
tude) 
1.8 กระบวนกวนเสาะแสวงหาความรูท้างวทิ
ยาศาสตร ์
1.9 การเสาะแสวงความรู ้โดยวธิกีารทางวทิ
ยาศาสตร์

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใช ้PowerPoint
-ตังคําถาม และอภปิราย โดย
เนน้ กจิกรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็
น สําคัญ

- PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

4 บทท ี1 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและกระบว
นการเสาะแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์
1.10ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(Sc
ientific Process Skill) 
1.11วธิกีารทางวทิยาศาสตร์

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใช ้PowerPoint
-ตังคําถาม และอภปิราย โดย
เนน้ กจิกรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็
น สําคัญ

- PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 



ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

5 บทท ี2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติ
ประจําวันและผลกระทบ 
2.1 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นการศกึ
ษา

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใชP้owerPoint -ตังคําถ
ามและอภปิราย โดยเนน้กจิก
รรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ -
ปฏบิัตกิารสํารวจเทคโนโลยี
ทใีชใ้นชวีติประจําวัน -ประเมิ
นผลกระทบของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

- PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

6 บทท ี2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติ
ประจําวันและผลกระทบ 
2.2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นการแพ
ทยแ์ละสาธารณสุข

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใช ้PowerPoint -ตังคํา
ถามและอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
-ปฏบิัตกิารสํารวจเทคโนโล
ยทีใีชใ้นชวีติประจําวัน -ประเ
มนิผลกระทบของวทิยาศาส
ตรแ์ละเทคโนโลยี

- Power Point 
- วดีโีอ
- กรณีศกึษา
- ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

7 บทท ี2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติ
ประจําวันและผลกระทบ
2.3 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นการสอื
สาร

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใช ้PowerPoint -ตังคํา
ถามและอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
-ปฏบิัตกิารสํารวจเทคโนโล
ยทีใีชใ้นชวีติประจําวัน -ประเ
มนิผลกระทบของวทิยาศาส
ตรแ์ละเทคโนโลยี

- Power Point 
- วดีโีอ
- กรณีศกึษา
- ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

8 บทท ี2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติ
ประจําวันและผลกระทบ 
2.4 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นสงิแวด
ลอ้ม

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใช ้PowerPoint -ตังคํา
ถามและอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
-ปฏบิัตกิารสํารวจเทคโนโล
ยทีใีชใ้นชวีติประจําวัน -ประเ
มนิผลกระทบของวทิยาศาส
ตรแ์ละเทคโนโลยี

- Power Point 
- วดีโีอ
- กรณีศกึษา
- ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 



ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

9 บทท ี2 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติ
ประจําวันและผลกระทบ 
2.5 ผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโ
ลยี

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใช ้PowerPoint -ตังคํา
ถามและอภปิราย โดยเนน้กจิ
กรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
-ปฏบิัตกิารสํารวจเทคโนโล
ยทีใีชใ้นชวีติประจําวัน -ประเ
มนิผลกระทบของวทิยาศาส
ตรแ์ละเทคโนโลยี

- Power Point 
- วดีโีอ
- กรณีศกึษา
- ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี3 คุณภาพชวีติ และการส่งเสรมิสุขภา
พ 
3.1 ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ
ชวีติ 
3.2 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชวีติ 
3.3 ดัชนีชวีัด และการประเมนิคุณภาพชวีติ

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใชP้owerPoint -ตังคําถ
ามและอภปิราย โดยเนน้กจิก
รรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็น สําคัญ 
-ประเมนิคุณภาพชวีติของผูเ้
รยีนพรอ้มนําเสนอหนา้ชนัเรี
บน

- Power Point 
- วดีโีอ
- กรณีศกึษา
- ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

12 บทท ี3 คุณภาพชวีติ และการส่งเสรมิสุขภา
พ 
3.4 สุขบัญญัตแิหง่ชาต ิ
10 ประการ 
3.5 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกบัการพัฒ
นาคุณภาพชวีติ 
3.6 การส่งเสรมิสุขภาพ

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใชP้owerPoint -ตังคําถ
ามและอภปิราย โดยเนน้กจิก
รรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็น สําคัญ 
-ปฏบิัตกิารส่งเสรมิสุขภาพ -
กจิกรรมการออกกําลังกาย

- Power Point 
- วดีโีอ
- กรณีศกึษา
- ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

13 บทท ี3 คุณภาพชวีติ และการส่งเสรมิสุขภา
พ 
3.7 โภชนาการ 
3.8 การคุม้ครองผูบ้รโิภค 3.9 จุดมุง่หมายใน
การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
3.10 การดําเนินงานเกยีวกบัการคุม้ครองผูบ้

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใชP้owerPoint -ตังคําถ
ามและอภปิราย โดยเนน้กจิก
รรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็น สําคัญ 
-ปฏบิัตกิารวเิคราะหส์ทิธผิูบ้ริ
โภค

- Power Point 
- วดีโีอ
- กรณีศกึษา
- ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก



รโิภค ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

14 บทท ี3 คุณภาพชวีติ และการส่งเสรมิสุขภา
พ 
3.11 หลักการซอืผลติภัณฑ์
3.12 สงิทผีูบ้รโิภคควรทราบเกยีวกบัของกนิ 
ของใช ้และการบรกิารต่างๆ

3 -บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ
โดยใชP้owerPoint -ตังคําถ
ามและอภปิราย โดยเนน้กจิก
รรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็น สําคัญ 
-ปฏบิัตกิารวเิคราะหฉ์ลากสนิ
คา้และการบรกิาร

- Power Point
- เอกสารประกอบการสอน 
- วดีโีอ
- ใบงาน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

15 บทท ี3 คุณภาพชวีติ และการส่งเสรมิสุขภา
พ 
3.13 การใหบ้รกิารทางสุขภาพ 
3.14 การประกนัสุขภาพ 3.15 กลไกของการ
โฆษณา

3 - บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอ
บ โดยใช ้PowerPoint - ตัง
คําถามและอภปิราย โดยเนน้
กจิกรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็น สํา
คัญ - กจิกรรมการโฆษณาสนิ
คา้ PowerPoint

- Power Point
- เอกสารประกอบการสอน 
- วดีโีอ
- ใบงาน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

16 บทท ี3 คุณภาพชวีติ และการส่งเสรมิสุขภา
พ 
3.16 การส่งเสรมิสุขภาพจติ
3.17 นันทนาการ (Recreation) 
3.18 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีมีผีลต่อ
สุขภาพจติ

3 - บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอ
บ โดยใช ้PowerPoint - ตัง
คําถามและอภปิราย โดยเนน้
กจิกรรมทเีนน้ผูเ้รยีนเป็น สํา
คัญ - ปฏบิัตกิารประเมนิสุขภ
าพจติ - จัดทําแบบประเมนิค
วามฉลาดทางดา้นอารมณ์

- Power Point
- เอกสารประกอบการสอน 
- วดีโีอ
- ใบงาน

1. อ.รัตตภิรณ์ บญุทั
ศน์
2. อ.สตารยีะ๊ มะล ี(อ
.พเิศษ)
3. อ.ไซนะ มเูล็ง
4. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ
5. อ.ดร.วรรณกษัมา 
ฮารน
6. อ.ดร.ลดาวัลย ์คง
ศรจัีนทร์
7. อ.ดร.จรยิาภรณ์ ม
าสวัสดิ
8. ผศ.สมภพ เภาทอ
ง

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล



1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติส
ํานกึสาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

- พฤตกิรรมการเขา้ชนัเรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึ
ษา 
- พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของนักศกึษา 
- การแต่งกายของนักศกึษา รายงานการวเิคราะหต์นเองดา้นคุณ
ธรรม จรยิธรรม

ตลอดภาคเรี
ยน

10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเข้
าถงึแหลง่การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูร
ณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

สอบกลางภาค สัปดาหท์ ี10 20

สอบปลายภาค สัปดาหท์ ี17
,18

30

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชิ
งบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระ
สทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

ประเมนิจากชนิงานกรณีศกึษาของนักศกึษา ตลอดภาคเรี
ยน

20

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัค
มพหวุฒันธรรม

- ประเมนิจากการทํางานเดยีวหรอืกลุ่ม
- ประเมนิจากการนําเสนอผลงาน 
- ประเมนิจากพฤตกิรรมการเรยีนในหอ้งเรยีน

ตลอดภาคเรี
ยน

10

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษ
าเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อ
สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิ
คราะหต์วัเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไ
ดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกป้ัญ
หาและการตดัสนิใจในชวีติประจําวนั
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

- ประเมนิจากพฤตกิรรมในการเรยีนของนักศกึษา 
- ประเมนิจากการนําเสนอชนิงานของนักศกึษา

ตลอดภาคเรี
ยน

10

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน



1. ตําราและเอกสารหลกั

เอกสารประกอบการสอนรายวชิาวทิยาศาสตรเ์พอืพัฒนาคุณภาพชวีติ

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

ไมม่ี

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

- เกษม จันทรแกว้. (2540). วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม. กรงเทพมหานครฯ ุ . มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร.์ 
- การฟ้าส่วนภูมภิาค. (ม.ป.ป.). ความปลอดภัยเกยีวกบัไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผูถ้กูกระแสไฟฟ้าดูด. กองวศิวกรรมสอสารและความปลอดภัย,
กระทรวงมหาดไทย. 
- จันทรเกษม ,สถาบันราชภัฏ. (2554). วทิยาศาสตรเ์พอืคุณภาพชวีติ. กรงุเทพมหานครฯ.มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. - ถนัดศร ีบญุเรอืง.
(2541). วทิยาศาสตรก์บัสังคม. กรงุเทพมหานครฯ. บญุศริกิารพมิพ ์
- สมบัต ิกาญจนกจิ. (2540). นนทนาการชมุชนและโรงเรยีน (พมิพค์รังท ี2). กรงุเทพมหานครฯ.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
- สอืต่างๆ เชน่ อนิเทอรเ์น็ต โทรทศัน์รายการสารคด ีไดแ้ก ่National Geography

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

1. ประเมนิผลการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์ 
2. ใหนั้กศกึษาเขยีนแสดงความคดิเห็นการสอนในสัปดาหส์ุดทา้ย

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

คณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไปกําหนดใหมก่ารประเมนิการสอนรายวชิา ดังนี 
1. ประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษา
2. ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการวชิาการระดับคณะ 
3. ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

1 นําผลการประเมนิมาใชในการปรับปรงุการสอน 
2.ประชมุอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานีเพอืพัฒนาสาระและการสอนทเีหมาะสม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา



4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวชิาดําเนินการดังนี
2.1.1.1 แต่งตังคณะกรรมการสาขาวชิา เพอืตรวจสอบรายละเอยีดของรายวชิา รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
2.1.1.2 สุ่มนักศกึษาในแต่ละรายวชิา ไมน่อ้ยกวา่ 25% ของผูเ้รยีนในแต่ละรายวชิา นัน ๆ
เพอืจัดกจิกรรมทวนสอบตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒุติามทหีลักสูตรกําหนด
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
2.1.2.1 แต่งตังคณะกรรมการจากสาขาวชิา และผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทเีกยีวขอ้ง
2.1.2.2 ประชมุ แลกเปลยีนเรยีนรู ้ตรวจสอบผลการเรยีนตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒุ ิและรายงานผล
2.1.2.3 สถานศกึษาทรัีบนักศกึษาไปปฏบิัตกิารสอนในสาขาวชิาเฉพาะดา้นหรอืวชิาเอก มกีารประเมนินักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
และกลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู ้

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา
ใชเ้ครอืงมอืประเภทแบบสอบถามหรอืการสัมภาษณ์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และนําผลทไีดม้าปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน
การประเมนิคุณภาพของหลักสูตร ดําเนินการดังนี
2.2.1 แต่งตังคณะกรรมการจากสาขาวชิาเพอืดําเนินการทวนสอบ
2.2.2 ใชเ้ครอืงมอืเพอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูดังต่อไปนี
2.2.2.1 ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา
ความคดิเห็นดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคล

และความรับผดิชอบ ดา้นการสอืสารและการใชเ้ทคโนโลย ีและดา้นทกัษะ การจัดการเรยีนรู ้
2.2.2.2 การสํารวจขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่ง แบบสอบถาม
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษา และเขา้ ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ทกุปี
2.2.2.3 การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพีในแงข่องความพรอ้ม ความรูจ้าก สาขาวชิาทเีรยีน และความรูด้า้นอนื ๆ
ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบั การประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการ
ปรับปรงุหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย 
2.2.2.4 นําขอ้มลูจากขอ้ 2.2.2.1-2.2.2.3 มาวเิคราะห ์และเขยีนรายงานสรปุ

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

1. ปรับปรงุรายวชิาทกุครังหลังการสอน
2. สัมมนาแลกเปลยีนความคดิเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน

หมวดอนืๆ

ไมม่ี
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