รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4000109 ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ดร.สิรวัลภ เรืองชวย ตูประกาย
ผูประสานงานวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
เปนไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 17 ตุลาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย
1) เพื่อใหผูเรียนรูจ ัก และแปลความหมายเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2) เพื่อใหผูเรียนจําแนก อธิบายองคความรู และสรุปการประยุกตใชวิทยาศาสตรในดานตาง
ๆ ไกแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค การออกกําลังกาย การพักผอน เครื่องสําอาง พลังงาน
และเทคโนโลยี
3) เพื่อใหผูเรียนรูจัก และสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ชาติ และสังคมโลก
1.2 จิตพิสัย

1) เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร
2) เพื่อใหผูเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
1.3 ทักษะพิสัย
1) ผูเรียนมีทักษะในการนําความรูท างวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการดํารงชีวิตได
2) ผูเรียนสามารถสงเสริม และสนับ สนุนใหชุม ชนใชความรูท างวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3) ผูเรียนสามารถตรวจสอบ และวิจารณเรื่องอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค
การออกกําลังกาย เครื่องสําอาง พลังงาน และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันได โดยการคนควา และพัฒนา
ความรูของตนเองอยางตอเนื่อง
4) ผู เ รี ยนสามารถสร างแผน รูป แบบ หรือ ผลิตภัณฑที่ นํามาใชในชี วิตประจําวั น โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตกับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหเทาทันกาละ และเทศะของชุมชน สังคม และโลก
2 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความยืดหยุน หลากหลายเพื่อสนองตอบ
ตอความตองการของผูเรียน จัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนบัณฑิตที่ดําเนินชีวิตไดดีงาม มี
ความสุข สามารถนําความรูดานวิทยาศาสตรมาชวยแกปญหาและสรางสรรคสังคมได เขาใจการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ความใจความแตกตาง จุดเดนจุดดอยของเทคโนโลยีในชุมชน หรือสังคมตาง ๆ
3 ปรับปรุงการใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา เพิ่มศักยภาพใน
การรับรูและสื่อสารขอมูลของนักศึกษา และกระตุนใหนักศึกษาแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
4 ปรับปรุงการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนเปนรายบุคคล

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
เกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค การออกกําลังกาย เครื่องสําอาง พลังงาน และเทคโนโลยี
Study science processes, science application for daily life about foods, dress, living
places, medication, exercises, cosmetics, energy and technology.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษา

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

อาจารยผสู อนประจําตอนเรียนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา รายกลุมและรายบุคคล ตาม
ความตองการของนักศึกษาอยางนอย 6 ชั่วโมง/ตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
1) อาจารยผูสอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกครั้ง
2) อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี
3) การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของการ
เปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม
5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ ใชตัวแบบที่ดี เชน ตัวแบบที่
เปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ อินเตอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติก รรม โดยใชการเสริมแรงที่
เหมาะสม กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง
6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม
เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย
4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือวัด ตาง ๆ เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบวัด
เจตคติ เปนตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) ความรูและเขาใจในวิทยาศาสตรที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
2) จําแนกและอธิบายองคความรูดานวิทยาศาสตร
3) มีความรูทเี่ กี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก

4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินชีวิตไดอยางมี

คุณภาพ
2.2วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้
ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
2) การจั ด การเรี ยนรู จ ากสถานการณ จ ริ ง โดยการศึก ษาจากกรณีตั ว อย าง วี ดีทั ศ น หรื อ เชิ ญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจในเรื่องที่
ศึกษาดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได
4) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนด
ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคิดอยางเปนระบบ
2) ความสามารถในการคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตรตาง ๆ ไดเปนอยางดี
3) ความสามารถในการประยุกตความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรของตนเองในการดําเนินชีวิต
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
1) กรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุม
3) การศึกษาโดยการทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) ใชตัวแบบที่ดี สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปนขั้นตอนของการคิดที่จะพัฒนา
และใหดําเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
5) ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและความรูเพิ่มเติม
6) ฝกใหลงมือปฏิบัตบิ อยๆ ใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความชํานาญ
7) ใชวิธีการสอนแบบตางๆ เชน การสาธิต การแสดง การทดลอง เปนตน
8) ใชเทคนิคการสอนตางๆ เชน หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เปนตน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) ความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตาม
2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดสี ามารถสื่อสารกับผูอ ื่นไดเปนอยางดี ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
4) ความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
2) มอบหมายงานทํางานที่ตองประสานงานกับ ผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณ
บุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเครือ่ งมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
2) ความสามารถในการสืบค นขอมูลทางวิ ทยาศาสตร และวิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
3) สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได
5) ความสามารถในการเลือกใชขอมูลทางวิทยาศาสตร และสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตและแกไขปญหาของตนเองไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหนักศึกษาไดวิเคราะห จากกรณีศึกษา การเรียนรูเทคนิคและประยุกตใช
ในสถานการณตางๆ
2) การทดลอง การฝกปฏิบัติ นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
3) มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับการเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

• ปฐมนิเทศนักศึกษา
สรุปเนื้อหาและรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล
• บทนํา
• วิทยาศาสตรและกระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร

3

- แนะนําหนังสือที่ใชประกอบการเรียน
-แนะนํารายวิชาโดยใช PowerPoint
- อินเตอรเน็ต

คณาจารย
ผูสอน

3

คณาจารย
ผูสอน

3

• อาหารและโภชนาการ

3

4

• ยา

3

5

• เครื่องสําอางค

3

6

• สุขภาพและการออกกําลังกาย

3

7

• กิจกรรมบูรณาการ

3

- สมมุติฐานของเศียรพระในรากไม
วิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของตนเอง
-บรรยายโดยใช Power Point ประกอบ และให
ตัวอยาง
-อินเตอรเน็ต
- หนึ่งหนวยโภชนาการจากฉลากอาหาร
วิเคราะหการรับประทานอาหารตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- บรรยายโดยใช Power Point ประกอบ และ
ใหตัวอยาง
-อินเตอรเน็ต
-เรื่องจริงของฉลากยาสามัญประจําบาน
เสนอแนะการใชยาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- บรรยายโดยใช Power Point ประกอบ และ
ใหตัวอยาง
- อินเตอรเน็ต
- ตีแผฉลากเครื่องสําอาง
- การใชเครื่องสําอางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- บรรยายโดยใช Power Point ประกอบ และ
ใหตัวอยาง
- อินเตอรเน็ต
- รอบเอวของฉันในวันนี้
- การรักษาสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- บรรยายโดยใช Power Point ประกอบ และ
ใหตัวอยาง
- อินเตอรเน็ต
- ตารางรักษสุขภาพ……ชีวิตออกแบบได
- บรรยายโดยใช Power Point ประกอบ และ
ใหตัวอยาง
- อินเตอรเน็ต

2

คณาจารย
ผูสอน

คณาจารย
ผูสอน

คณาจารย
ผูสอน

คณาจารย
ผูสอน

คณาจารย
ผูสอน

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน
คณาจารย
ผูสอน

คณาจารย
ผูสอน

8

• เครื่องนุงหม

3

9

• ที่อยูอาศัย

3

10

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3

11

• พลังงาน

3

12

• เทคโนโลยี

3

13

• กิจกรรมบูรณาการ

3

14

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3

-ชุดนักศึกษาในฝน
-การใชเครื่องนุงหมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- บรรยายโดยใช Power Point ประกอบ และ
ใหตัวอยาง
- อินเตอรเน็ต
- เรื่องทุกขใจบนเตียงนอน
- การจัดการที่อยูอาศัยตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
- บรรยายโดยใช Power Point ประกอบ และ
ใหตัวอยาง
- อินเตอรเน็ต
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- แนะนําการศึกษาคนควาดวยตัวเอง
- บรรยายโดยใช Power Point ประกอบ และ
ใหตัวอยาง
- อินเตอรเน็ต
- กี่วัตตตอชั่วโมงกันแน?
- การใชพลังงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- บรรยายโดยใช Power Point ประกอบ และ
ใหตัวอยาง
- อินเตอรเน็ต
- เทคโนโลยี เพื่อนแทหรือศัตรูตัวราย?
- การใชเทคโนโลยีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- บรรยายโดยใช Power Point ประกอบ และ
ใหตัวอยาง
- อินเตอรเน็ต
-ประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใชตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- บรรยายโดยใช Power Point ประกอบ และ
ใหตัวอยาง
- อินเตอรเน็ต
- นําเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

15

• สรุป และทบทวนบทเรียน

3

-สงแบบฝกหัด

16

สอบปลายภาค

คณาจารย
ผูสอน

คณาจารย
ผูสอน

คณาจารย
ผูสอน

คณาจารย
ผูสอน

คณาจารย
ผูสอน

คณาจารย
ผูสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1
1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1,
4.4, 5.2, 5.5
2
1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1,
4.4, 5.2, 5.5
3
1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1,
4.4, 5.2, 5.5
4
1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1,
4.4, 5.2, 5.5
5
1.1-1.4, 4.1, 4.4
6
2.1, 2.2, 3.2, 3.3,

วิธีการประเมิน
โครงการฯ

สัปดาหที่
ประเมิน
10,14

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%

แบบฝกหัด

15

10%

กิจกรรมประจําบท

2,3,4,5,6,8 ,9,11,12

20%

กิจกรรมบูรณาการ

7,13

10%

จิตพิสัย
สอบปลายภาค

1-15
16

10%
30%

3. เกณฑการใหคะแนน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สัดสวนของการประเมินผล 15 %
เกณฑการพิจารณา
ความถูกตองของรายงาน

1 คะแนน
มีขอผิดพลาดในรายงาน
มากกวา 80 %
ไมมีการใชเทคโนโลยี

สื่อที่ใชในการนําเสนอ
ประโยชน

มีประโยชนตอตนเองเทานั้น

การใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
การทํางานเปนทีม

ใชนอยกวา 2 ขั้นตอน
สมาชิกนอยกวารอยละ 50
รวมมือกันทํางาน

2 คะแนน
มีขอผิดพลาดใน
รายงาน 50-80 %
มีการใชเทคโนโลยี
แตไมเหมาะสม
มีประโยชนตอตนเอง
และชุมชน
ใช 2-3 ขั้นตอน

3 คะแนน
มีขอผิดพลาดในรายงาน
นอยกวา 80%
มีการใชเทคโนโลยี และ
เหมาะสม
มีประโยชนตอตนเองและ
สังคม
ใชครบ 4 ขั้นตอน

สมาชิกมากกวารอย
ละ 50 รวมมือกัน
ทํางาน

สมาชิกทุกคนรวมมือกัน
ทํางาน

แบบฝกหัด สัดสวนของการประเมินผล 10 %
เกณฑการพิจารณา
ความตรงตอเวลา
ความเปนระเบียบเรียบรอย
ความถูกตอง
ความครบถวน
จริยธรรมในการทํางาน

1 คะแนน
สงชากวาเวลาที่กําหนด
ไมสมบูรณ
ถูกตองนอยกวา 70%
ครบถวนนอยกวา 70%
ลอกผลงานของคนอื่น

2 คะแนน
สงตามเวลาทีก่ ําหนด
สมบูรณ
ถูกตองมากกวา 70%
ครบถวนมากกวา 70%
ไมลอกผลงานของคนอื่น

กิจกรรมประจําบท สัดสวนของการประเมินผล 20 %
เกณฑการพิจารณา
1 คะแนน
ความสามารถในการ ไมมีการวิเคราะห
วิเคราะห

2 คะแนน
มีการวิเคราะห
แต ไมถูกตอง

การตอบคําถาม

ตอบคําถามไม
ครบ

ตอบคําถามครบ
แต ไมถูกตอง

การนําเสนอ

ไมมีการใช
เทคโนโลยี

มีการใช
เทคโนโลยี และมี
ขอผิดพลาดมาก

การแสดงความ
คิดเห็น

ไมมีการแสดง
ความคิดเห็น

มีการแสดงความ
คิดเห็น แตไม
สมเหตุสมผล

การทํางานเปนทีม

สมาชิกนอยกวา สมาชิกรอยละ
51-70 รวมมือกัน
รอยละ 50
ทํางาน
รวมมือกันทํางาน

3 คะแนน
มีการวิเคราะห
และ ถูกตอง
บางสวน
ตอบคําถามครบ
และ ถูกตอง
บางสวน
มีการใช
เทคโนโลยี และ
มีขอผิดพลาด
เล็กนอย
มีการแสดง
ความคิดเห็น
ปานกลางและ
สมเหตุสมผล
สมาชิกมากกวา
รอยละ 71-99
รวมมือกัน
ทํางาน

4 คะแนน
มีการวิเคราะห
และถูกตอง
ทั้งหมด
ตอบคําถามครบ
และ ถูกตอง
ทั้งหมด
มีการใช
เทคโนโลยี และ
ไมมีขอผิดพลาด
มีการแสดงความ
คิดเห็นมาก และ
สมเหตุสมผล
สมาชิกทุกคน
รวมมือกันทํางาน

กิจกรรมบูรณาการ สัดสวนของการประเมินผล 10 %
เกณฑการพิจารณา
การนําไปใชประโยชน
ความสามัคคีในการทํางาน
การบูรณาการ
ความคิดสรางสรรค
การนําเสนอ

1 คะแนน
มีประโยชนตอตนเอง
สมาชิกรวมกันทํางานต่ํากวา 80 %
ใชความรูนอยกวา 2 เรื่อง
ปานกลาง
ไมมีการใชเทคโนโลยี หรือมีขอผิดพลาด
มาก

2 คะแนน
มีประโยชนตอสวนรวม
ทุกคนที่สวนรวมในการทํางาน
ใชความรูมากกวา 2 เรื่อง
มาก
มีการใชเทคโนโลยี หรือมี
ขอผิดพลาดเล็กนอย

จิตพิสัย สัดสวนของการประเมินผล 10 %
เกณฑการพิจารณา
การแตงกาย
ความตั้งใจเรียน
การตรงตอเวลา
การเขาชั้นเรียน
มารยาทในหองเรียน

0 คะแนน
ไมถูกตองตามระเบียบ
นอย
เขาเรียนสายทุกครั้ง
เขาเรียนนอยกวา 80 %
ไมมี

4. เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน
เกรด
คะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

90 – 100
85 - 89
75 - 84
70 - 74
60 - 69
55 - 59
50 - 54
0 - 49

1 คะแนน
ถูกตองตามระเบียบบางครั้ง
ปานกลาง
เขาเรียนตรงเวลาบางครั้ง
เขาเรียน 80-90 %
มีปานกลาง

2 คะแนน
ถูกตองตามระเบียบทุกครั้ง
มาก
เขาเรียนตรงเวลาทุกครั้ง
เขาเรียนมากกวา 90 %
มีมาก

เกณฑการพิจารณา

สงแบบฝกหัด รายงานการคนควาที่ไดรับมอบหมายและสอบปลายภาคได 90 -100%
สงแบบฝกหัด รายงานการคนควาที่ไดรับมอบหมายและสอบปลายภาคได 85 - 89 %
สงแบบฝกหัด รายงานการคนควาที่ไดรับมอบหมายและสอบปลายภาคได 75 - 84 %
สงแบบฝกหัด รายงานการคนควาที่ไดรับมอบหมายและสอบปลายภาคได 70 - 74 %
สงแบบฝกหัด รายงานการคนควาที่ไดรับมอบหมายและสอบปลายภาคได 60 - 69 %
สงแบบฝกหัด รายงานการคนควาที่ไดรับมอบหมายและสอบปลายภาคได 55 - 59 %
สงแบบฝกหัด รายงานการคนควาที่ไดรับมอบหมายและสอบปลายภาคได 50 - 54 %
สงแบบฝกหัด รายงานการคนควาที่ไดรับมอบหมายและสอบปลายภาคได 0 - 49 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. วิทยาศาสตรใน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ใหนักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง และของเพื่อนรวมชั้นเรียน
2. การสนทนากลุม ระหวางผูส อนและผูเรียน
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน โดยใชแบบประเมินความพึง
พอใจ
4. นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการ
สอน และผลการเรียนรูที่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง รายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัย

2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน โดยใชแบบประเมินความพึง
พอใจ
2. การเก็บขอมูลเพื่อการประเมินการสอน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูข องนักศึกษา และการทวน
สอบผลประเมินการเรียนรู โดยทีมผูสอน
3. การปรับปรุงการสอน
1. มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาการเรียนของนักศึกษา
2. จัดทําขอสอบมาตรฐาน
3. ผูประสานงานรายวิชา และคณาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไมใชอาจารยผูสอน
2. มีการตั้งคณะกรรมการรายวิชาเพื่อทําการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
กระบวนการของการวิเ คราะหขอ สอบ กระบวนการของการให คะแนนนัก ศึกษา กระบวนการของการให
คะแนนพฤติกรรม และกระบวนการของการใหคะแนนรายงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ผูประสานงานรายวิชาจัดประชุมคณาจารยผูสอนกอนเปดภาคเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม
2. นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ รียนในเรือ่ งคุณภาพการสอน วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน สื่อการสอน และผลการเรียนรูที่ไดรับ มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
3. นําผลการเก็บขอมูลเพื่อการประเมินการสอนโดยทีมผูสอนมากําหนดกลยุทธในการทําโครงการ
“พัฒนาคุณภาพชีวิต” ทุกภาคเรียน
4. พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเปนทรัพยากรรวมในการจัดการเรียนการสอน
5. รับฟงขอเสนอแนะของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา
6. นําผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และทีมผูสอนมาประกอบการปรับปรุงรายวิชาทุก
3 ป ใหมีความทันสมัย
7. สรุปการดําเนินงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา

