แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นวิชาพื้นฐาน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.สิรวัลภ์
เรืองช่วย ตู้ประกาย
โทรศัพท์ภายใน 9446 โทรศัพท์มือถือ 084- 6554180 E-mail sirawanr@gmail.com
4.2 อาจารย์ผู้สอน อ.สวิต ฉิมเรือง
โทรศัพท์ภายใน 9439 โทรศัพท์มือถือ 089- 6260291 E-mail Sawit_chi@dusit.ac.th
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9 พฤศจิกายน 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย
1) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก และแปลความหมายเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก และสรุปเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ไก้แก่
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค การออกกาลังกาย การพักผ่อน เครื่องสาอาง พลังงาน
เทคโนโลยี
3) เพื่ อให้ผู้ เ รียนรู้จั ก และสามารถวิเคราะห์ค วามสั ม พันธ์ ระหว่ างวิท ยาศาสตร์กั บ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 จิตพิสัย
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
2) เพื่อให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
1.3 ทักษะพิสัย
1) ผู้เรียนสามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
2) ผู้เรียนสามารถส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3) ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ และวิจารณ์เรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา
รักษาโรค การออกกาลังกาย เครื่องสาอาง พลังงาน และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันได้
4) ผู้เรียนสามารถสร้างแผน รูปแบบ หรือผลิตภัณฑ์ที่นามาใช้ในชีวิตประจาวัน โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีความ
ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน ปรับปรุงการใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน เกี่ยวกับ
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค การออกกาลังกาย การพักผ่อน เครื่องสาอาง พลังงาน
เทคโนโลยี และการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือ 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือ 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตาม
ความต้องการของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนในช่วงเวลาที่อาจารย์
ผู้สอนไม่มีภารกิจอื่นใดได้โดยตรง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพอดี ไม่ขาด ไม่เกินความพอดี คือ ปฏิบัติตนอยู่ในทางสายกลาง
ไม่ขาด ไม่เกิน ไม่มาก ไม่น้อย เป็นผู้กระทาด้วยเจตนาดี ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และทาไปเพื่อสิ่งที่ดีงาม
ไม่ใช่ทาด้วยการถูกบังคับ หรือด้วยผลประโยชน์ใด ๆ เป็นผู้ที่มีเหตุผล พอใจที่ได้ปฏิบัติต่อผู้อื่น และเห็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นสาคัญ เป็นผู้ที่มุ่งสันติสุขหรือความสงบ ไม่ใช่มุ่งความสมบูรณ์พูนสุขเป็นที่ตั้ง เป็น
ผู้ที่มีความพอ รู้จักสละสิทธิทางธรรมชาติ เพื่อเห็นแก่ส่วนรวม และปฏิบัติตามข้อผูกพันและหน้าที่ด้วย
ความพอเหมาะพอควร เป็นผู้ที่มีนิสัยอันดีงามในการทาหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และทาหน้าที่อย่างดี
ที่สุด เป็นผู้สามารถควบคุมแรงกระตุ้นและความยากต่าง ๆ เอาไว้ได้ด้วยเหตุผล และเป็นผู้ที่ปฏิบัติตาม
กฎ หรือมาตรการทางจริยธรรม ได้เหมาะสมกับกาลเทศะอยู่เสมอ
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning) โดยการบรรยายพร้อมยก
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับคุณ ธรรม จริยธรรม และให้ผู้เรียนได้ใช้ กระบวนการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาที่
ยกตัวอย่าง
1.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกต
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- ซักถาม/สัมภาษณ์
- ตรวจผลงาน
- ทดสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจาวัน เกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค การออกกาลังกาย การพักผ่อน
เครื่องสาอาง พลังงาน เทคโนโลยี และการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี สามารถประยุกต์เนื้อหาที่เรียนในไป
ใช้กับการเขียนบทความเชิงวิชาการด้านต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเรียนรู้ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ
2.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่ง เป็น
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะต้องสืบค้ น เสาะหา สารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้า ด้วยวิธีการต่าง ๆ
จนทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็น
องค์ความรู้ของผู้เรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลในสมองอย่างยาวนาน
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกต
- ซักถาม/สัมภาษณ์
- ตรวจผลงาน
- ทดสอบ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาเรื่องการแก้ปัญหาให้นักศึกษามีความสามารถในการขจัดปัญหา หรือผ่อนปัญหาหนักให้
ปัญหาเบา อันจะทาให้งานถูกดาเนินงานอย่างเหมาะสมลุล่วง เรื่องความละเอียดรอบคอบให้นักศึกษา
ทางานอย่างตั้งใจ ใส่ใจ ระมัดระวัง รู้จักป้องกันและแสวงหากระบวนการควบคุมและป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า และเรื่องความคิดริเริ่มให้นักศึกษามี ความคิดในสิ่งใหม่ แนวทางใหม่ เพื่อ
สร้างสรรค์งาน/กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่ง เป็น
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะต้องสืบค้น เสาะหา สารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้า ด้วยวิธีการต่าง ๆ
จนทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็ น
องค์ความรู้ของผู้เรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลในสมองอย่างยาวนาน
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3.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกต
- ซักถาม/สัมภาษณ์
- ตรวจผลงาน
- ทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
พัฒนาเรื่องการปรับตัวให้นักศึกษามีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและผจญกับงานใหม่
ผู้ร่วมงานคนใหม่ สิ่งใหม่ๆได้เป็นอย่างดี เรื่องมนุษย์สัมพันธ์ให้นักศึกษามีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขและมีสมานฉันท์ เรื่องการทางานเป็นทีม
ให้นักศึกษาสามารถทาให้งาน/โครงการ/กิจกรรมถูกดาเนินงานโดยทีมงานที่มีการวางแผนและแบ่งงาน
ตามภาระหน้าที่และความถนัดอันทาให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ในที่สุด และเรื่องความอดทนให้นักศึกษา
ทางานอย่างตั้งใจไม่ลดละความพยายาม มุ่งมั่นและทนต่ออุปสรรคต่างๆจนงานบรรลุเป้าหมาย
4.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน (Project-based Learning) เป็นงานวิจัยชิ้นเล็ก ๆ สาหรับ
ผู้เรียนที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ การค้นคว้าหาคาตอบ การแก้ปัญหา หรือการตอบข้อสงสัยตามความ
สนใจของตนเองหรือกลุ่ม โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดาเนินงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกต
- ซักถาม/สัมภาษณ์
- ตรวจผลงาน
- ทดสอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
พัฒนาเรื่องการนาเสนอ ให้นักศึกษามีการใช้คาพูด ท่าทาง และใช้สื่อประกอบการพูดเพื่อให้
ข้อมูล โน้มน้าวและชักจูงให้เชื่อหรือประพฤติตามที่ผู้นาเสนอต้องการ
5.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่ง เป็น
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะต้องสืบค้น เสาะหา สารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้า ด้วยวิธีการต่าง ๆ
จนทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็น
องค์ความรู้ของผู้เรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลในสมองอย่างยาวนาน

5

มคอ. 3
5.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกต
- ซักถาม/สัมภาษณ์
- ตรวจผลงาน
- ทดสอบ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
1
บทนา
2
วิทยาศาสตร์และ
กระบวนการแสวงหา
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
3
อาหารและโภชนาการ

4

ยา

5

7
8

เครื่องสาอาง
เสนอชื่อโครงการฯ
สุขภาพและการออก
กาลังกาย
กิจกรรมบูรณาการ
เครื่องนุ่งห่ม

9

ที่อยู่อาศัย

10
11

พลังงาน

12

เทคโนโลยี

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
แนะนารายวิชา และการจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมเศียรพระ
วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง

วิเคราะห์ฉลากโภชนาการ
วิเคราะห์การรับประทานอาหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วิเคราะห์ฉลากยา
เสนอแนะการใช้ยาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การใช้ประโยชน์จากฉลากเครื่องสาอาง
การใช้เครื่องสาอางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วิเคราะห์สุขภาพของตนเอง
การรักษาสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางรักษ์สุขภาพ
ออกแบบเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ
การใช้เครื่องนุ่งห่มตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วิเคราะห์ที่อยู่อาศัยของตนเอง
การจัดการที่อยู่อาศัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คานวณการใช้พลังงานในชีวิตประจาวัน
การใช้พลังงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี
6
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13
14
15

กิจกรรมบูรณาการ
สรุป และทบทวน
บทเรียน

การใช้เทคโนโลยีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นาเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งแบบฝึกหัด

16
สอบปลายภาค (สอบในตาราง)
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2
3
4
5

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ประเมิน

โครงการพัฒนาคุณภาพ
10 และ 14
ชีวิต
แบบฝึกหัด
15
กิจกรรมประจาบท
2 3 4 5 6 8 9 11 และ 12
กิจกรรมบูรณาการ
7 และ 13
จิตพิสัย
ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
15
10
20
10
10

3. เกณฑ์การให้คะแนน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สัดส่วนของการประเมินผล 15 %
เกณฑ์การพิจารณา
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
ความถูกต้องของรายงาน ถูกต้องน้อยกว่า 50
ถูกต้อง 50-80 % ถูกต้องมากกว่า 80%
%
สื่อที่ใช้ในการนาเสนอ
ต้องปรับปรุง
น่าสนใจปานกลาง
น่าสนใจมาก
ประโยชน์
มีประโยชน์น้อย
มีประโยชน์ปานกลาง
มีประโยชน์มาก
การใช้กระบวนการทาง
น้อย
ปานกลาง
มาก
วิทยาศาสตร์
การทางานเป็นทีม
น้อย
ปานกลาง
มาก
แบบฝึกหัด สัดส่วนของการประเมินผล 10 %
เกณฑ์การพิจารณา
1 คะแนน
ความตรงต่อเวลา
ส่งช้ากว่าเวลาที่กาหนด

2 คะแนน
ส่งตามเวลาที่กาหนด

7

มคอ. 3
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความถูกต้อง
ความครบถ้วน
จริยธรรมในการทางาน

น้อย
ถูกต้องน้อยกว่า 70%
ครบถ้วนน้อยกว่า 70%
ลอกผลงานของคนอื่น

กิจกรรมประจาบท สัดส่วนของการประเมินผล 20 %
เกณฑ์การพิจารณา
1 คะแนน
2 คะแนน
ความสามารถในการวิเคราะห์
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้องน้อย
การตอบคาถาม
ต้องปรับปรุง
ปานกลาง
การนาเสนอ
ต้องปรับปรุง
ปานกลาง
การแสดงความคิดเห็น
ไม่มี
น้อย
การทางานเป็นทีม
ไม่มี
น้อย

มาก
ถูกต้องมากกว่า 70%
ครบถ้วนมากกว่า 70%
ไม่ลอกผลงานของคนอื่น

3 คะแนน
ถูกต้องปานกลาง

ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง

4 คะแนน
ถูกต้องมาก
ดีมาก
ดีมาก
มาก
มาก

กิจกรรมบูรณาการ สัดส่วนของการประเมินผล 10 %
เกณฑ์การพิจารณา
1 คะแนน
2 คะแนน
การนาไปใช้ประโยชน์
มีประโยชน์ต่อตนเอง
มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
ความสามัคคีในการทางาน สมาชิกร่วมกันทางานต่ากว่า 80 % ทุกคนที่ส่วนร่วมในการทางาน
การบูรณาการ
ใช้ความรู้ 1 เรื่อง
ใช้ความรู้มากกว่า 1 เรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์
ปานกลาง
มาก
การนาเสนอ
ต้องปรับปรุง
ดี
จิตพิสัย สัดส่วนของการประเมินผล 10 %
เกณฑ์การ
0 คะแนน
1 คะแนน
พิจารณา
การแต่งกาย
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ถูกต้องตามระเบียบบางครั้ง
ความตั้งใจเรียน
น้อย
ปานกลาง
เข้าเรียนตรงเวลาบางครั้ง
การตรงต่อเวลา
เข้าเรียนสายทุกครั้ง
เข้าเรียนน้อยกว่า 80 %
การเข้าชั้นเรียน
เข้าเรียน 80-90 %
มารยาทในห้องเรียน
ไม่มี
มีปานกลาง

2 คะแนน
ถูกต้องตามระเบียบทุกครั้ง
มาก
เข้าเรียนตรงเวลาทุกครั้ง
เข้าเรียนมากกว่า 90 %
มีมาก

4. เกณฑ์สรุปการประเมินผลการเรียน
เกรด
A

คะแนน
เกณฑ์การพิจารณา
90 – 100 ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 90 -100%
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B+
B
C+
C
D+
D
F

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

ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 85 - 89 %
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 75 - 84 %
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 70 - 74 %
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 60 - 69 %
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 55 - 59 %
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 50 - 54 %
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 0 - 49 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
คณาจารย์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สวนดุ สิ ต . วิ ท ยาศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจาวัน. 2552. กรุงเทพ ฯ: ฝ่ายเอกสารตารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
การกีฬาแห่งประเทศไทย . (2545). การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพสาหรับทุกคน.
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา
กาพล ศรีวัฒนกุล บรรณาธิการ.(2541). คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
สยามสปอร์ตซินดิเคท.
ชาญชัย สิริเกษมเลิศ. สิ่งทอกันยุง นวัตกรรมไทย จากสมุนไพร. (2550). วารสารคัลเลอร์ เวย์ ฉบับที่
73 ปีท1ี่ 3 หน้า 24-26.
ชวลิต รัตนกุล และคณะ. (2551). กินเพื่อสุขภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 10) กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษร
สัมพันธ์.
ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ และสุวิทย์ หิรัณยกาณฑ์. (2548). ปทานุกรม ศัพท์การศึกษา.
กรุงเทพมหานคร : บริษัทราไทยเพรส จากัด .
ชวนชม สกนธวัฒน์. (2535). การคุมกาเนิด. (พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น : คอมเพรส แอน ดีไซน์.
เชียงใหม่, มหาวิทยาลัย.คณะเภสัชศาสตร์.(2544). รอบรู้เรื่องยาและปัญหาสุขภาพ. มปท.
ชัชวาล เศรษฐบุตร. (2543). คอนกรีตเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : โอเดียน-สโตร์.
มานพ ตันตระบัณฑิตย์. (2545). วัสดุวิศวกรรม. กรุงเทพ ฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
นระ คมนามูล. (2547). เทคโนโลยีวัสดุในงานวิศวกรรม วัสดุและการทดสอบแบบไมทาลายใน
งานวิศวกรรมโยธา., กรุงเทพฯ: เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป.
นิกร ดุสิตสิน, วีระ นิยมจัน และไพลิน ศรีสุขโข. (บก.). (2545). คู่มือการสอนเพศศาสตร์ระดับ
มัธยม. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาโนเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่แห่งศตวรรษที่ 21,ศูนย์นาโนเทคโนโลยี , ฐานการพิมพ์
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นวลแข ปาลิวนิช. (2542). ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย “ฉบับปรับปรุงใหม่” . กรุงเทพฯ: เม็ดทรายพริ้น
ติ้ง.
...... .................(2534). ความรู้เรื่องผ้าสาหรับวัยรุ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ.
นฤมล ศิริทรงธรรม. เสื้อผ้ายุคใหม่ใส่ควบคุมเบาหวาน. (2551). วารสารคัลเลอร์ เวย์, ฉบับที่ 75 ปีที่
13 หน้า 21-22.
วิทยากร เชียงกูล.(2546). อธิบายศัพท์ การศึกษาและความรู้สาขาต่างๆ. กรุงเทพมหานคร :บริษัท
โรงพิมพ์เดือนตุลาคม จากัด.
วินัย ดะห์ลัน. (2547). อาหารร่วมสมัย อาหารล้าสมัย. [Online]. Available :
http://www.nationweekend.com/weekend/20050303/wei01.shtml.
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา. (2543). วิทยาศาสตร์เส้นใย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
วิไลลักษณ์ ศรีสุระ. จุลินทรีย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหาร ในกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
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ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส.(2542). วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.
ศึกษาธิการ,กระทรวง.(2536).เอกสารประกอบการฝึกอบรมครู วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา.
ศรีกาญจนา พลอาสา. (2546). การจัดการเสื้อผ้า. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สายธาร.
สาคร ชลสาคร. (2548). วัสดุที่ใช้ผลิตและตกแต่งเสื้อผ้า. กรุงเทพฯ: สายธาร.
สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์. สีย้อมธรรมชาติ (Natural dyes). (2550).วารสาร คัลเลอร์ เวย์ ฉบับที่ 69 ปี
ที่ 12 หน้า 39-41.
สิรีรัตน์ จารุจินดา. ชีวิตดี ชีวิตปลอดภัยด้วยสิ่งทอเฉพาะทาง. (2550). วารสารคัลเลอร์ เวย์ ฉบับที่ 68
ปีที่ 12 หน้า 32-37.
สง่า สรรพศรี. (2526). เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง และของเพื่อนร่วมชั้นเรียน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษา
- จัดทาข้อสอบมาตรฐาน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ อื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี ให้มีความทันสมัย
- รับฟังข้อเสนอแนะของบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา
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