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รายละเอียดของรายวิชา
สถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4000109 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร ปริญญาตรี หลายหลักสูตร
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ.ทิพยวิมล กิตติวราพล กลุมเรียน A1
ผศ.ดร.สิรวัลภ เรืองชวย ตูประกาย กลุมเรียน A2
ผศ.สุขเกษม จารุวิจิตร
กลุมเรียน C2
ผศ.ดร.ชานุ โพธิพิทักษ
กลุมเรียน E2
อาจารยอาภาพรรณ สัตยาวิบูล กลุมเรียน A4

ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด
ผศ.ดร.จันทรัสจ วุฒิสัตยวงศกุล
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1 หรือ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยระนอง 2 ศูนยรางน้ํา ศูนยวิทยาศาสตร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

2

กลุมเรียน B1
กลุมเรียน B2
กลุมเรียน D2
กลุมเรียน A3, B3
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1) เพื่อให ผู เรี ยนรูจัก และแปลความหมายเรื่องทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร จําแนก
อธิบ ายองคความรู และสรุป การประยุกตใชวิทยาศาสตรในดานตาง ๆ ไดแ ก อาหาร เครื่อ งนุ งห ม
ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค การออกกําลังกาย การพักผอน เครื่องสําอาง พลังงาน และเทคโนโลยี
2) เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ชาติ และสังคมโลก
3) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถตรวจสอบวิเคราะห
และสั ง เคราะห ค วามรู เรื่ อ งอาหาร เครื่ อ งนุ ง ห ม ที่ อ ยู อ าศั ย ยารั ก ษาโรค การออกกํ า ลั ง กาย
เครื่องสําอาง พลังงาน และเทคโนโลยี ในชีวิต ประจําวันได โดยการคน คว าและพัฒ นาความรูข อง
ตนเองอยางตอเนื่อง และนําความรูมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
4) เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางแผน รูปแบบ หรือผลิตภัณฑที่นํามาใชในชีวิตประจําวัน โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตกับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5) เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความสมบูรณพรอมตามคานิยมหลักของคนไทย

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อปรับ ปรุงเนื้ อหาใหส อดคองกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ บริบทของสั งคมปจจุบั น และ
บัณฑิตที่พึงประสงค
2) เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญ มีความยื ดหยุน หลากหลายเพื่อ
สนองตอบตอความตองการของผูเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนบัณฑิ ต
ที่ดําเนินชีวิตไดดีงาม มีความสุข สามารถนําความรูดานวิทยาศาสตรมาชวยแกปญหาและสรางสรรค
สังคมได เขาใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความใจความแตกตาง จุดเดนจุดดอยของเทคโนโลยี
ในชุมชน หรือสังคมตาง ๆ
3) ปรับปรุงการใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพในการรั บ รูและสื่อ สารขอ มูล ของนักศึกษา และกระตุ นให นัก ศึก ษาแสวงหาความรู อยา ง
ตอเนื่อง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การประยุ ก ต ใช ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร ใ น
ชีวิตประจําวัน เกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค การออกกําลังกาย เครื่องสําอาง
พลังงาน และเทคโนโลยี
Study of the science process skills, application of scientific knowledge in daily life
on food, clothing, housing, medicines, cosmetics, exercise, energy and technology.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
การศึกษาดวยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี
90

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานหนาเพจวิชา / Social Media / E-mail
- อาจารยจัดเวลาใหคาํ ปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอ่นื
1.2 วิธีการสอน
1) อาจารยผูสอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกครั้ง
2) อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี
3) การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการ
แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่
ของการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม
5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ ใชตัวแบบที่ดี เชน
ตัวแบบที่เปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ อินเตอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช
การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง
6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมิน จากการตรงเวลาของนั กศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง งานตามกํ าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ท่ไี ดรับมอบหมาย
4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือวัด ตาง ๆ เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบวัดเจตคติ เปนตน
4
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) ความรูและเขาใจในวิทยาศาสตรที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
2) จําแนกและอธิบายองคความรูดานวิทยาศาสตร
3) มีความรูที่เกี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินชีวิตได
อยางมีคุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) ใช ก ารเรีย นการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน น หลั ก การทางทฤษฎี ผนวกกั บ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
2) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาจากกรณีตัวอยาง วีดีทัศน หรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจใน
เรื่องที่ศกึ ษาดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได
4) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบั ติตามเปาหมายที่
กําหนด 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 ไดเปน
อยางดี
3) ความสามารถในการประยุกตความรูและทักษะทางวิ ทยาศาสตรของตนเองในการ
ดําเนินชีวิต
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
1) กรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุม
3) การศึกษาโดยการทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) ใชตัวแบบที่ดี สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปนขั้นตอนของการคิดที่
จะพัฒนาและใหดําเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
5) ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและความรูเพิ่มเติม
6) ฝกใหลงมือปฏิบัติบอยๆ ใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความชํานาญ
5
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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) มีมนุษยสัมพันธท่ดี ีสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
4) ความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) ใช การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเป น กลุม การเรียนแบบมีสวนรวม
ปฏิบัติการ
2) มอบหมายงานทํ างานที่ ตองประสานงานกับ ผูอื่น หรื อ ต องคน ควาหาข อ มูล จากการ
สัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
2) ความสามารถในการสืบคนขอมูลทางวิทยาศาสตร และวิเคราะหเพื่อนํามาประยุ กตใช
ในชีวิตประจําวัน
3) สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได
5) ความสามารถในการเลือกใชขอมูลทางวิทยาศาสตร และสารสนเทศเพื่อประยุกตใช
ในการดํารงชีวิตและแกไขปญหาของตนเองไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหนักศึกษาไดวิเคราะห จากกรณีศึกษา การเรียนรูเทคนิคและ
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ
2) การทดลอง การฝกปฏิบัติ นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
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3) มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับการ
เรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1
บทนํา
2
วิทยาศาสตรและกระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
3
อาหารและโภชนาการ
4

ยา

5

เครื่องสําอาง

6

สุขภาพและการออกกําลังกาย

7
8

กิจกรรมบูรณาการ 1
เครื่องนุงหม

9

ที่อยูอาศัย

10
11

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พลังงาน

12

เทคโนโลยี

13

กิจกรรมบูรณาการ 2

14
15
16

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สรุป และทบทวนบทเรียน
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน
แนะนํารายวิชา
เศียรพระในรากไม
วิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ฉลากอาหารนารู
การจัดสํารับอาหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ฉลากยาตองอาน
สมุนไพรกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ฉลาดดวยฉลากเครื่องสําอาง
การใชเครื่องสําอางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สุขภาพฉันในวันนี้
การรักษาสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางรักษสุขภาพ……ชีวิตออกแบบได
บุคลิกดีในชุดนักศึกษา
การใชเครื่องนุงหมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นวัตกรรมวัสดุที่อยูอาศัย
วาดภาพบานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กี่ยูนิตกันแน?
การใชพลังงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เทคโนโลยี เพื่อนแทหรือศัตรูตัวราย?
การใชเทคโนโลยีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แฟชั่นโชวเครื่องนุงหม DIY
นําเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สงแบบฝกหัด
สอบในตาราง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

1

1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.2,
3.3, 4.1, 4.4, 5.2, 5.5
1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.2,
3.3, 4.1, 4.4, 5.2, 5.5
1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.2,
3.3, 4.1, 4.4, 5.2, 5.5
1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.2,
3.3, 4.1, 4.4, 5.2, 5.5
1.1-1.4, 4.1, 4.4
2.1, 2.2, 3.2, 3.3,

โครงการฯ

10 และ 14

สัดสวนของ
การประเมินผล
20

แบบฝกหัด

15

10

2
3
4
5
6

กิจกรรมประจําบท 2 3 4 5 6 8 9 11
และ 12
กิจกรรมบูรณาการ
7 และ 13
จิตพิสัย
สอบปลายภาค

ทุกสัปดาห
ตามตารางสอบ

20
10
10
30

เกณฑการใหคะแนน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สัดสวนของการประเมินผล 20 %
เกณฑ
การพิจารณา
ความถูกตอง
ของรายงาน
สื่อเทคโนโลยีที่ใช
ในการนําเสนอ
ประโยชน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

มีขอผิดพลาด
มีขอผิดพลาด
มีขอผิดพลาด
มีขอผิดพลาด
มากกวา 80 %
51-80 %
21-50 %
0-20%
ไมมีการใช และไม
ไมมีการใช
มีการใช แตไม
มีการใช และ
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
มีประโยชนตอ
มีประโยชนตอ
มีประโยชนตอ
มีประโยชนตอ
ตนเองเทานั้น
ตนเองและชุมชน ตนเองและสังคม ตนเองและประเทศ
การใชกระบวนการ
ไมไดใช
ใช 1-2 ขั้นตอน
ใช 3 ขั้นตอน
ใช 4 ขั้นตอน
ทางวิทยาศาสตร
การทํางานเปนทีม สมาชิกนอยกวา
สมาชิก รอยละ
สมาชิกมากกวา
สมาชิกทุกคน
รอยละ 50 รวมมือ 50-80 รวมมือ รอยละ 80 รวมมือ รวมมือทํางาน
แบบฝกหัด สัดสวนของการประเมินผล 10 %
เกณฑการพิจารณา
ความตรงตอเวลา
ความเปนระเบียบเรียบรอย
ความถูกตอง
ความครบถวน
จริยธรรมในการทํางาน

1 คะแนน
สงชากวาเวลาที่กําหนด
ไมสมบูรณ
ถูกตองนอยกวา 70%
ครบถวนนอยกวา 70%
ลอกผลงานของคนอื่น
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2 คะแนน
สงตามเวลาที่กําหนด
สมบูรณ
ถูกตองมากกวา 70%
ครบถวนมากกวา 70%
ไมลอกผลงานของคนอื่น
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กิจกรรมประจําบท สัดสวนของการประเมินผล 20 %
เกณฑ
การพิจารณา
ความสามารถ
ในการวิเคราะห
การตอบคําถาม

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

ไมมี
การวิเคราะห
ไมครบ

มีการวิเคราะห มีการวิเคราะห และ มีการวิเคราะห
แตไมถูกตอง
ถูกตองบางสวน และถูกตองทั้งหมด
ครบ แตไมถูกตอง ครบ แตถูกตอง
ครบ และถูกตอง
บางสวน
ทั้งหมด
การนําเสนอและ
ไมมีการใช
มีการใช แตมี
มีการใช และ มี
มีการใช และ
การใชเทคโนโลยี
ขอผิดพลาดมาก ขอผิดพลาดเล็กนอย ไมมีขอผิดพลาด
การแสดง
ไมมีการแสดง
มี แตไม
มีปานกลางและ
มีมาก และ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
การทํางานเปนทีม สมาชิกนอยกวา
สมาชิก รอยละ
สมาชิกมากกวา
สมาชิกทุกคน
รอยละ 50 รวมมือ 50-80 รวมมือ รอยละ 80 รวมมือ
รวมมือทํางาน
กิจกรรมบูรณาการ สัดสวนของการประเมินผล 10 %
เกณฑการพิจารณา

1 คะแนน

2 คะแนน

การนําไปใชประโยชน

มีประโยชนตอ ตนเอง
มีประโยชนตอสวนรวม
ความสามัคคีในการทํางาน สมาชิกรวมกันทํางานต่ํากวารอยละ 80 ทุกคนที่สวนรวมในการทํางาน
การบูรณาการ

ใชความรูนอยกวา 2 เรื่อง

ใชความรูมากกวา 2 เรื่อง

ปานกลาง

มาก

ไมมีการใชเทคโนโลยี
หรือมีขอผิดพลาดมาก

มีการใชเทคโนโลยี
หรือมีขอผิดพลาดเล็กนอย

ความคิดสรางสรรค
การนําเสนอ

จิตพิสัย สัดสวนของการประเมินผล 10 %
เกณฑการพิจารณา
การแตงกาย

0 คะแนน

1 คะแนน

ไมถูกตองตามระเบียบ

2 คะแนน

ถูกตองตามระเบียบบางครั้ง ถูกตองตามระเบียบทุกครั้ง

ความตั้งใจเรียน

นอย

ปานกลาง

มาก

การตรงตอเวลา

เขาเรียนสายทุกครั้ง

เขาเรียนตรงเวลาบางครั้ง

เขาเรียนตรงเวลาทุกครั้ง

การเขาชั้นเรียน

เขาเรียนนอยกวา 80 %

เขาเรียน 80-90 %

เขาเรียนมากกวา 90 %

ไมมี

มีปานกลาง

มีมาก

มารยาทในหองเรียน

9

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90 – 100
85 - 89
75 - 84
70 - 74
60 - 69
55 - 59
50 - 54
0 - 49
ถอนรายวิชา
สงงานไมครบ/ ไมสมบูรณ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน.
2559. กรุงเทพ ฯ: ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
การกีฬาแหงประเทศไทย . (2545). การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับทุกคน.
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา
กําพล ศรีวัฒนกุล บรรณาธิการ.(2541). คูมือการใชยา (ฉบับสมบูรณ). พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
สยามสปอรตซินดิเคท.
ชาญชัย สิริเกษมเลิศ. สิ่งทอกันยุง นวัตกรรมไทย จากสมุนไพร. (2550). วารสารคัลเลอรเวย ฉบับที่
73 ปที่13 หนา 24-26.
ชวลิต รัตนกุล และคณะ. (2551). กินเพื่อสุขภาพ. (พิมพครั้งที่ 10) กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
อักษรสัมพันธ.
ชนินทรชัย อินทิราภรณ และสุวิทย หิรณ
ั ยกาณฑ. (2548). ปทานุกรมศัพทการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร : บริษัทรําไทยเพรส จํากัด .
ชวนชม สกนธวัฒน. (2535). การคุมกําเนิด. (พิมพครั้งที่ 2). ขอนแกน : คอมเพรส แอน ดีไซน.
เชียงใหม, มหาวิทยาลัย.คณะเภสัชศาสตร.(2544). รอบรูเรื่องยาและปญหาสุขภาพ. มปท.
ชัชวาล เศรษฐบุตร. (2543). คอนกรีตเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : โอเดียน-สโตร.
มานพ ตันตระบัณฑิตย. (2545). วัสดุวิศวกรรม. กรุงเทพ ฯ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมใน
และนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรีย นรูและผลการเรียนรูที่
ไดรับ และเสนอแนะเพื่อ การปรับปรุงรายวิ ชา โดยการแสดงความคิด เห็น ผ านระบบออนไลน ของ
มหาวิทยาลัย

2. กลยุทธการประเมินการสอน
• นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินผานระบบออนไลน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารยผูป ระสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกัน ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
• การถอดบทเรีย นรวมกั น ระหว า งอาจารย ผู ส อน รว มกั บ การพิ จ ารณาผลการเรี ย นของ
นัก ศึกษา ร วมกั นพิ จ ารณากิจกรรม/วิธีก ารสอน อาจดู จากผลการเรีย น พฤติก รรมของนั กศึ ก ษา
อาจารยจัดประชุมพูดคุยและเขียนสรุปผลการพูดคุย

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
• ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
• จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
• ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอนรวมในรายวิชา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
• ผูสอนทวนสอบจากคะแนนขอสอบ และงานที่มอบหมาย
• ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา ผูสอนมีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
โดยการสอบถามและใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน
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• หลักสูต รมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ข องนักศึก ษา ทําหนาที่ท วนสอบ
ผลสัม ฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิช า วาตรงตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขใน มคอ.3 หรือไม ตรวจสอบ
วิธีการใหคะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ป ระสิท ธิผ ลรายวิช า อาจารยผูส อน/อาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพ
มากขึ้น ดังนี้
• อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณา
จากผลการประเมิ น การสอนโดยนักศึ กษา ผลการสอบ ข อคิ ด เห็น ของอาจารย ผู รวมสอน นํ ามา
พิจ ารณาวางแผนเพื่ อปรับ ปรุงคุณ ภาพการจัดการเรีย นการสอนในปก ารศึกษาหน า ทั้ งนี้ ไดมีการ
นําเสนอ มคอ.5 ตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
• ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป
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