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รายละเอียดของรายวิชา
สถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร ปริญญาตรี หลายหลักสูตร
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล กลุ่มเรียน A1, A4
ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย กลุ่มเรียน C4

ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1 หรือ 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ระนอง 2 ศูนย์รางน้า ศูนย์วิทยาศาสตร์

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

2

กลุ่มเรียน A1
กลุ่มเรียน A2, B4
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก และแปลความหมายเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จาแนก
อธิบายองค์ความรู้ และสรุปการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ ม
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การออกกาลังกาย การพักผ่อน เครื่องสาอาง พลังงาน และเทคโนโลยี
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ชาติ และสังคมโลก
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถตรวจสอบวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ ค วามรู้ เรื่ อ งอาหาร เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ที่ อ ยู่ อ าศั ย ยารั ก ษาโรค การออกก า ลั ง กาย
เครื่องสาอาง พลั งงาน และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันได้ โดยการค้นคว้าและพัฒ นาความรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างแผน รูปแบบ หรือผลิตภัณฑ์ที่นามาใช้ในชีวิตประจาวัน โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์พร้อมตามค่านิยมหลักของคนไทย

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่ อปรับ ปรุงเนื้ อหาให้ สอดค้องกับกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ บริบทของสังคมปัจจุบันและ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
2) เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความยืดหยุ่น หลากหลายเพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นบัณฑิต
ที่ดาเนินชีวิตได้ดีงาม มีความสุข สามารถนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
สังคมได้ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความใจความแตกต่าง จุดเด่นจุดด้อยของเทคโนโลยี
ในชุมชน หรือสังคมต่าง ๆ
3) ปรับปรุงการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการรับ รู้และสื่ อสารข้อมูลของนักศึกษา และกระตุ้นให้ นักศึกษาแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ การประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
ชีวิตประจาวัน เกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การออกกาลังกาย เครื่องสาอาง
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
การศึกษาด้วยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี
90

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านหน้าเพจวิชา / Social Media / E-mail
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกครั้ง
2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่
ของการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น
ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวั ติ สื่อ อินเตอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้
การเสริมแรงทีเ่ หมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น เรี ย น การส่ งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัด ต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
4
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) ความรู้และเข้าใจในวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
2) จาแนกและอธิบายองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) ใช้ ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน้ น หลั ก การทางทฤษฎี ผนวกกั บ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนีใ้ ห้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
2) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง วีดีทัศน์ หรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
4) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระทาของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่
กาหนด ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) ความสามารถในการค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี
3) ความสามารถในการประยุกต์ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของตนเองในการ
ดาเนินชีวิต
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
1) กรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) การศึกษาโดยการทาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการคิดที่
จะพัฒนาและให้ดาเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
5) ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพิ่มเติม
6) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความชานาญ
5
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7) ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง เป็นต้น
8) ใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เป็นต้น
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) ความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตาม
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
4) ความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ มีการทางานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ
2) มอบหมายงานทางานที่ต้องประสานงานกับผู้ อื่น หรือต้องค้น คว้าหาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2) ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
5) ความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้
ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เทคนิคและ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
2) การทดลอง การฝึกปฏิบัติ นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
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3) มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
เรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1
บทนา มคอ.3
2
วิทยาศาสตร์และกระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
3
อาหารและโภชนาการ
4

ยา

5

เครื่องสาอาง

6

สุขภาพและการออกกาลังกาย

7
8

กิจกรรมบูรณาการ 1
เครื่องนุ่งห่ม

9

ที่อยู่อาศัย

10
11

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พลังงาน

12

เทคโนโลยี

13

กิจกรรมบูรณาการ 2

14
15
16

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สรุป และทบทวนบทเรียน
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน
แนะนารายวิชา
กิจกรรมเศียรพระในรากไม้
วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมฉลากอาหารน่ารู้
การจัดสารับอาหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมฉลากยาต้องอ่าน
สมุนไพรกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมฉลาดด้วยฉลากเครื่องสาอาง
การใช้เครื่องสาอางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสุขภาพฉันในวันนี้
การรักษาสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมตารางรักษ์สุขภาพ……ชีวิตออกแบบได้
กิจกรรมบุคลิกดีในชุดนักศึกษา
การใช้เครื่องนุ่งห่มตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมนวัตกรรมวัสดุที่อยู่อาศัย
วาดภาพบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมกีย่ ูนิตกันแน่?
การใช้พลังงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเทคโนโลยี เพื่อนแท้หรือศัตรูตัวร้าย?
การใช้เทคโนโลยีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประดิษฐ์สงิ่ ของจากวัสดุเหลือใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แฟชั่นโชว์เครื่องนุ่งห่ม DIY
นาเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งแบบฝึกหัด
สอบในตาราง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

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

สัดส่วนของ
การประเมินผล
20

แบบฝึกหัด

15

10

2
3
4
5
6

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

ทุกสัปดาห์
ตามตารางสอบ

20
10
10
30

เกณฑ์การให้คะแนน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สัดส่วนของการประเมินผล 20 %
เกณฑ์
การพิจารณา
ความถูกต้อง
ของรายงาน
สื่อเทคโนโลยีที่ใช้
ในการนาเสนอ
ประโยชน์

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

มีข้อผิดพลาด
มีข้อผิดพลาด
มีข้อผิดพลาด
มีข้อผิดพลาด
มากกว่า 80 %
51-80 %
21-50 %
0-20%
ไม่มีการใช้ และไม่
ไม่มีการใช้
มีการใช้ แต่ไม่
มีการใช้ และ
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
มีประโยชน์ตอ่
มีประโยชน์ตอ่
มีประโยชน์ตอ่
มีประโยชน์ตอ่
ตนเองเท่านั้น
ตนเองและชุมชน ตนเองและสังคม ตนเองและประเทศ
การใช้กระบวนการ
ไม่ได้ใช้
ใช้ 1-2 ขั้นตอน
ใช้ 3 ขั้นตอน
ใช้ 4 ขั้นตอน
ทางวิทยาศาสตร์
การทางานเป็นทีม สมาชิกน้อยกว่า
สมาชิก ร้อยละ
สมาชิกมากกว่า
สมาชิกทุกคน
ร้อยละ 50 ร่วมมือ 50-80 ร่วมมือ ร้อยละ 80 ร่วมมือ ร่วมมือทางาน
แบบฝึกหัด สัดส่วนของการประเมินผล 10 %
เกณฑ์การพิจารณา
ความตรงต่อเวลา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความถูกต้อง
ความครบถ้วน
จริยธรรมในการทางาน

1 คะแนน
ส่งช้ากว่าเวลาที่กาหนด
ไม่สมบูรณ์
ถูกต้องน้อยกว่า 70%
ครบถ้วนน้อยกว่า 70%
ลอกผลงานของคนอื่น
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2 คะแนน
ส่งตามเวลาที่กาหนด
สมบูรณ์
ถูกต้องมากกว่า 70%
ครบถ้วนมากกว่า 70%
ไม่ลอกผลงานของคนอื่น
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กิจกรรมประจาบท สัดส่วนของการประเมินผล 20 %
เกณฑ์
การพิจารณา
ความสามารถ
ในการวิเคราะห์
การตอบคาถาม

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

ไม่มี
การวิเคราะห์
ไม่ครบ

มีการวิเคราะห์ มีการวิเคราะห์ และ มีการวิเคราะห์
แต่ไม่ถูกต้อง
ถูกต้องบางส่วน และถูกต้องทั้งหมด
ครบ แต่ไม่ถูกต้อง ครบ แต่ถูกต้อง
ครบ และถูกต้อง
บางส่วน
ทั้งหมด
การนาเสนอและ
ไม่มีการใช้
มีการใช้ แต่มี
มีการใช้ และ มี
มีการใช้ และ
การใช้เทคโนโลยี
ข้อผิดพลาดมาก ข้อผิดพลาดเล็กน้อย ไม่มีข้อผิดพลาด
การแสดง
ไม่มีการแสดง
มี แต่ไม่
มีปานกลางและ
มีมาก และ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
การทางานเป็นทีม สมาชิกน้อยกว่า
สมาชิก ร้อยละ
สมาชิกมากกว่า
สมาชิกทุกคน
ร้อยละ 50 ร่วมมือ 50-80 ร่วมมือ ร้อยละ 80 ร่วมมือ
ร่วมมือทางาน
กิจกรรมบูรณาการ สัดส่วนของการประเมินผล 10 %
เกณฑ์การพิจารณา

1 คะแนน

2 คะแนน

การนาไปใช้ประโยชน์

มีประโยชน์ต่อตนเอง
มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
ความสามัคคีในการทางาน สมาชิกร่วมกันทางานต่ากว่าร้อยละ 80 ทุกคนที่ส่วนร่วมในการทางาน
การบูรณาการ

ใช้ความรู้น้อยกว่า 2 เรื่อง

ใช้ความรู้มากกว่า 2 เรื่อง

ปานกลาง

มาก

ไม่มีการใช้เทคโนโลยี
หรือมีข้อผิดพลาดมาก

มีการใช้เทคโนโลยี
หรือมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย

ความคิดสร้างสรรค์
การนาเสนอ

จิตพิสัย สัดส่วนของการประเมินผล 10 %
เกณฑ์การพิจารณา
การแต่งกาย

0 คะแนน

1 คะแนน

ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

2 คะแนน

ถูกต้องตามระเบียบบางครั้ง ถูกต้องตามระเบียบทุกครั้ง

ความตั้งใจเรียน

น้อย

ปานกลาง

มาก

การตรงต่อเวลา

เข้าเรียนสายทุกครั้ง

เข้าเรียนตรงเวลาบางครั้ง

เข้าเรียนตรงเวลาทุกครั้ง

การเข้าชั้นเรียน

เข้าเรียนน้อยกว่า 80 %

เข้าเรียน 80-90 %

เข้าเรียนมากกว่า 90 %

ไม่มี

มีปานกลาง

มีมาก

มารยาทในห้องเรียน
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3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90 – 100
85 - 89
75 - 84
70 - 74
60 - 69
55 - 59
50 - 54
0 - 49
ถอนรายวิชา
ส่งงานไม่ครบ/ ไม่สมบูรณ์

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน.
2559. กรุงเทพ ฯ: ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
การกีฬาแห่งประเทศไทย . (2545). การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพสาหรับทุกคน.
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา
กาพล ศรีวัฒนกุล บรรณาธิการ.(2541). คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
สยามสปอร์ตซินดิเคท.
ชาญชัย สิริเกษมเลิศ. สิ่งทอกันยุง นวัตกรรมไทย จากสมุนไพร. (2550). วารสารคัลเลอร์เวย์ ฉบับ
ที่ 73 ปีที่13 หน้า 24-26.
ชวลิต รัตนกุล และคณะ. (2551). กินเพื่อสุขภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 10) กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
อักษรสัมพันธ์.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย
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• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมใน
และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่
ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับ ปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็ นผ่ านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ด้วยวิธีประเมินผ่านระบบออนไลน์
• คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
• การถอดบทเรี ย นร่ ว มกั น ระหว่ า งอาจารย์ ผู้ ส อน ร่ ว มกั บ การพิ จ ารณาผลการเรีย นของ
นั กศึกษา ร่ว มกัน พิ จ ารณากิจ กรรม/วิธีการสอน อาจดูจากผลการเรียน พฤติกรรมของนักศึกษา
อาจารย์จัดประชุมพูดคุยและเขียนสรุปผลการพูดคุย

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
• ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
• จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนาไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
• ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
• ผู้สอนทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย
• ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา ผู้สอนมีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
โดยการสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน
• หลั กสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทาหน้าที่ท วนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ว่าตรงตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขใน มคอ.3 หรือไม่ ตรวจสอบ
วิธีการให้คะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสั มฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิ ชา อาจารย์ผู้ ส อน/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกันวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพ
มากขึ้น ดังนี้
• อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณา
จากผลการประเมิ น การสอนโดยนั ก ศึกษา ผลการสอบ ข้ อคิด เห็ น ของอาจารย์ผู้ ร่ว มสอน นามา
พิจารณาวางแผนเพื่อ ปรับ ปรุงคุณ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนในปีการศึ กษาหน้า ทั้งนี้ได้มีการ
นาเสนอ มคอ.5 ต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
• ข้อมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนาไปใช้ปรับปรุงการจัดทา มคอ.3 ในรอบถัดไป
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