
รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     ชื่อรายวิชาภาษาไทย    4000112     วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
     ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  4000112     (Science and Mathematics in Daily Life) 

          
2. จ านวนหน่วยกิต 
     4 หน่วยกิต   4(2-4-6) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป–กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: - 
       4.2 อาจารย์ผู้สอน: คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 / ชั้นปีที่ 1 – 4 
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 
     ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     25 มิถุนายน 2563 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน) 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิตและการท างานเพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

2 . นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้ ในศาสตร์ พ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสต ร์  
มนุษยศาสตร์ ภาษา และวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
5. นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6. นักศึกษาสามารถอธิบายทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล 
7. นักศึกษาสามารถอธิบายทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
8. นักศึกษาสามารถอธิบายทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
9. นักศึกษาสามารถอธิบายทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
10. นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการรักษาสุขภาพ 

1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 
1. นักศึกษามีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่าและ

เคารพสิทธิของผู้อื่น 
2. นักศึกษามีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคมได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา การเรียงล าดับ
ความส าคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 

3. นักศึกษามีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
4. นักศึกษามีทักษะในการคิดค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ 
5. นักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานและการสื่อสาร 

1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 
1. นักศึกษามีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี  
2. นักศึกษารู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักศึกษามีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรี 

มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงในสิ่งที่ท า 
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม แสดงความเป็นผู้น าและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จน
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้เท่าทันกาละ และเทศะของชุมชน สังคม และโลก 
2. เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความยืดหยุ่น หลากหลายเพ่ือสนองตอบ

ต่อความต้องการของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นบัณฑิตที่ด าเนินชีวิตได้ดีงาม มี
ความสุข สามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมได้ เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ความแตกต่าง จุดเด่นจุดด้อยของเทคโนโลยีในชุมชน หรือสังคมต่าง ๆ  
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3. ปรับปรุงการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพิ่มศักยภาพใน
การรับรู้และสื่อสารข้อมูลของนักศึกษา และกระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
การคิดและการให้เหตุผล การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการด ารงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ คุณภาพ
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม และการบูรณการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส าหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการท างาน 

Thinking and reasoning, personal finance, data analysis and decision-making, scientific skills 
and procedures, science and living factors, application of science for health, life quality and 
environment, and integration of science and mathematics to solve everyday problems for benefits of 
living and working   

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง ไม่มี 60 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 3.3.1 อาจารย์ประจ าวิชาประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สอน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และเวลาให้ค าปรึกษา
ในวันปฐมนิเทศรายวิชา 
 3.3.2 นักศึกษานัดวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม ตามเวลา
 3.3.3 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมก ากับความรู้ ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 

และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีส านึกต่อสังคม
ส่วนรวมซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้  

     1.1.1 มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมพ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดี
งาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
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     1.1.2 รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.1.6 มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ด ารงตนอย่างมี

ศักดิ์ศรี มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงใน
สิ่งที่ท า มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม แสดงความเป็นผู้น าและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสมในทุก
สถานการณ์จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 

 
  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และ
น ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

1.2.2 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการน าตัวอย่าง
กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

1.2.3 จัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมตามทีก่ าหนดในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

1.2.4 มอบหมายให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานหรือโครงงานที่สะท้อนคุณลักษณะด้านคุณธรรม
และจริยธรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

1.2.5 ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี 
 
    1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1.3.1 สร้างเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring 
Rubric) 

1.3.2 ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของนักศึกษาตามก าหนดเวลา 
1.3.3 ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการท างานร่วมกัน 
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหว่างเรียน 
1.3.5 ประเมินความรับผิดชอบ ความรักในความเป็นไทย การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
1.3.6 วัดเจตคติของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนใน

แต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละภาคเรียน 
 
2. ด้านความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานที่

จะท าให้เข้าใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม มีความรอบรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคม
โลก รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และด ารงตนอยู่ในสังคมได้ โดย
เนื้อหาความรู้พหุศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ครอบคลุมในเนื้อหาส าคัญ ดังนี้ 

2.1.1 มีความรู้อย่างกว้างขวางเพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
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2.1.4 มีความรู้ในศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ ภาษา 
และวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

2.1.5 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
     2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

2.2.2 ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชาเช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่ม
ย่อย และการน าเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 

2.2.3 เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การศึกษาจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเป็นรายบุคคล
หรือโครงงานกลุ่ม 

2.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหา
ความรู้และการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.3.1 การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2.3.2 ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์  
2.3.3 การตอบค าถามท้ายบทเรียน 
2.3.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
2.3.5 การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ชิ้นงาน 
2.3.6 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ในแต่ละรายวิชา 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอย่าง

เป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์แนวคิดที่เป็นประโยชน์เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิต
ได้ คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่ 

3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.1.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล 
3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
3.1.4 มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
3.1.5 มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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3.1.6 ความสามารถในการรักษาสุขภาพ 
 
    3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และ
น ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชาการ  

3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เช่นการวางแผน
งาน การตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิด
ในการท ารายงาน โครงงาน โครงการ  ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 

3.2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิง
ตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือและสามารถ
อ้างอิงได้ 

3.2.4 การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจากต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้ 
3.2.5 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
   3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
3.3.2 การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงาน โครงงาน หรือชิ้นงานที่เป็น

สิ่งประดิษฐ์ 
3.3.3 การจัดประกวดโครงงาน 
3.3.4 การถาม-ตอบในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
3.3.5 การทดสอบย่อย 
3.3.6 การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นความสามารถในการแสดง

บทบาทของตนเองอย่างเหมาะสม เพ่ืออยู่ร่วมในสังคม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น และมี
ความสุข โดยครอบคลุมความรู้และทักษะต่อไปนี้ 

4.1.1 มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่า
และเคารพสิทธิของผู้อื่น 

4.1.3 มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคมได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา การ
เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 
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4.2 กลยุทธ์การสอน 
4.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

4.2.2 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษาการอภิปราย 
การสอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ 

4.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการท างานเป็นทีมและให้ใช้กระบวนการกลุ่ม
ท างานด้วยความเสียสละ 

4.2.4 ส่งเสริมการท ากิจกรรมที่เป็นโครงงานกลุ่ม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.3.1 การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการท างานเป็นทีม  
4.3.2 สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.3.3 ประเมินผลความส าเร็จของโครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนด แบ่งบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการใช้
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงข้อมูลความรู้ อีกทั้งความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมคุณลักษณะดังนี้ 

5.1.1 มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
5.1.3 มีทักษะในการคิดค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ 
5.1.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานและการสื่อสาร 

 
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

5.2.2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะบน
พ้ืนฐานของความเป็นเหตุและผล 

5.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ การจ าลองเหตุการณ์ และ หรือ
บทบาทสมมติเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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5.2.4 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
การสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ TV on demand การใช้ e-
Learning ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน ศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเองท้ังก่อนและหลังบทเรียนที่ต้องเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอน 

5.2.5 ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะ   ความสม
เหตุผลตามข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพ่ือรายงานเนื้อหาสาระต่าง ๆ ตาม
ข้อก าหนดในรายวิชา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดท ารายงานหรือโครงงานที่ศึกษา
ค้นคว้า 

5.2.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

 
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3.1 ใช้วิธีการถาม-ตอบความรู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
5.3.2 ทดสอบย่อยหลังจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
5.3.3 ประเมินจากโครงงานหรือชิ้นงานรวบยอดท่ีมอบหมายให้ใช้ความรู้และทักษะด้านการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างงาน 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 
วัน-เวลา 

หัวข้อเรื่อง 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

อาจารย์
ผู้สอน 

1 
 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
- ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์
- สะเต็มศึกษา 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- ประเมินความคาดหวัง และความต้องการด้านการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
- ช้ีแจงกระบวนการการเรียนการสอน ท าความตกลง

เกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผล 
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการเรียน และ มคอ.3 
- รายชื่อหนังสือ ต ารา เว็บไซต์ส าหรับการศึกษาด้วย

ตนเอง 
- ใบงาน 
- รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์ และเวลาให้

ค าปรึกษา 

 

3 - กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
- น าเสนอกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 

2 – 7 
 

การคิดและการใช้เหตุผล  
- กระบวนการคิด 

 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
1. การเตรยีมความพร้อม 
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สัปดาห์ที่ 
วัน-เวลา 

หัวข้อเรื่อง 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

อาจารย์
ผู้สอน 

- ตรรกศาสตร์และการให้
เหตุผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ตัดสินใจ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การน าเสนอข้อมลู 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การวัดค่ากลางของข้อมูล 
- การตัดสินใจ 

การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

- คณิตศาสตร์กับการจัดการ
ทางการเงิน  

- คณิตศาสตร์กับการจดัสรร
ทรัพยากร 

 
 

0.5 
 

0.5 
 

1.0 
 
 
 

1.0 
1.0 

 
 
 
 
 
 
 

2.5 
 
 

1.5 
0.5 
0.5 

2. การคิดและเลือกหัวข้อ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบาย รายละเอียดเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียน 
การวัดและประเมินผล รวมถึงสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
2. เปิด Clip Video, Case Study ที่เกี่ยวกับเนื้อหา และ
ตั้งค าถามกับผูเ้รียน เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนระดมสมอง (Brain Storm) กันภายใน

กลุ่ม เพื่อคัดเรื่องปัญหาทีต่้องการหาทางแก้ไข หรือสิ่ง
ทีต่้องการทราบ โดยแสดงผลงานออกในรูปแบบ Flip 
Chart และใบงานพร้อมน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

4. ผู้สอนบรรยายสรุปเนื้อหาให้ผู้เรียน 
5. ผู้สอนก าหนดหัวข้อเรื่องเพื่อให้ผู้เรยีนค้นคว้า เพื่อ
น ามาใช้ประกอบการท าโครงการงาน โดยประชุมกลุม่ย่อย 
(Focus Group) หรือระดมสมอง (Brain Storm) ให้
น าเสนอในรูปแบบ Clip Video หรือ Flip Chart  
ตัวอย่างหัวข้อ  
       - การคิดและการใช้เหตผุล 
       - การวิเคราะห์ข้อมลูและการตัดสินใจ 
       - การบริหารการเงินส่วนบุคคล 
6. ผู้เรียนเลือกหัวข้อในการจดัท าโครงงาน “Super 
Saving” และเขียนลงใบงาน พรอ้มเตรยีมน าเสนอหน้า
ช้ัน 
7. ผู้เรียนน าเสนอหัวข้อโครงงานท่ีเลือกท า 
8. ผู้สอนบรรยายสรุป พร้อมให้ขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุง 
9. ประเมินผลผู้เรียนผ่าน Kahoot 

 
 
 

0.5 
 

0.5 
1.0 

 
0.5 
1.0 

 
 
 

3.0 
 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
3. การเขียนเค้าโครงงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม Active 
Learning  
2. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
3. ผู้เรียนน าเสนอหัวข้อโครงงานฉบับที่ปรับปรุงแก้ไข 
และเปดิโอกาสให้เพื่อนในช้ันเรียนซักถาม 
4. ผู้สอนบรรยายสรุปหลักการเขียนโครงงาน 
5. ผู้เรียนท าการระดมสมอง (Brain Storm) เพื่อค้นหา
เนื้อท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน พร้อมน าเสนอ ขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดท าโครงงาน และเขียนโครงร่างให้มี
ความสมบรูณ ์
6. ผู้สอนก าหนดหัวข้อเรื่องเพื่อให้ผู้เรยีนค้นคว้า เพื่อ
น ามาใช้ประกอบการท าโครงการงาน โดยประชุมกลุม่ย่อย 
(Focus Group) หรือระดมสมอง (Brain Storm) ให้
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สัปดาห์ที่ 
วัน-เวลา 

หัวข้อเรื่อง 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

อาจารย์
ผู้สอน 

 
 
 
 
 

1.5 
0.5 
0.5 

น าเสนอในรูปแบบ ผังความคิด (Mind Map) ตัวอย่าง
หัวข้อ 
       - การคิดและการใช้เหตผุล 
       - การวิเคราะห์ข้อมลูและการตัดสินใจ 
       - การบริหารการเงินส่วนบุคคล 
7. ผู้เรียนน าเสนอผลงาน 
8. ผู้สอนบรรยายสรุป พร้อมให้ขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุง 
9. ประเมินผลผู้เรียนผ่าน Kahoot 

 
 
 

0.5 
 

1.0 
1.0 

 
2.0 

 
 
 
 

1.0 
2.0 

 
 
 
 
 
 
 

1.0 
0.5 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
4. การปฏิบัติโครงงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม Active 
Learning และทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
2. ผู้เรียนน าเสนอความก้าวหน้าของโครงงาน 
3. ผู้สอนบรรยายสรุป เน้นย้ าเรื่องการปฏิบัตติามแผนใน
โครงการ  
4. ผู้เรียนปฏิบัตติามแผนในโครงงาน โดยให้เก็บข้อมลูจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพื่อนที่เรียน เชน่ การสัมมนาประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) หรือการเป็นข้อมูลในลักษณะ
แบบสอบถาม โดยจะให้ท าในรูปทีผู่้เรยีนท่านอื่นเป็นผู้
สังเกตการณร์่วมด้วย 
5. ผู้สอนบรรยายสรุปในภาพรวม 
6. ผู้สอนก าหนดหัวข้อเรื่องเพื่อให้ผู้เรยีนค้นคว้า เพื่อ
น ามาใช้ประกอบการท าโครงการงาน โดยประชุมกลุม่
ย่อย (Focus Group) หรือระดมสมอง (Brain Storm) ให้
น าเสนอในรูปแบบ ผังความคิด (Mind Map) ตัวอย่าง
หัวข้อ 
       - การคิดและการใช้เหตผุล 
       - การวิเคราะห์ข้อมลูและการตัดสินใจ 
       - การบริหารการเงินส่วนบุคคล 
7. ผู้สอนบรรยายสรุป พร้อมให้ขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุง 
8. ประเมินผลผู้เรียนผ่าน Kahoot 

 

 
 
 
 

4.0 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
5. การน าเสนอโครงงาน 
6. การประเมินผลโครงงาน  

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้เรียนน าเสนองานจากการท าโครงงาน ในรูปแบบ
โปสเตอร์ (Poster) สื่อการสอน (mobile application) 
สื่อวีดีโอ (Clip Video) บทความ หรือการน าเสนอปาก
เปล่า (Oral Presentation) 
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สัปดาห์ที่ 
วัน-เวลา 

หัวข้อเรื่อง 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

อาจารย์
ผู้สอน 

1.5 
 

1.5 
2.0 

2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมนิผลงาน และเขียนใน
ใบงาน 
3. ผู้สอนบรรยายสรุป 
4. ประเมินผล 

8 – 14 
 

วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการ
ด ารงชีวิต 
- อาหาร 
- ยา 
- เครื่องนุ่งห่ม 
- ที่อยู่อาศัย 

การประยุกต์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
สุขภาพ และความงาม 
- สุขภาพกับการออกก าลังกาย 
- สุขภาพกับความงาม 
- พลังงานเพื่อชีวิต 
- การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 

0.5 
 

0.5 
 

1.0 
 
 
 

1.0 
1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0 
 
 

1.5 
0.5 
0.5 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
1. การเตรยีมความพร้อม 
2. การคิดและเลือกหัวข้อ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบาย รายละเอียดเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียน 
การวัดและประเมินผล รวมถึงสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
2. เปิด Clip Video, Case Study ที่เกี่ยวกับเนื้อหา และ
ตั้งค าถามกับผูเ้รียน เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนระดมสมอง (Brain Storm) กันภายใน

กลุ่ม เพื่อคัดเรื่องปัญหาทีต่้องการหาทางแก้ไข หรือสิ่ง
ที่ต้องการทราบ โดยแสดงผลงานออกในรูปแบบ Flip 
Chart และใบงานพร้อมน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

4. ผู้สอนบรรยายสรุปเนื้อหาให้ผู้เรียน 
5. ผู้สอนก าหนดหัวข้อเรื่องเพื่อให้ผู้เรยีนค้นคว้า เพื่อ
น ามาใช้ประกอบการท าโครงการงาน โดยประชุมกลุม่ย่อย 
(Focus Group) หรือระดมสมอง (Brain Storm) ให้
น าเสนอในรูปแบบ Clip Video หรือ Flip Chart  
ตัวอย่างหัวข้อ  

- ปัญหาด้านอาหาร 
- ปัญหาด้านยา 
- ปัญหาด้านเครื่องนุ่งห่ม 
- ปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย 
- ปัญหาด้านสุขภาพและการออกก าลังกาย 
- ปัญหาด้านเครื่องส าอาง 
- ปัญหาด้านพลังงาน 
- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  

6. ผู้เรียนเลือกหัวข้อในการจดัท าโครงงาน “My Science 
Journal Project” และเขียนลงใบงาน พร้อมเตรยีม
น าเสนอหน้าช้ัน 
7. ผู้เรียนน าเสนอหัวข้อโครงงานท่ีเลือกท า 
8. ผู้สอนบรรยายสรุป พร้อมให้ขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุง 
9. ประเมินผลผู้เรียนผ่าน Kahoot 

 

 
 
 

0.5 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
3. การเขียนเค้าโครงงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม Active 
Learning  
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สัปดาห์ที่ 
วัน-เวลา 

หัวข้อเรื่อง 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

อาจารย์
ผู้สอน 

1.0 
1.0 
0.5 
1.0 
1.5 
 
 
 

1.0 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 
0.5 
0.5 

2. ผู้สอนทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
3. ผู้เรียนน าเสนอหัวข้อโครงงานฉบับที่ปรับปรุงแก้ไข 
และเปดิโอกาสให้เพื่อนในช้ันเรียนซักถาม 
4. ผู้สอนบรรยายสรุปหลักการเขียนโครงงาน 
5. ผู้เรียนท าการระดมสมอง (Brain Storm) เพื่อค้นหา

เนื้อท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน พร้อมน าเสนอ ข้ันตอนและ
กระบวนการในการจัดท าโครงงาน และเขียนโครงร่างให้
มีความสมบูรณ ์

6. ผู้สอนก าหนดหัวข้อเรื่องเพื่อให้ผู้เรยีนค้นคว้า เพื่อ
น ามาใช้ประกอบการท าโครงการงาน โดยประชุมกลุม่ย่อย 
(Focus Group) หรือระดมสมอง (Brain Storm) ให้
น าเสนอในรูปแบบ ผังความคิด (Mind Map) ตัวอย่าง
หัวข้อ 
     - วิทยาศาสตร์กับปจัจัยการด ารงชีวิต 

- การประยุกต์วิทยาศาสตรเ์พื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม  

7. ผู้เรียนน าเสนอผลงาน 
8. ผู้สอนบรรยายสรุป พร้อมให้ขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุง 
9. ประเมินผลผู้เรียนผ่าน Kahoot 

 
 
 

0.5 
 
 

1.0 
1.0 

 
1.5 

 
 
 
 

1.0 
3.0 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
4. การปฏิบัติโครงงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม Active 
Learning  และทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ทีผ่่าน
มา 
2. ผู้เรียนน าเสนอความก้าวหน้าของโครงงาน 
3. ผู้สอนบรรยายสรุป เน้นย้ าเรื่องการปฏิบัตติามแผนใน
โครงการ  
4. ผู้เรียนปฏิบัตติามแผนในโครงงาน โดยให้เก็บข้อมลูจาก

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพื่อนที่เรียน เชน่ การสัมมนา
ประชุมกลุม่ย่อย (Focus Group) หรือการเป็นข้อมลู
ในลักษณะแบบสอบถาม โดยจะให้ท าในรูปที่ผู้เรียน
ท่านอื่นเป็นผู้สังเกตการณ์ร่วมด้วย 

5. ผู้สอนบรรยายสรุปในภาพรวม 
6. ผู้สอนก าหนดหัวข้อเรื่องเพื่อให้ผู้เรยีนค้นคว้า เพื่อ

น ามาใช้ประกอบการท าโครงการงาน โดยประชุมกลุม่
ย่อย (Focus Group) หรือระดมสมอง (Brain Storm) 
ให้น าเสนอในรูปแบบ ผังความคิด (Mind Map) 
ตัวอย่างหัวข้อ 

- วิทยาศาสตร์กับปจัจัยการด ารงชีวิต 
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สัปดาห์ที่ 
วัน-เวลา 

หัวข้อเรื่อง 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

อาจารย์
ผู้สอน 

 
 

0.5 
0.5 

- การประยุกต์วิทยาศาสตรเ์พื่อสุขภาพ คุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
7. ผู้สอนบรรยายสรุป พร้อมให้ขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุง 
8. ประเมินผลผู้เรียนผ่าน Kahoot 

 
 
 
 

0.5 
3.5 

 
 
 

1.5 
 

1.5 
2.0 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
5. การน าเสนอโครงงาน 
6. การประเมินผลโครงงาน  

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนเปิดการน าเสนอโครงงาน 
2. ผู้เรียนน าเสนองานจากการท าโครงงาน ในรูปแบบโปส์

เตอร์ (Poster) สื่อการสอน (mobile application) 
สื่อวีดีโอ (Clip Video) บทความ หรือการน าเสนอปาก
เปล่า (Oral Presentation) 

3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมนิผลงาน และเขียนใน
ใบงาน 
4. ผู้สอนบรรยายสรุป 
5. ประเมินผลผ่าน Kahoot 

 

15 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 6 แสดงผลงาน 2 ช้ินต่อกลุ่มทีด่ าเนนิการโครงงานใน
สัปดาห์ที่ 1 – 14 

 

 สัปดาห์ท่ี 16 สอบปลายภาค  
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 1.1.1, 1.1.2, 1.1.6, 2.1.1, 

2.1.4, 2.1.5, 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 
4.1.1, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.3, 
5.1.4 

ผลงานโครงงาน
กลุ่ม และการจัด
นิทรรศการ
น าเสนอผลงาน
โครงงาน 

15 20 % 

2 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 
3.1.6 

การสอบปลาย
ภาค 
 

16 
 

30 % 
 

3 1.1.1, 1.1.2, 1.1.6, 2.1.1, 
2.1.4, 2.1.5, 3.1.6, 4.1.1, 
4.1.3, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 

กิจกรรม และ
การน าเสนองาน
ในชั้นเรียน 

1 – 14 50 % 
 

 
การประเมินผล 

ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนนอิงเกณฑ์ ในสัดส่วน คะแนนเก็บ (70) : สอบปลายภาค (30) 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) 
 
ความรับผิดชอบ 

หมายถึง การยึดมั่นในภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเพียรพยายามอย่างละเอียดรอบคอบ 
ยอมรับผลการกระท า และปรับปรุงการปฏิบัติ ซึ่งประเมินได้โดยการใช้แบบประเมินความรับผิดชอบ ที่มี
เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบ 
 

5 4 3 2 1 
ผูกพัน  
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
เพียรพยายาม 
ละเอียดรอบคอบ  
ยอมรับผลการ
กระท า  
ปรับปรุงการ
ปฏิบัต ิ

ผูกพัน  
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
เพียรพยายาม  
ละเอียดรอบคอบ  
ยอมรับผลการ
กระท า 

ผูกพัน  
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
เพียรพยายาม
ละเอียดรอบคอบ 

ผูกพัน  
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
เพียรพยายาม 

ผูกพัน  
ตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2560 
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คุณภาพของการเขียนรายงาน 
การน าเสนอองความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ อย่างมีความถูกต้องของเนื้อหาสาระ 

มีการจัดระบบการน าเสนอ สะท้อนกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ ซึ่งประเมินได้โดยการใช้
เกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ (มารตุ พัฒผล : 2560) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของการเขียนรายงาน 
 

มิติการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
การศึกษาค้นคว้า  
จากแหล่งข้อมูล 

ขาดการศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล  
จากแหล่งใดแหล่ง
หนึ่ง เพียงแหล่ง
เดียว 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
จากแหล่งต่างๆ ใน
ประเทศ 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
จากแหล่งต่างๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

ความถูกต้อง ของ
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระยังไม่
สมบูรณ ์ขาด
ความถูกต้อง 

เนื้อหาสาระมีความ
ถูกต้อง แต่ยังไม่เปน็
ข้อมูลปัจจุบัน 

เนื้อหาสาระมีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั 
ทันสมัย 

เนื้อหาสาระมีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั 
ทันสมัย มีองค์
ความรู้ใหม่ๆ 
เพิ่มเติม 

การจัดระบบ  
การน าเสนอ 

น าเสนอเนื้อหา
สาระ ยังไม่เป็น
ระบบทีช่ัดเจน มี
ความสับสนในการ
อ่าน 

น าเสนอเนื้อหา
สาระ ในภาพรวม
เป็นระบบ แต่ใน
รายละเอียดยังไม่
เป็นระบบ 

น าเสนอเนื้อหา
สาระ เป็นระบบที่
ชัดเจน ทั้งใน
ภาพรวมและ
รายละเอียด 

น าเสนอเนื้อหา
สาระทั้งหมด เป็น
ระบบชัดเจน และ
อ่านเข้าใจได้งา่ย 

การวิเคราะห์ ขาดการวิเคราะห์ 
ในการน าเสนอ
รายงาน 

มีการวิเคราะห์ใน
การน าเสนอ แต่ยัง
ขาดความถูกต้อง 
และความ
สมเหตุสมผล 

มีการวิเคราะห์ใน
การน าเสนอ อย่าง
ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล 

มีการวิเคราะห์ใน
การน าเสนอ อย่าง
ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล และ
เชื่อมโยงกับบริบท
ต่างๆ 

การสังเคราะห์ ขาดการสังเคราะห์ 
เนื้อหาสาระที่
น าเสนอ ในรายงาน 

มีการสังเคราะห์
เนื้อหาสาระ ที่
น าเสนอในรายงาน 
แต่ประเด็นยังไม่
ชัดเจน 

มีการสังเคราะห์
เนื้อหาสาระ ที่
น าเสนอในรายงาน 
มีประเด็นการ
สังเคราะห์ชัดเจน 

มีการสังเคราะห์
เนื้อหาสาระที่
น าเสนอ ในรายงาน 
มีประเด็นการ
สังเคราะห์ ชัดเจน 
และเชื่อมโยงกับ
บริบทตา่งๆ 
มารุต พัฒผล : 2560 
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ความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่ม  
การท างานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มผู้เรียน ที่มีการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสะท้อนผลไปสู่การพัฒนา ซึ่งประเมินได้โดยการใช้ เกณฑ์การให้คะแนน 4 
ระดับ (มารุต พัฒผล : 2560) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 

มิติการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
การท างานเป็นทีม ต่างคนต่างท างาน 

ที่ตนเองรับผิดชอบ 
ขาดการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

ร่วมมือกันท างาน 
ในบางกิจกรรม มี
การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

ร่วมมือกันท างาน 
ในกิจกรรมต่างๆ มี
การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

ร่วมมือกันท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

การมีส่วนร่วม ขาดการมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงาน
กลุ่ม ท างานตาม
ค าสั่งของหัวหน้า 

สมาชิกมีส่วนร่วม 
ในการก าหนด
บทบาท หน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม 

สมาชิกมีส่วนร่วม 
ในการก าหนด
เป้าหมาย และ
วางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

สมาชิกมีส่วนร่วม 
ในความรับผิดชอบ
งาน และผลลัพธ์
จากการท างาน 

ความรับผิดชอบ สมาชิกขาดความ
รับผิดชอบ ใน
หน้าที่ของตนเอง 

สมาชิกมีความ
รับผิดชอบ ใน
หน้าที่ของตนเอง 
แต่ยังท างานไม่
เสร็จตามหน้าที่ 

สมาชิกมีความ
รับผิดชอบ ใน
หน้าที่ของตนเอง 
จนท างานเสร็จ
ตามหน้าที่ 

สมาชิกมีความ
รับผิดชอบ จน
ท างานเสร็จตาม
หน้าที่และ
ช่วยเหลือสมาชิก
คนอ่ืน 

การแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้ 

สมาชิกขาดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 

สมาชิกในกลุ่มบาง
คน มีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 

สมาชิกทุกคน มี
การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน 

สมาชิกทุกคนใน
กลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน และ
น าไปสู่การพัฒนา
งาน 

การสะท้อนผล ขาดการสะท้อนผล
ของการปฏิบัติงาน
กลุ่ม 

มีการสะท้อนผล 
ของการปฏิบัติงาน
กลุ่ม แต่ประเด็น
กระจัดกระจาย 

มีการสะท้อนผล 
ของการปฏิบัติงาน
กลุ่ม มีประเด็น
การสะท้อนชัดเจน 

มีการสะท้อนผล 
ของการปฏิบัติงาน
กลุ่ม และน าผลมา
ใช้พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
มารุต พัฒผล : 2560 
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การน าเสนอผลงาน  
การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ที่สะท้อนถึงการล าดับการน าเสนอที่

เป็นระบบ มีความถูกต้อง ของเนื้อหาสาระ ใช้สื่อประกอบการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้ฟัง และมีความสร้างสรรค์ในการน าเสนอ ซึ่งประเมินได้โดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ (มารุต 
พัฒผล: 2560) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการน าเสนอผลงาน 

มิติการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
ล าดับน าเสนอ ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่

น าเสนอได้ยาก  
เพราะการ
เรียงล าดับการ
น าเสนอ  
ยังขาดความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยง 

ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่
น าเสนอได ้ 
โดยต้องมีการ
ซักถามในบาง  
ประเด็นของการ
น าเสนอ 

น าเสนอได้อย่างเปน็
ระบบ ผู้ฟังสามารถ
ติดตาม เนื้อหาสาระ
ได้อย่างเข้าใจ 

น าเสนอได้อย่างเปน็
ระบบ  
มีการอธิบายขยาย
รายละเอียด  
ผู้ฟังมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอ 

เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระขาด
ความชัดเจน  
มีผิดพลาดในบางจุด  
เป็นการคัดลอกมา
น าเสนอ 

ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่
น าเสนอได ้ 
โดยต้องมีการ
ซักถามในบาง  
ประเด็นของการ
น าเสนอ 

น าเสนอได้อย่างเปน็
ระบบ ผู้ฟังสามารถ
ติดตาม เนื้อหาสาระ
ได้อย่างเข้าใจ 

น าเสนอได้อย่างเปน็
ระบบ มีการอธิบาย
ขยายรายละเอียด 
ผู้ฟังมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอ 

การใช้สื่อ ใช้การอ่านจากสื่อที่
เตรียมมา  
โดยไม่มีการอธิบาย  
ขยายรายละเอียด 
หรือยกตัวอย่าง 

ใช้การอ่านจากสื่อที่
เตรียมมา  
แต่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม  
บ้างในบางประเดน็ 

อธิบายขยาย
รายละเอียด จากสื่อ
ที่เตรียมมา พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 

อธิบายขยาย
รายละเอียด  
จากสื่อที่เตรียมมา
อย่างน่าสนใจ  
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

ปฏิสัมพันธ์  
กับผู้ฟัง 

ขาดการสบสายตา
กับผู้ฟัง  
ผู้ฟังนั่งนิ่งๆ ไม่มีการ
พูด  
หรือสนทนาโต้ตอบ 

มีการสบสายตากบั
ผู้ฟัง  
เฉพาะบางกลุ่ม มี
การพูด  
หรือสนทนาโต้ตอบ
บางคน 

มีการสบสายตากบั
ผู้ฟัง อย่างทั่วถึง 
ผู้ฟังมีส่วนร่วม ใน
การตอบคาถาม 

มีการสบสายตากบั
ผู้ฟัง อย่างทั่วถึง 
ผู้ฟังมีการตั้งค าถาม 
และตอบค าถาม
ระหว่างการน าเสนอ 

การสร้างสรรค์ ขาดการน าเสนอ  
สิ่งใหม่ หรือแนวคิด
ใหม่ 

มีการน าเสนอสิง่
ใหม่  
หรือแนวคิดใหม่  
ที่ปรับปรุงมาจาก
ของเดิม 

มีการน าเสนอสิง่
ใหม่ หรือแนวคิด
ใหม่ ต่อยอดจาก
ของคนอ่ืน 

มีการน าเสนอสิง่
ใหม่  
หรือแนวคิดใหม่  
ที่พัฒนามาจาก
แนวคิดของตนเอง 



 มคอ. 3 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

18 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
เอกสารและต าราหลัก  
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หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน์ และ

การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ 
1.2 การสัมมนาปัญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผู้สอน 
2.2 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
2.3 การทวนสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 น าผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปัญหาการเรียนการ

สอนประจ าปีระหว่างอาจารย์และ นักศึกษา มาพิจารณาร่วมกันในทีมผู้สอนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
3.2 การท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

    4.1 ประเมินและตรวจสอบข้อสอบในแต่ละรายวิชาให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาโดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนวการสอน  
      4.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวม และรายบุคคลโดยเฉพาะนักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
      4.3 ทวนสอบโดยการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกันกับอาจารย์ประจ ารายวิชา  
      4.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าในแต่ละรายวิชา
เพ่ือรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ  
      4.5 น าผลที่ได้จากการทวนสอบไปปรับปรุง มคอ. 3 และแจ้งให้อาจารย์ประจ ารายวิชาทราบเพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
จากข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2 

5.2 น าผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ส าหรับปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 


