
รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
     ชื่อรายวิชาภาษาไทย    4000112     วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  
     ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  4000112     Science and Mathematics in Daily Life 

          

2. จํานวนหนวยกิต 
     4 หนวยกิต   4(2-4-6  
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป–กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
     4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: - 
       4.2 อาจารยผูสอน: คณาจารยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 / ชั้นปท่ี 1 – 4 
 

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

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

8. สถานท่ีเรียน 
     ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง  
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
     26 เมษายน 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูท่ีไดรับจากการเรียน  

1.1.1 นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันท่ีเปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิตและการทํางานเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

1.1.2 นักศึกษาสามารถอธิบายความรูในศาสตรพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับกลุมวิชาสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร ภาษา และวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

1.1.3 นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินชิวิตได 
1.1.4 นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

   1.1.5 นักศึกษาสามารถอธิบายทักษะการคิดแบบองครวมและเชิงตรรกะอยางมีเหตุผล 
1.1.6 นักศึกษาสามารถอธิบายทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา 
1.1.7 นักศึกษาสามารถอธิบายทักษะการคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม 
1.1.8 นักศึกษาสามารถอธิบายทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
1.1.9 นักศึกษาสามารถอธิบายความรูในศาสตรพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการรักษาสุขภาพ 

1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ท่ีไดรับจากการเรียน  
1.2.1 นักศึกษามีความตระหนักรูถึงสิทธิ บทบาทและหนาท่ีของตนเอง ตลอดจนเขาใจ เห็นคุณคา

และเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
1.2.2 นักศึกษามีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและ 

ผูตามท่ีดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีทักษะในการแกปญหาสังคมไดแก การรับรูปญหา การเขาใจปญหา  
การเรียงลําดับความสําคัญของปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธี 

1.2.3 นักศึกษามีความรูในการใชสื่อและขอมูลสารสนเทศอยางรูเทาทัน 
1.2.4 นักศึกษามีทักษะในการคิดคํานวณ การวิเคราะหเชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลท่ีเปนตรรกะ 
1.2.5 นักศึกษามีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและสื่อเทคโนโลยีตางๆ ในการทํางานและการสื่อสาร 

1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จรยิธรรม ท่ีไดรับจากการเรียน  
1.3.1 นักศึกษามีคุณลักษณะตามคานิยมไทยท่ีดี  
1.3.2 นักศึกษารูจักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3.3 นักศึกษามีความเปนสวนดุสิต ไดแก การมีความรักและศรัทธาในองคกร ดํารงตนอยางมี

ศักดิ์ศรี มุงม่ัน ทุมเท รวมแรงใจเปนหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝรูมีความประณีตพิถีพิถันและรูจริงใน
สิ่งท่ีทํา มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม แสดงความเปนผูนําและความเปนสวนดุสิตไดอยางเหมาะสมในทุก
สถานการณจนเปนท่ีประจักษตอสาธารณะ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาใหเทาทันกาละ และเทศะของชุมชน สังคม และโลก 
2.2 เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ท่ี เนนผู เรียนเปนสําคัญ  มีความยืดหยุน  หลากหลาย 

เพ่ือสนองตอบตอความตองการของผูเรียน จัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนบัณฑิตท่ีดําเนินชีวิต
ไดดีงาม มีความสุข สามารถนําความรูดานวิทยาศาสตรมาชวยแกปญหาและสรางสรรคสังคมได เขาใจ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความแตกตาง จุดเดนจุดดอยของเทคโนโลยีในชุมชน หรือสังคมตาง ๆ  
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2.3 ปรับปรุงการใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ิมศักยภาพ 
ในการรับรูและสื่อสารขอมูลของนักศึกษา และกระตุนใหนักศึกษาแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
การคิดและการให เหตุผล การบริหารการเงินสวนบุคคล การวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจ  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรกับปจจัยการดํารงชีวิต การประยุกตวิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางคุมคา   สื่อสังคมออนไลนกับการดําเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และการบูรณการทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการแกปญหาในชีวิตประจําวันท่ีเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและ
การทํางาน 

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, information technology advancement, analysis and worthwhile use of information 
technology, online social media and ways of living in the digital age, and integration of science, 
mathematics and information technology, to solve everyday problems for benefits of living and 
working   

 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 

การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมง ไมมี 60 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 
 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 3.3.1 อาจารยประจําวิชาประกาศรายชื่ออาจารยผูสอน พรอมเบอรโทรศัพท และเวลาใหคําปรึกษา
ในวันปฐมนิเทศรายวชิา 
 3.3.2 นักศึกษานัดวันเวลาลวงหนา หรือมาพบอาจารยท่ีปรึกษาเปนรายบุคคล หรือกลุม ตามเวลา
 3.3.3 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
(เฉพาะรายท่ีตองการ  
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตองพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมกํากับความรู ตั้งม่ันอยูในหลักคุณธรรม 

และปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีสํานึกตอสังคม
สวนรวมซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเขาสูตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะสําคัญ ดังนี้  

     1.1.1 มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยท่ีดี ไดแก การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมพ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณในสิ่งท่ีดี
งาม มีความกตัญู มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

     1.1.2 รูจักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.1.6 มีความเปนสวนดุสิต  ไดแก  การมีความรักและศรัทธาในองคกร ดํ ารงตน 

อยางมีศักดิ์ศรี มุงม่ัน ทุมเท รวมแรงใจเปนหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝรูมีความประณีตพิถีพิถันและรู
จริงในสิ่งท่ีทํา มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม แสดงความเปนผูนําและความเปนสวนดุสิตไดอยางเหมาะสม 
ในทุกสถานการณจนเปนท่ีประจักษตอสาธารณะ 

 
  1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม ใหครอบคลุมตามแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูและ
นํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับรายวิชา 

1.2.2 เนนการมีสวนรวมของผูเรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โดยการนําตัวอยาง
กรณีศึกษาจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และ
การประยุกตใชในชีวิตจริง 

1.2.3 จัดกิจกรรมพิเศษท่ีสงเสริมใหผู เรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรมตามท่ีกําหนดในรายวิชาอยางตอเนื่อง 

1.2.4 มอบหมายใหนักศึกษาผลิตชิ้นงานหรือโครงงานท่ีสะทอนคุณลักษณะดานคุณธรรม
และจริยธรรมตามผลลัพธการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 

1.2.5 ผูสอนแสดงออกถึงการเปนตนแบบท่ีดี 
 
    1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

1.3.1 สรางเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสรางเกณฑการใหคะแนน (Scoring 
Rubric) 

1.3.2 ประเมินการเขาเรียนและการสงงานของนักศึกษาตามกําหนดเวลา 
1.3.3 ประเมินระหวางการเขารวมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน 

ในระหวางการทํางานรวมกัน 
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมท่ีนักศึกษาแสดงออกในระหวางเรียน 
1.3.5 ประเมินความรับผิดชอบ ความรักในความเปนไทย การเปนผูมีจิตสาธารณะ 
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1.3.6 วัดเจตคติของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน 
ในแตละหนวยการเรียนรูหรือแตละภาคเรียน 
 
2. ดานความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
ความรูท่ีผูเรียนพึงไดรับจากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบดวยความรูพ้ืนฐาน 

ท่ีจะทําใหเขาใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผู อ่ืนและสังคม มีความรอบรูถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
และสังคมโลก รวมท้ังสามารถนําความรูไปใชเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณและดํารงตนอยูในสังคม
ได โดยเนื้อหาความรูพหุศาสตรท่ีนักศึกษาไดเรียนรูครอบคลุมในเนื้อหาสําคัญ ดังนี้ 

2.1.1 มีความรูอยางกวางขวางเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
2.1.4 มีความรูในศาสตรพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา 

และวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
2.1.5 สามารถประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินชีวิต 

 
     2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

2.2.1  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยผูสอนวิ เคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและ 
ผลการเรียนรูดานความรูใหครอบคลุมตามแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูและ
นํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับรายวิชา 

2.2.2 ใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู 
ท่ีหลากหลายสอดคลองกับสาระการเรียนรูในแตละรายวิชาเชน การใชกรณีศึกษา การสนทนา อภิปราย 
กลุมยอย และการนําเสนอเนื้อหาความรูหนาชั้นเรียน 

2.2.3 เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงงาน รวมท้ังการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การศึกษาจากผูสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูครอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนท่ีกระจาย 
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเปน
รายบุคคลหรือโครงงานกลุม 

2.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา เรียนรูวิธีการแสวงหา
ความรูและการสรุปองคความรูดวยตนเอง 
 

2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
2.3.1 การถาม-ตอบความรูท่ีเรียนในระหวางการจัดการเรียนรู 
2.3.2 ทดสอบยอยหลังจบการเรียนรูในแตละสัปดาห  
2.3.3 การตอบคําถามทายบทเรียน 
2.3.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
2.3.5 การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เชน รายงาน โครงงาน  โครงการ ชิ้นงาน 
2.3.6 การประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในระหวางดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

ในแตละรายวิชา 
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3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีสติปญญา ใฝเรียนรู มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอยาง
เปนเหตุเปนผล สามารถคิดวิเคราะหแยกแยะ และสังเคราะหแนวคิดท่ีเปนประโยชนเพ่ือนํามาใชในการดํารงชีวิต
ได คุณลักษณะท่ีครอบคลุมทักษะทางปญญา ไดแก 

3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
3.1.2 มีทักษะการคิดแบบองครวมและเชิงตรรกะอยางมีเหตุผล 
3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา 
3.1.4 มีทักษะการคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม 
3.1.5 มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
3.1.6 ความสามารถในการรักษาสุขภาพ 

 
    3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลลัพธการ
เรียนรูดานทักษะทางปญญาใหครอบคลุมตามแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูและ
นํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับรายวิชาการ  

3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการประยุกตใชทักษะทางปญญา เชนการวางแผน
งาน การตัดสินใจแกปญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห สังเคราะหและสรุปแนวความคิด
ในการทํารายงาน โครงงาน โครงการ  ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ 

3.2.3 สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ไดแก การคิดเชิง
ตรรกะ การอภิปรายกลุม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอยางมีหลักการ นาเชื่อถือและสามารถ
อางอิงได 

3.2.4 การจัดการเรียนการสอนโดยใหศึกษาจากตนแบบ (Model) แลวสรุปองคความรู 
3.2.5 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
   3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงในระหวางการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะทางปญญา 
3.3.2 การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบตางๆ ไดแก รายงาน โครงงาน หรือชิ้นงานท่ีเปน

สิ่งประดิษฐ 
3.3.3 การจดัประกวดโครงงาน 
3.3.4 การถาม-ตอบในระหวางการจัดการเรียนรู 
3.3.5 การทดสอบยอย 
3.3.6 การสอบกลางภาคและปลายภาค 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเปนความสามารถในการแสดง
บทบาทของตนเองอยางเหมาะสม เพ่ืออยูรวมในสังคม และปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น และ 
มีความสุข โดยครอบคลุมความรูและทักษะตอไปนี้ 

4.1.1 มีความตระหนักรูถึงสิทธิ บทบาทและหนาท่ีของตนเอง ตลอดจนเขาใจ เห็นคุณคา
และเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

4.1.3 มีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและ 
ผูตามท่ีดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีทักษะในการแกปญหาสังคมไดแก การรับรูปญหา การเขาใจปญหา  
การเรียงลําดับความสําคัญของปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธี 
 

4.2 กลยุทธการสอน 
4.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรู

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ใหครอบคลุมตามแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลลัพธการเรียนรูและนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับรายวิชา 

4.2.2 จัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการจัดกิจกรรมกลุมในลักษณะกรณีศึกษาการอภิปราย 
การสอนโดยการตั้งโจทยปญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ 

4.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทํางานเปนทีมและใหใชกระบวนการกลุม
ทํางานดวยความเสียสละ 

4.2.4 สงเสริมการทํากิจกรรมท่ีเปนโครงงานกลุม และการเขารวมกิจกรรมท่ีเนน 
ความชวยเหลือเก้ือกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.3.1 การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมกลุมและการทํางานเปนทีม  
4.3.2 สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหวางการเขารวมกิจกรรมกลุม 
4.3.3 ประเมินผลความสําเร็จของโครงงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการกําหนด แบงบทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบการเปนผูมีจิตอาสา ความเสียสละ การพ่ึงพาอาศัยและการชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการใช
ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร และการวิเคราะหเชิงเหตุผลเพ่ือการศึกษาคนควาหาแนวทางแกปญหา รวมท้ัง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเขาถึงขอมูลความรู อีกท้ังความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมคุณลักษณะดังนี้ 

5.1.1 มีความรูในการใชส่ือและขอมูลสารสนเทศอยางรูเทาทัน 
5.1.3 มีทักษะในการคิดคํานวณ การวิเคราะหเชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลท่ีเปนตรรกะ 
5.1.4 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยีตางๆ ในการทํางานและ 

การส่ือสาร 
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5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรู

ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีใหครอบคลุมตามแผนท่ีกระจาย 
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูและนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับรายวิชา 

5.2.2 จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกปฏิบัติการวิเคราะหเชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะบน
พ้ืนฐานของความเปนเหตุและผล 

5.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีการสรางสถานการณ การจําลองเหตุการณ และ หรือ
บทบาทสมมติเพ่ือใหผูเรียนไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูดและการฟง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.2.4 มุงเนนการใชเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน 
การสรางชองทางติดตอสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนผานสื่อออนไลน การใช TV on demand การใช  
e-Learning ในหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom) ท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวนบทเรียน 
ศึกษาคนควาไดดวยตนเองท้ังกอนและหลังบทเรียนท่ีตองเขาเรียนกับอาจารยผูสอน 

5.2.5 ส งเสริมให เกิดการประยุกต ใชการวิ เคราะห เชิ งตั วเลข การคิดเชิงตรรกะ    
ความสมเหตุผลตามขอเท็จจริง การวิเคราะหขอมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพ่ือรายงานเนื้อหาสาระ 
ตาง ๆ ตามขอกําหนดในรายวิชา ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดทํารายงานหรือ 
โครงงานท่ีศึกษาคนควา 

5.2.6 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชกระบวนการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือสงเสริมใหเกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

 
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3.1 ใชวิธีการถาม-ตอบความรูท่ีเก่ียวของในระหวางการจัดการเรียนรู 
5.3.2 ทดสอบยอยหลังจบการจัดการเรียนรูในแตละสัปดาห 
5.3.3 ประเมินจากโครงงานหรือชิ้นงานรวบยอดท่ีมอบหมายใหใชความรูและทักษะ 

ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีประกอบในการสรางงาน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี 
วัน-เวลา 

หัวขอเรื่อง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช 

อาจารย
ผูสอน 

1 
 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
- ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
- สะเต็มศึกษา 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- ประเมินความคาดห วัง และความตองการด าน 

การเรียนรูของนักศึกษา 
- ช้ีแจงกระบวนการการเรียนการสอน ทําความตกลง

เก่ียวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผล 
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการเรียน และ มคอ.3 
- รายช่ือหนังสือ ตํารา เว็บไซตสําหรับการศึกษาดวย

ตนเอง 
- ใบงาน 
- รายช่ืออาจารย ท่ีปรึกษา เบอรโทรศัพท และเวลา 

ใหคําปรึกษา 

คณาจารย 

3 - กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
- นําเสนอกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 

2 – 5 
 

การคิดและการใชเหตุผล 
- กระบวนการคิด 

- ตรรกศาสตรและการให
เหตุผล 

การวิเคราะหขอมูลและการ
ตัดสินใจ 

- การเก็บรวบรวมขอมูล 
- การนําเสนอขอมลู 
- การวิเคราะหขอมูล 

- การวัดคากลางของขอมูล 
- การตัดสินใจ 

การบริหารการเงินสวนบุคคล 

- คณิตศาสตรกับการจดัการ
ทางการเงิน 

- คณิตศาสตรกับการจดัสรร
ทรัพยากร 

 
 
 
 

0.5 
 

0.5 
 

1.0 
 
 
 

1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.0 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
1. การเตรยีมความพรอม 
2. การคิดและเลือกหัวขอ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบาย รายละเอียดเน้ือหา กระบวนการจัดการเรียน 

การวัดและประเมินผล รวมถึงสื่อท่ีใชในการเรียนการสอน 
2. เปด Clip Video, Case Study ท่ีเก่ียวกับเน้ือหา และ

ตั้งคําถามกับผูเรียน เพ่ือนําเขาสูบทเรียน 
3. ผูสอนใหผูเรียนระดมสมอง (Brain Storm) กันภายใน

กลุม เพ่ือคัดเรื่องปญหาท่ีตองการหาทางแกไข หรือสิ่ง
ท่ีตองการทราบ โดยแสดงผลงานออกในรูปแบบ Flip 

Chart และใบงานพรอมนําเสนอหนาช้ันเรียน 
4. ผูสอนบรรยายสรุปเน้ือหาใหผูเรียน 

5. ผูสอนกําหนดหัวขอเรื่องเพ่ือใหผูเรยีนคนควา เพ่ือ
นํามาใชประกอบการทําโครงการงาน โดยประชุมกลุมยอย 

(Focus Group) หรือระดมสมอง (Brain Storm) ให
นําเสนอในรูปแบบ Clip Video หรือ Flip Chart  ตัวอยาง

หัวขอ 
- การคิดและการใชเหตผุล 

- การวิเคราะหขอมูลและการตัดสนิใจ 
- การบริหารการเงินสวนบุคคล 

6. ผูเรียนเลือกหัวขอในการจดัทําโครงงาน “Super 
Saving” และเขียนลงใบงาน พรอมเตรยีมนําเสนอหนาช้ัน 

คณาจารย 
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สัปดาหท่ี 
วัน-เวลา 

หัวขอเรื่อง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช 

อาจารย
ผูสอน 

7. ผูเรียนนําเสนอหัวขอโครงงานท่ีเลือกทํา 
8. ผูสอนบรรยายสรุป พรอมใหขอเสนอแนะใหปรับปรุง 

9. ประเมินผลผูเรียนผาน Kahoot 
 
 
 

0.5 
 
 

1.0 
 

0.5 
1.0 

 
 
 

3.0 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
3. การเขียนเคาโครงงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เต รียมความพรอมผู เรี ยน  ผ าน กิจกรรม  Active 
Learning  
2. ผูสอนทบทวนสาระการเรียนรูในสัปดาหท่ีผานมา 
3. ผูเรียนนําเสนอหัวขอโครงงานฉบับท่ีปรับปรุงแกไข และ
เปดโอกาสใหเพ่ือนในช้ันเรียนซักถาม 
4. ผูสอนบรรยายสรุปหลักการเขียนโครงงาน 
5. ผู เรียนทําการระดมสมอง (Brain Storm) เพ่ือคนหา
เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับโครงงาน พรอมนําเสนอ ข้ันตอนและ
กระบวนการในการจัดทําโครงงาน และเขียนโครงราง 
ใหมีความสมบูรณ 
6. ผูสอนกําหนดหัวขอเรื่องเพ่ือใหผู เรียนคนควา เพ่ือ
นํามาใชประกอบการทําโครงการงาน โดยประชุมกลุมยอย 
(Focus Group) ห รือ ระด ม สม อง (Brain Storm) ให
นําเสนอในรูปแบบ ผังความคิด (Mind Map) ตัวอยาง
หัวขอ 
       - การคิดและการใชเหตุผล 
       - การวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจ 
       - การบริหารการเงินสวนบุคคล 
7. ผูเรียนนําเสนอผลงาน 
8. ผูสอนบรรยายสรุป พรอมใหขอเสนอแนะใหปรับปรุง 
9. ประเมินผลผูเรียนผาน Kahoot 

 

 
 
 

0.5 
 
 

1.0 
0.5 

 
2.0 

 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
4. การปฏิบัติโครงงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เต รียมความพรอมผู เรี ยน  ผ าน กิจกรรม  Active 
Learning  และทบทวนสาระการเรียนรูในสัปดาหท่ีผานมา 
2. ผูเรียนนําเสนอความกาวหนาของโครงงาน 
3. ผูสอนบรรยายสรุป เนนย้ําเรื่องการปฏิบัติตามแผนใน
โครงการ  
4. ผูเรียนปฏิบัติตามแผนในโครงงาน โดยใหเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางท่ีเปนเพ่ือนท่ีเรียน เชน การสัมมนาประชุม
กลุมยอย (Focus Group) หรือการเปนขอมูลในลักษณะ
แบบสอบถาม โดยจะใหทําในรูปท่ีผู เรียนทานอ่ืนเปน 
ผูสังเกตการณรวมดวย 
5. ผูสอนบรรยายสรุปในภาพรวม 
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สัปดาหท่ี 
วัน-เวลา 

หัวขอเรื่อง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช 

อาจารย
ผูสอน 

 
2.0 

6. ผู ส อน กํ าหนดหั วข อ เรื่ อ งเพ่ื อ ให ผู เรี ยนค นคว า  
เพ่ือนํามาใชประกอบการทําโครงการงาน โดยประชุมกลุม
ยอย (Focus Group) หรือระดมสมอง (Brain Storm) ให
นําเสนอในรูปแบบ ผังความคิด (Mind Map) ตัวอยาง
หัวขอ 
       - การคิดและการใชเหตุผล 
       - การวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจ 
       - การบริหารการเงินสวนบุคคล 
7. ผูสอนบรรยายสรุป พรอมใหขอเสนอแนะใหปรับปรุง 
8. ประเมินผลผูเรียนผาน Kahoot 

 
 
 
 
6 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
5. การนําเสนอโครงงาน 
6. การประเมินผลโครงงาน  

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูเรียนนําเสนองานจากการทําโครงงาน ในรูปแบบโปส
เตอร (Poster) สื่อการสอน (mobile application) สื่อ
วีดีโอ (Clip Video) บทความ หรือการนําเสนอปากเปลา 
(Oral Presentation) 
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลงาน และเขียน 
ในใบงาน 
3. ผูสอนบรรยายสรุป 
4. ประเมินผล 
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วิทยาศาสตรกับปจจัยการ
ดํารงชีวิต 

- อาหาร 
- ยา 
- เครื่องนุงหม 
- ท่ีอยูอาศัย 

การประยุกตวิทยาศาสตรเพ่ือ
สุขภาพ และความงาม 

- สุขภาพกับการออกกําลังกาย 
- สุขภาพกับความงาม 
- พลังงานเพ่ือชีวิต 

- การจัดการสิ่งแวดลอม 
 

 
 
 
 

0.5 
 

0.5 
 

1.0 
 
 
 

0.5 
1.5 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
1. การเตรียมความพรอม 
2. การคิดและเลือกหัวขอ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบาย รายละเอียดเน้ือหา กระบวนการจัดการเรียน 
การวัดและประเมินผล รวมถึงสื่อท่ีใชในการเรียนการสอน 
2. เปด Clip Video, Case Study ท่ีเก่ียวกับเน้ือหา และ
ตั้งคําถามกับผูเรียน เพ่ือนําเขาสูบทเรียน 
3. ผูสอนใหผูเรียนระดมสมอง (Brain Storm) กันภายใน

กลุม เพ่ือคัดเรื่องปญหาท่ีตองการหาทางแกไข หรือสิ่ง
ท่ีตองการทราบ โดยแสดงผลงานออกในรูปแบบ Flip 
Chart และใบงานพรอมนําเสนอหนาช้ันเรียน 

4. ผูสอนบรรยายสรุปเน้ือหาใหผูเรียน 
5. ผูสอนกําหนดหัวขอเรื่องเพ่ือใหผู เรียนคนควา เพ่ือ
นํามาใชประกอบการทําโครงการงาน โดยประชุมกลุมยอย 
(Focus Group) ห รือ ระด ม สม อง (Brain Storm) ให
นําเสนอในรูปแบบ Clip Video หรือ Flip Chart  ตัวอยาง
หัวขอ  

- ปญหาดานอาหาร 

คณาจารย 



 มคอ. 3 รายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

12 
 

สัปดาหท่ี 
วัน-เวลา 

หัวขอเรื่อง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช 

อาจารย
ผูสอน 

 
 
 
 
 
 
 

2.0 

- ปญหาดานยา 
- ปญหาดานเครื่องนุงหม 
- ปญหาดานท่ีอยูอาศัย 
- ปญหาดานสุขภาพและการออกกําลังกาย 
- ปญหาดานเครื่องสําอาง 
- ปญหาดานพลังงาน 
- ปญหาดานสิ่งแวดลอม  

6. ผูเรียนเลือกหัวขอในการจัดทําโครงงาน “My Science 
Journal Project” และเขียนลงใบงาน พรอมเตรียม
นําเสนอหนาช้ัน 
7. ผูเรียนนําเสนอหัวขอโครงงานท่ีเลือกทํา 
8. ผูสอนบรรยายสรุป พรอมใหขอเสนอแนะใหปรับปรุง 
9. ประเมินผลผูเรียนผาน Kahoot 

 
 
 

0.5 
 
 

1.5 
 

0.5 
1.0 

 
 
 

2.5 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
3. การเขียนเคาโครงงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เต รียมความพรอมผู เรี ยน  ผ าน กิจกรรม  Active 
Learning  
2. ผูสอนทบทวนสาระการเรียนรูในสัปดาหท่ีผานมา 
3. ผูเรียนนําเสนอหัวขอโครงงานฉบับท่ีปรับปรุงแกไข และ
เปดโอกาสใหเพ่ือนในช้ันเรียนซักถาม 
4. ผูสอนบรรยายสรุปหลักการเขียนโครงงาน 
5. ผู เรียนทําการระดมสมอง (Brain Storm) เพ่ือคนหา

เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับโครงงาน พรอมนําเสนอ ข้ันตอน
และกระบวนการในการจัดทําโครงงาน และเขียน 
โครงรางใหมีความสมบูรณ 

6. ผูสอนกําหนดหัวขอเรื่องเพ่ือใหผู เรียนคนควา เพ่ือ
นํามาใชประกอบการทําโครงการงาน โดยประชุมกลุมยอย 
(Focus Group) ห รือ ระด ม สม อง (Brain Storm) ให
นําเสนอในรูปแบบ ผังความคิด (Mind Map) ตัวอยาง
หัวขอ 
     - วิทยาศาสตรกับปจจัยการดํารงชีวิต 

- การประยุกตวิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม  

7. ผูเรียนนําเสนอผลงาน 
8. ผูสอนบรรยายสรุป พรอมใหขอเสนอแนะใหปรับปรุง 
9. ประเมินผลผูเรียนผาน Kahoot 

 

 
 
 

0.5 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
4. การปฏิบัติโครงงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เต รียมความพรอมผู เรี ยน  ผ าน กิจกรรม  Active 
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สัปดาหท่ี 
วัน-เวลา 

หัวขอเรื่อง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช 

อาจารย
ผูสอน 

 
 

0.5 
1.0 

 
1.0 

 
 
 
 
 

3.0 

Learning  และทบทวนสาระการเรียนรูในสัปดาหท่ีผานมา 
2. ผูเรียนนําเสนอความกาวหนาของโครงงาน 
3. ผูสอนบรรยายสรุป เนนย้ําเรื่องการปฏิบัติตามแผน 
ในโครงการ  
4. ผูเรียนปฏิบัติตามแผนในโครงงาน โดยใหเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางท่ี เปนเพ่ือนท่ีเรียน เชน การสัมมนา
ประชุมกลุมยอย (Focus Group) หรือการเปนขอมูล
ในลักษณะแบบสอบถาม โดยจะใหทําในรูปท่ีผูเรียน
ทานอ่ืนเปนผูสังเกตการณรวมดวย 

5. ผูสอนบรรยายสรุปในภาพรวม 
6. ผูสอนกําหนดหัวขอเรื่องเพ่ือใหผู เรียนคนควา เพ่ือ

นํามาใชประกอบการทําโครงการงาน โดยประชุมกลุม
ยอย (Focus Group) หรือระดมสมอง (Brain Storm) 
ให นํ า เสนอในรูป แบบ  ผั งความคิด  (Mind Map) 
ตัวอยางหัวขอ 

- วิทยาศาสตรกับปจจัยการดํารงชีวิต 
- การประยุกตวิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ คุณภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดลอม 
7. ผูสอนบรรยายสรุป พรอมใหขอเสนอแนะใหปรับปรุง 
8. ประเมินผลผูเรียนผาน Kahoot 

6 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
5. การนําเสนอโครงงาน 
6. การประเมินผลโครงงาน  

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนเปดการนําเสนอโครงงาน 
2. ผู เรี ย น นํ า เส น อ งาน จ าก ก า ร ทํ า โค ร ง งาน  ใน 

รูปแบบโปส เตอร  (Poster) สื่ อการสอน (mobile 
application) สื่อวีดีโอ (Clip Video) บทความ หรือ
การนําเสนอปากเปลา (Oral Presentation) 

3. ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลงาน และเขียน 
ในใบงาน 
4. ผูสอนบรรยายสรุป 
5. ประเมินผลผาน Kahoot 
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สัปดาหท่ี 
วัน-เวลา 

หัวขอเรื่อง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช 

อาจารย
ผูสอน 

10 – 13 
 

- ความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การวิเคราะหและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางคุมคา   
- สื่อสังคมออนไลนกับการดําเนิน
ชีวิตในยุคดิจิทัล 
 

 
 
 
 
0.5 
 
0.5 
 
0.5 
 
 
 
0.5 
1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.0 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
1. การเตรียมความพรอม 
2. การคิดและเลือกหัวขอ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบาย รายละเอียดเน้ือหา กระบวนการจัดการเรียน 
การวัดและประเมินผล รวมถึงสื่อท่ีใชในการเรียนการสอน 
2. เปด Clip Video, Case Study ท่ีเก่ียวกับเน้ือหา และ
ตั้งคําถามกับผูเรียน เพ่ือนําเขาสูบทเรียน 
3. ผูสอนใหผูเรียนระดมสมอง (Brain Storm) กันภายใน
กลุม เพ่ือคัดเรื่องปญหาท่ีตองการหาทางแกไข หรือสิ่งท่ี
ตองการทราบ โดยแสดงผลงานออกในรูปแบบ Flip Chart 
และใบงานพรอมนําเสนอหนาช้ันเรียน 
4. ผูสอนบรรยายสรุปเน้ือหาใหผูเรียน 
5. ผูสอนกําหนดหัวขอเรื่องเพ่ือใหผู เรียนคนควา เพ่ือ
นํามาใชประกอบการทําโครงการงาน โดยประชุมกลุมยอย 
(Focus Group) ห รือ ระด ม สม อง (Brain Storm) ให
นําเสนอในรูปแบบ Clip Video หรือ Flip Chart  ตัวอยาง
หัวขอ  
       - พัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากอดีต ถึง
ปจจุบัน 
       - ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
นวัตกรรมดานเทคโนโลยี  
       - สื่อสังคมออนไลนกับผลกระทบในชีวิตประจําวัน 
       - ภัยคุกคามสารสนเทศและพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอ 
การกระทําความผิดพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
       - ฯลฯ 
6. ผูเรียนเลือกหัวขอในการจัดทําโครงงาน และเขียนลง 
ใบงาน พรอมเตรียมนําเสนอหนาช้ัน 
7. ผูเรียนนําเสนอหัวขอโครงงานท่ีเลือกทํา 
8. ผูสอนบรรยายสรุป พรอมใหขอเสนอแนะใหปรับปรุง 
9. ประเมินผลผูเรียนผาน Kahoot 

คณาจารย 

 
 
 

0.5 
 

0.5 
0.5 

 
0.5 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
3. การเขียนเคาโครงงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เต รียมความพรอมผู เรี ยน  ผ าน กิจกรรม  Active 
Learning  
2. ผูสอนทบทวนสาระการเรียนรูในสัปดาหท่ีผานมา 
3. ผูเรียนนําเสนอหัวขอโครงงานฉบับท่ีปรับปรุงแกไข และ
เปดโอกาสใหเพ่ือนในช้ันเรียนซักถาม 
4. ผูสอนบรรยายสรุปหลักการเขียนโครงงาน 
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สัปดาหท่ี 
วัน-เวลา 

หัวขอเรื่อง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช 

อาจารย
ผูสอน 

1.0 
 
 
 

3.0 
 
 
 
 

 

5. ผูเรียนทําการระดมสมอง (Brain Storm) เพ่ือคนหา
เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับโครงงาน พรอมนําเสนอ ข้ันตอนและ
ก ร ะ บ วน ก า ร ใน ก า ร จั ด ทํ า โค ร ง งาน  แ ล ะ เ ขี ย น 
โครงรางใหมีความสมบูรณ 
6. ผูสอนกําหนดหัวขอเรื่องเพ่ือใหผู เรียนคนควา เพ่ือ
นํามาใชประกอบการทําโครงการงาน โดยประชุมกลุมยอย 
(Focus Group) ห รือ ระด ม สม อง (Brain Storm) ให
นําเสนอในรูปแบบ ผังความคิด (Mind Map) ตัวอยาง
หัวขอ 
     - หน วยงานภาครัฐห รือ เอกชน  ท่ีมี ก ารใช งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางคุมคา โดยผู เรียนให
เหตุผลประกอบ  

- หลักการเลือกซื้อ ซอฟตแวร คอมพิวเตอร สมารท
โฟน และอุปกรณอ่ืน ๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหไดตรงตามความตองการของผูใชมากท่ีสุด พรอม
ใหเหตุผลประกอบ  

7. ผูเรียนนําเสนอผลงาน 
8. ผูสอนบรรยายสรุป พรอมใหขอเสนอแนะใหปรับปรุง 
9. ประเมินผลผูเรียนผาน Kahoot 

 
 
 

0.5 
 
 

0.5 
0.5 

 
1.0 

 
 
 
 

0.5 
3.0 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
4. การปฏิบัติโครงงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพรอมผู เรียน  ผ าน กิจกรรม  Active 
Learning  และทบทวนสาระการเรียนรูในสัปดาหท่ีผานมา 
2. ผูเรียนนําเสนอความกาวหนาของโครงงาน 
3. ผูสอนบรรยายสรุป เนนย้ําเรื่องการปฏิบัติตามแผนใน
โครงการ  
4. ผูเรียนปฏิบัติตามแผนในโครงงาน โดยใหเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางท่ีเปนเพ่ือนท่ีเรียน เชน การสัมมนาประชุม
กลุมยอย (Focus Group) หรือการเปนขอมูลในลักษณะ
แบบสอบถาม โดยจะให ทําในรูปท่ีผู เรียนทานอ่ืนเปน 
ผูสังเกตการณรวมดวย 
5. ผูสอนบรรยายสรุปในภาพรวม 
6. ผูสอนกําหนดหัวขอเรื่องเพ่ือใหผู เรียนคนควา เพ่ือ
นํามาใชประกอบการทําโครงการงาน โดยประชุมกลุมยอย 
(Focus Group) ห รือ ระด ม สม อง (Brain Storm) ให
นําเสนอในรูปแบบ ผังความคิด (Mind Map) ตัวอยาง
หัวขอ 
        -  ขาวหรือหัวขอท่ีกําลังกลาวถึง ซึ่งไดรับผลกระทบ

มาจากสื่อสังคมออนไลน พรอมระดมสมอง 
(Brain Storm โดยใหวิเคราะห ท้ังผลเชิงบวก
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สัปดาหท่ี 
วัน-เวลา 

หัวขอเรื่อง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช 

อาจารย
ผูสอน 

และเชิงลบ  
- แสดงบทบาทสมมติเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอ

การกระทําความผิดพระราชบัญญัติวาดวย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 
2550 

7. ผูสอนบรรยายสรุป พรอมใหขอเสนอแนะใหปรับปรุง 
8. ประเมินผลผูเรียนผาน Kahoot 

 
 
 
 
6 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
5. การนําเสนอโครงงาน 
6. การประเมินผลโครงงาน  

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนเปดการนําเสนอโครงงาน 
2 . ผู เรี ย น นํ า เส น อ งาน จ าก ก า ร ทํ า โค ร ง งาน  ใน 

รูปแบบโปส เตอร  (Poster) สื่ อการสอน (mobile 
application) สื่อวีดีโอ (Clip Video) บทความ หรือ
การนําเสนอปากเปลา (Oral Presentation) 

3. ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลงาน และเขียน 
ในใบงาน 
4. ผูสอนบรรยายสรุป 
5. ประเมินผลผาน Kahoot 

 

14 บรรยายสรุปเนื้อหารายวิชา 2 - การคิดและการใชเหตุผล  
- การวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจ 
- การบริหารการเงินสวนบุคคล 

คณาจารย 

2 - วิทยาศาสตรกับปจจัยการดํารงชีวิต 
- การประยุกตวิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ ความงาม พลังงาน
เพ่ือชีวิต และการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

2 - ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การวิเคราะหและใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางคุมคา  
- สื่อสังคมออนไลนกับการดําเนินชีวิตในยุคดิจิทัล 

 

15 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 6 แสดงผลงาน 3 ช้ินตอกลุมท่ีดําเนินการโครงงานในสัปดาห
ท่ี 2 – 13  

คณาจารย 

 สัปดาหท่ี 16 สอบปลายภาค  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ 

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 

การจัด
นิทรรศการ
นําเสนอผลงาน
โครงงาน 

15 25 % 

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 

การสอบ 
- สอบปลายภาค 

 

 
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 

ผลงานโครงงาน
กลุมและการ
นําเสนอ 

2 – 13 45 % 
 

 
การประเมินผล 

ประเมินผลการเรียนรูโดยใชคะแนนอิงกลุม ในสัดสวน คะแนนเก็บ (70) : สอบปลายภาค (30) 
 
เกณฑการใหคะแนน (Rubric Score  
ความรับผิดชอบ 

หมายถึง การยดึม่ันในภาระผูกพันในการปฏิบัติหนาท่ี ดวยความเพียรพยายามอยางละเอียดรอบคอบ 
ยอมรับผลการกระทํา และปรับปรุงการปฏิบัติ ซ่ึงประเมินไดโดยการใชแบบประเมินความรับผิดชอบ ท่ีมี
เกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ 
เกณฑการใหคะแนนความรับผิดชอบ 

5 4 3 2 1 
ผูกพัน  
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
เพียรพยายาม 
ละเอียดรอบคอบ  
ยอมรับผลการ
กระทํา  
ปรับปรุงการปฏิบัติ 

ผูกพัน  
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
เพียรพยายาม  
ละเอียดรอบคอบ  
ยอมรับผลการ
กระทํา 

ผูกพัน  
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
เพียรพยายาม
ละเอียดรอบคอบ 

ผูกพัน  
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี  
เพียรพยายาม 

ผูกพัน  
ตั้งใจปฏิบัติ หนาท่ี 

วิชัย วงษใหญ : 2560 
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นิยามศัพท “คุณภาพของการเขียนรายงาน”  
การนําเสนอองความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควาจากแหลงตางๆ อยางมีความถูกตองของเนื้อหาสาระ 

มีการจัดระบบการนําเสนอ สะทอนกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะหองคความรู ซ่ึงประเมินไดโดยการใช
เกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ (มารุต พัฒผล : 2560) 

 
เกณฑการใหคะแนนคุณภาพของการเขียนรายงาน 

มิติการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

การศึกษาคนควา  
จากแหลงขอมูล 

ขาดการศึกษา
คนควา ขอมูลจาก
แหลงตางๆ 

ศึกษาคนควาขอมูล  
จากแหลงใดแหลง
หนึ่ง เพียงแหลง
เดียว 

ศึกษาคนควาขอมูล 

จากแหลงตางๆ ใน
ประเทศ 

ศึกษาคนควาขอมูล 

จากแหลงตางๆ ท้ังใน
และตางประเทศ 

ความถูกตอง ของ
เน้ือหาสาระ 

เนื้อหาสาระยังไม
สมบูรณ ขาด
ความถูกตอง 

เนื้อหาสาระมีความ
ถูกตอง แตยังไม
เปนขอมูลปจจุบัน 

เน้ือหาสาระมีความ
ถูกตอง เปนปจจุบัน 

ทันสมัย 

เนื้อหาสาระมีความ
ถูกตอง เปน
ปจจุบัน ทันสมัย มี
องคความรูใหมๆ 
เพ่ิมเติม 

การจดัระบบ  
การนําเสนอ 

นําเสนอเนื้อหา
สาระ ยังไมเปน
ระบบท่ีชัดเจน มี
ความสับสนในการ
อาน 

นําเสนอเนื้อหา
สาระ ในภาพรวม
เปนระบบ แตใน
รายละเอียดยังไม
เปนระบบ 

นําเสนอเนื้อหา
สาระ เปนระบบท่ี
ชัดเจน ท้ังใน
ภาพรวมและ
รายละเอียด 

นําเสนอเนื้อหา
สาระท้ังหมด เปน
ระบบชัดเจน และ
อานเขาใจไดงาย 

การวิเคราะห ขาดการวิเคราะห ใน
การนําเสนอรายงาน 

มีการวิเคราะหในการ
นําเสนอ แตยังขาด
ความถูกตอง และ
ความสมเหตสุมผล 

มีการวิเคราะหในการ
นําเสนอ อยางถูกตอง 

สมเหตุสมผล 

มีการวิเคราะหใน
การนําเสนอ อยาง
ถูกตอง 
สมเหตุสมผล และ
เชื่อมโยงกับบริบท
ตางๆ 

การสังเคราะห ขาดการสังเคราะห 
เนื้อหาสาระท่ี
นําเสนอ ใน
รายงาน 

มีการสังเคราะห
เนื้อหาสาระ ท่ี
นําเสนอในรายงาน 
แตประเด็นยังไม
ชัดเจน 

มีการสังเคราะห
เน้ือหาสาระ ท่ี
นําเสนอในรายงาน มี
ประเด็นการ
สังเคราะหชัดเจน 

มีการสังเคราะห
เน้ือหาสาระท่ีนําเสนอ 

ในรายงาน มีประเด็น
การสังเคราะห ชัดเจน 

และเช่ือมโยงกับ
บริบทตางๆ 

มารุต พัฒผล : 2560 
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นิยามศัพท “ความสามารถในการปฏิบัติงานกลุม”  
การทํางานท่ีไดรับมอบหมายของกลุมผูเรียน ท่ีมีการทํางานเปนทีม การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสะทอนผลไปสูการพัฒนา ซ่ึงประเมินไดโดยการใช เกณฑการใหคะแนน 4 
ระดับ (มารุต พัฒผล : 2560) 
 

เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานกลุม 

มิติการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

 
การทํางานเปนทีม 

ตางคนตางทํางาน 
ท่ีตนเองรับผิดชอบ 
ขาดการชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน 

รวมมือกันทํางาน 
ในบางกิจกรรม มี
การชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน 

รวมมือกันทํางาน ใน
กิจกรรมตางๆ มีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

รวมมือกันทํางาน 

ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน รวมกันแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
การมีสวนรวม 

ขาดการมีสวนรวม 
ในการปฏิบัติงาน
กลุม ทํางานตาม
คําสั่งของหัวหนา 

สมาชิกมีสวนรวม 
ในการกําหนด
บทบาท หนาท่ีของ
สมาชิกกลุม 

สมาชิกมสีวนรวม ใน
การกําหนดเปาหมาย 

และวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

สมาชิกมีสวนรวม 
ในความรับผิดชอบ
งาน และผลลัพธ
จากการทํางาน 

 
ความรับผิดชอบ 

สมาชิกขาดความ
รับผิดชอบ ใน
หนาท่ีของตนเอง 

สมาชิกมีความ
รับผิดชอบ ใน
หนาท่ีของตนเอง 
แตยังทํางานไม
เสร็จตามหนาท่ี 

สมาชิกมีความ
รับผิดชอบ ใน
หนาท่ีของตนเอง 
จนทํางานเสร็จตาม
หนาท่ี 

สมาชิกมีความ
รับผิดชอบ จน
ทํางานเสร็จตาม
หนาท่ีและ
ชวยเหลือสมาชิก
คนอ่ืน 

 
การแลกเปลี่ยน  
เรียนรู 

สมาชิกขาดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู
ซ่ึงกันและกัน 

สมาชิกในกลุมบาง
คน มีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู
ซ่ึงกันและกัน 

สมาชิกทุกคน มีการ
แลกเปลีย่น เรียนรูซึ่ง
กันและกัน 

สมาชิกทุกคนใน
กลุม มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู
ซ่ึงกันและกัน และ
นําไปสูการพัฒนา
งาน 

 
การสะทอนผล 

ขาดการสะทอนผล
ของการปฏิบัติงาน
กลุม 

มีการสะทอนผล 
ของการปฏิบัติงาน
กลุม แตประเด็น
กระจัดกระจาย 

มีการสะทอนผล ของ
การปฏิบัติงานกลุม มี
ประเด็นการสะทอน
ชัดเจน 

มีการสะทอนผล ของ
การปฏิบัติงานกลุม 

และนําผลมาใช
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

มารุต พัฒผล : 2560 
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นิยามศัพท “การนําเสนอผลงาน”  
การรายงานผลการศึกษาคนควาหรือผลการปฏิบัติงานของผูเรียน ท่ีสะทอนถึงการลําดับการนําเสนอท่ีเปนระบบ มี

ความถูกตอง ของเน้ือหาสาระ ใชสื่อประกอบการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูฟง และมีความ
สรางสรรคในการนําเสนอ ซึ่งประเมินไดโดยการใชเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ 

(มารุต พัฒผล : 2560) 
 

เกณฑการใหคะแนนการนําเสนอผลงาน 

มิติการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

 
ลําดับนําเสนอ 

ผูฟงเขาใจสิ่งท่ี
นําเสนอไดยาก  
เพราะการ
เรียงลําดับการ
นําเสนอ  
ยังขาดความ
ตอเนื่องเชื่อมโยง 

ผูฟงเขาใจสิ่งท่ี
นําเสนอได  
โดยตองมีการ
ซักถามในบาง  
ประเด็นของการ
นําเสนอ 

นําเสนอไดอยางเปน
ระบบ ผูฟงสามารถ
ติดตาม เน้ือหาสาระ
ไดอยางเขาใจ 

นําเสนอไดอยาง
เปนระบบ  
มีการอธิบายขยาย
รายละเอียด  
ผูฟงมีสวนรวมในการ
นําเสนอ 

 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระขาด
ความชัดเจน  
มีผิดพลาดในบาง
จุด  
เปนการคัดลอกมา
นําเสนอ 

ผูฟงเขาใจสิ่งท่ี
นําเสนอได  
โดยตองมีการ
ซักถามในบาง  
ประเด็นของการ
นําเสนอ 

นําเสนอไดอยางเปน
ระบบ ผูฟงสามารถ
ติดตาม เน้ือหาสาระ
ไดอยางเขาใจ 

นําเสนอไดอยาง
เปนระบบ มีการ
อธิบายขยาย
รายละเอียด ผูฟงมี
สวนรวมในการ
นําเสนอ 

 
การใชสื่อ 

ใชการอานจากสื่อท่ี
เตรียมมา  
โดยไมมีการอธิบาย  
ขยายรายละเอียด 
หรือยกตัวอยาง 

ใชการอานจากสื่อ
ท่ีเตรียมมา  
แตมีการอธิบาย
เพ่ิมเติม  
บางในบางประเด็น 

อธิบายขยาย
รายละเอียด จาก
สื่อท่ีเตรียมมา 
พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ 

อธิบายขยาย
รายละเอียด  
จากสื่อท่ีเตรียมมา
อยางนาสนใจ  
พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ 

 
ปฏิสัมพันธ  
กับผูฟง 

ขาดการสบสายตา
กับผูฟง  
ผูฟงนั่งนิ่งๆ ไมมี
การพูด  
หรือสนทนาโตตอบ 

มีการสบสายตากับ
ผูฟง  
เฉพาะบางกลุม มี
การพูด  
หรือสนทนาโตตอบ
บางคน 

มีการสบสายตากับ
ผูฟง อยางท่ัวถึง ผูฟง
มีสวนรวม ในการตอบ
คาถาม 

มีการสบสายตากับ
ผูฟง อยางท่ัวถึง 
ผูฟงมีการตั้งคําถาม 
และตอบคําถาม
ระหวางการ
นําเสนอ 

 
การสรางสรรค  

ขาดการนําเสนอ  
สิ่งใหม หรือแนวคิด
ใหม 

มีการนําเสนอสิ่ง
ใหม  
หรือแนวคิดใหม  
ท่ีปรับปรุงมาจาก
ของเดิม 

มีการนําเสนอสิ่งใหม 
หรือแนวคิดใหม ตอ
ยอดจากของคนอ่ืน 

มีการนําเสนอสิ่ง
ใหม  
หรือแนวคิดใหม  
ท่ีพัฒนามาจาก
แนวคิดของตนเอง 
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หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
เอกสารและตําราหลัก  
คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2560). วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน. 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
เอกสารแนะนํา 
เชียงใหม, มหาวิทยาลัย.คณะเภสัชศาสตร.(2544. รอบรูเรื่องยาและปญหาสุขภาพ. มปท. 
เภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย , สมาคม. (2542. หยูกยานารู. กรุงเทพ : ฐานการพิมพ. 
การกีฬาแหงประเทศไทย . (2545. การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพสําหรับทุกคน. กรุงเทพ : คุรุสภา  
กําพล  ศรีวัฒนกุล บรรณาธิการ.(2541 . คูมือการใชยา (ฉบับสมบูรณ). พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพ : สยาม

สปอรตซินดิเคท. 
ชวนชม  สกนธวัฒน. (2535. การคุมกําเนิด. (พิมพครั้งท่ี 2. ขอนแกน  : คอมเพรส แอน ดีไซน. 
ชวลิต รัตนกุล และคณะ. (2551.  กินเพ่ือสุขภาพ. (พิมพครั้งท่ี 10 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรสัมพันธ. 
น้ําทิพย วิภาวิน. (2547). การจัดการความรูกับคลังความรู. กรุงเทพ: เอสอารพริ้นติ้ง แมสโปรดักส. 
บุญดี  บุญญากิจ และคณะ. (2549). การจัดการความรู จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ. สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ.

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
พรพรรณ สุนทรธรรม. (2540). นานาสาระเรื่องเครื่องสําอาง. กองควบคุมเครื่องสําอาง สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา. กรุงเทพ. 
ราชกิจจานุเบกษา. (2560. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 

2560. สืบคนเม่ือ 2560, มีนาคม 2, เขาถึงไดจาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ 
DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF 

ราชกิจจานุเบกษา. (2560. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550. 
สืบคนเม่ือ 2560, มีนาคม 2, เขาถึงไดจาก: http://www.neu.ac.th/comact/ 

วิไลลักษณ ศรีสุระ. จุลินทรียท่ีมีความเก่ียวของกับอาหาร ในกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข. [Online]. Available : http://nutrition.anamai.moph.go.th/article.htm. 

วินัย ดะหลัน. (2547). อาหารรวมสมัย อาหารล้ําสมัย. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : 
http://www.nationweekend.com/weekend/20050303/wei01.shtml. 

สงวน นิตยารัมภพงศ. (2550 . จากเศรษฐกิจพอเพียงสูสุขภาพพอเพียง.(พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพ :  
สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชซ่ิง. 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. (2547). การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
สพธอ. (2560. เลน Social Network ใหปลอยภัย รู ไวเลี่ยงอันตราย. สืบคนเม่ือ 2560, มีนาคม 4, เขาถึง

ไดจาก: https://www.etda.or.th/content/social-network-security.html 
สมจิต วัฒนาชยากูล. (2527). การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิต.ิ กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สมชาย นาํประเสริฐชัย. (2549). เทคโนโลยีกับการจัดการความรู. สืบคนเม่ือ 2558, มีนาคม 4, เขาถึงไดจาก 

http://www.kmi.or.th/document/Tech_KM.pdf 
สมุนไพร.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/pois-

cov/Herbal.html 



 มคอ. 3 รายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

22 
 

สรชัย พิศาลบุตร. (2542). สถิติธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. (2560. โซเชียลมีเดีย สื่อไรสายมหันตภัยวัยรุน. สืบคนเม่ือ 

2560, มีนาคม 4, เขาถึงไดจาก: http://www.thaihealth.or.th/Content/31347-โซเชียล
มีเดีย%20สื่อไรสายมหันตภัยวัยรุน.html 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2542). ฉลากโภชนาการ. สืบคนเม่ือ 2558, มีนาคม 3, เขาถึงได
จาก: http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/new/label/label.html#what. 

สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (2546. จาก  สุขภาพทางจิตวิญญาณ
สูสุขภาพทางปญญา. กรุงเทพ : อุษาการพิมพ. 

สุชาติ  โสมประยูร.(2542 .สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต. ใน สุขภาพเพ่ือชีวิต.( หนา 2 กรุงเทพ  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุชาติ โสมประยูร และวรรณี  โสมประยรู. (2543. เพศศึกษา. (พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพ  : ไทยวัฒนาพานิช. 
สุธี เวคะวากยานนท.(2541.   รูไว – ใชยา. กรุงเทพ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สุพล ดุรงควัฒนา. (2537). การวิเคราะหเชิงสถิติ : การวิเคราะหความถดถอย. กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
สุรพจน วงศใหญ. (2551. สุขภาพพอเพียงตามวิถีไทย. สืบคนเม่ือ 2551, มิถุนายน 8, เขาถึงไดจาก: 

http://www.rsu.ac.th/oriental_med/article9.html 
สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย และคณะ. (2548). การจัดการความรู. กรุงเทพ : สํานักพิมพ ก.พลพิมพ. 
อัจฉรีย จันทลักขณา. (2543). หลักสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร. 
อุษา บิ้กก้ินส. (2560. การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ. สืบคนเม่ือ 2560, มีนาคม 4, เขาถึงไดจาก: 

http://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/fbthw2uccf4gokk.pdf 
Itclassroom. (2560). การเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร. สืบคนเม่ือ 2560, มีนาคม 4, เขาถึงไดจาก 

https://itclassroom.wordpress.com/2011/12/23/การเลือกซ้ือเครื่องคอม/ 
OKMD. (2560). ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21. สืบคนเม่ือ 2560, มีนาคม 4, เขาถึงไดจาก: 

http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/new-gen/262/ 
Techtalkthai. (2559). 17 แนวโนมเทคโนโลยีท่ีนักวิจัยจาก Microsoft ทํานายสําหรับป 2017 – 2027. 

สืบคนเม่ือ 2560, มีนาคม 4, เขาถึงไดจาก: https://www.techtalkthai.com/17-technology-
predictions-for-2017-2027-by-microsoft-researhcers/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ. 3 รายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

23 
 

หมวดท่ี 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ

การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ 
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเม่ือสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา 
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน 
2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
2.3 การทวนสอบการเรียนรูของนักศึกษา 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ

สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
3.2 การทําวิจัยในชั้นเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ดําเนินการโดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

    4.1 ประเมินและตรวจสอบขอสอบในแตละรายวิชาใหครอบคลุม และสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาโดยพิจารณาควบคูไปกับแนวการสอน  
      4.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาท้ังในภาพรวม และรายบุคคลโดยเฉพาะนักศึกษาท่ี
มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
      4.3 ทวนสอบโดยการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษารวมกันกับอาจารยประจาํรายวิชา  
      4.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปประชุมรวมกับอาจารยประจําในแตละรายวิชา
เพ่ือรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ  
      4.5 นําผลท่ีไดจากการทวนสอบไปปรับปรุง มคอ. 3 และแจงใหอาจารยประจํารายวิชาทราบเพ่ือนําไปสู
การปรับปรุงแกไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน 
จากขอมูลท่ีไดในขอ 1, 2 

5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สําหรับปการศึกษาตอไป 
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