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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ/โรงเรียน   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 4000112 ชื่อวิชา  (ภาษาไทย) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
    (ภาษาอังกฤษ) Science and Mathematics in Daily Life 
 
2. จำนวนหน่วยกิต 
    4 หน่วยกิต 4(2-4-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ดร.สวงค์ บุญปลูก 
    4.2 อาจารย์ผู้สอน:   คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1-4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
 



มคอ. 3 

 3 

8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
    ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
    ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 
 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    4 สิงหาคม 2565 
 
 

หมวดที ่2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

    1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน) 
1.1.1 นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์

ต่อการดำรงชีวิตและการทำงานเพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์
1.1.2 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ได ้
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 

1.2.1 นักศึกษามีทกัษะในการคิดคำนวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ 
1.2.2 นักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการทำงานและการสื่อสาร 

1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 
1.3.1 นักศึกษามีความตระหนักในการใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
    2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา  

2.1.1 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้เท่าทันสถานการณ์ของประเทศไทย และของสากล 
2.1.2 เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน มีความยืดหยุ่น หลากหลาย

เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
บัณฑิตที่ดำเนินชีวิตได้ดีงาม มีความสุข สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาช่วย
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมได้ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความแตกต่าง จุดเด่นจุดด้อยของ
เทคโนโลยีในชุมชน หรือสังคมต่าง ๆ  

2.1.3 ปรับปรุงการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพิ่มศักยภาพ
ในการรับรู้และสื่อสารข้อมูลของนักศึกษา และกระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  
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     2.2 ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดบัรายวิชา  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)   

1.  CLO1 สามารถนำหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

2.  CLO2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
3.  CLO3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และให้เหตุผลเชิงปริมาณ

และคุณภาพเพ่ือใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาตนเองและสังคมได ้
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 
    การคิดวิเคราะห์และให้เหตุผล คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันความปลอดภัยการใช้สารเคมีใน
ชีวิตประจำวัน ยา สมุนไพรใบกระท่อม และกัญชา วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ พลังงานทดแทน และการ 
บูรณาการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิตและการทำงาน 

Analytical thinking and reasoning, mathematic in daily life, know the safety of everyday 
chemicals, medicines, herbs kratom leaves and marijuana, science for health, renewable 
energy and integration of science and math for solving everyday problems that are 
beneficial to life and work. 
 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง 
 

สอนเสิรมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

60 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 

 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3.1 อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการผ่านเว็บไซด์ของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระบบ WBSC-LMS หรือสื่อออนไลน์ (Online media) 

3.2 นักศึกษานัดวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม ตามเวลา 
3.3 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่

ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  วิธีการสอน และวิธีการประเมิน 

CLO วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
CLO1 1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปราย กลุ่มย่อย และการนำเสนอเนื้อหา
ความรู้หน้าชั้นเรียน 
2) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทำกิจกรรมโครงการ 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาจาก
ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2) ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้
ในแต่ละสัปดาห์  
3) การตอบคำถามท้ายบทเรียน 
4) การประเมินจากชิ้นงานรวบ
ยอด เช่น  รายงาน  โครงการ 
ชิ้นงาน 
5) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

CLO2 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้
ทักษะทางปัญญา เช่นการวางแผนงาน การตัดสินใจ
แก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดในการทำรายงาน 
โครงการ หรือ ชิ้นงาน  
2) การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจากต้นแบบ 
(Model) แล้วสรุปองค์ความรู้ 
3) การศึกษาจากกรณีตัวอย่างแล้วประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและครอบครัว 

1) การประเมินผลตามสภาพจริง
ในระหว่างการจัดกิจกรรม 
2) การประเมินผลชิ้นงานใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงาน 
โครงการ หรือชิ้นงาน 
3) การถาม-ตอบในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ 
 

CLO3 1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม 
การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการ 
น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ 
2) จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในลักษณะกรณีศึกษา
การอภิปราย การสอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหา และการ
แสดงบทบาทสมมุต ิ

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2) ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้
ในแต่ละสัปดาห์  
3) การตอบคำถามท้ายบทเรียน 
4) การประเมินจากชิ้นงานรวบ
ยอด เช่น  รายงาน  โครงการ 
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ชิ้นงาน 
5) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน      
การสอนสื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1-2 ปฐมนิเทศรายวิชา 
การคิดวิเคราะห์และให้
เหตุผล 

12 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- จัดการเรียนรู้แบบ Problem base 
learning 
- การอภิปรายกลุ่ม 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการเรียน และ มคอ.3 
- รายชื่อหนังสือ ตำรา เว็บไซต์สำหรับ

การศึกษาด้วยตนเอง 
- สื่อ multimedia ในระบบ WBSC 

คณาจารย์ 

3-4 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

12 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- จัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม 
(Questioning Method) 
- กิจกรรม คณิตฯ ชวนคิด 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการเรียน และ มคอ.3 
- รายชื่อหนังสือ ตำรา เว็บไซต์สำหรับ

การศึกษาด้วยตนเอง 
- สื่อ multimedia ในระบบ WBSC 

คณาจารย์ 

5-6 รู้เท่าทันความปลอดภัย
การใช้สารเคมีใน
ชีวิตประจำวัน 

12 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- จัดการเรียนรู้แบบ Problem base 
learning 
- การอภิปรายกลุ่ม 

 

คณาจารย์ 
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สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการเรียน และ มคอ.3 
- รายชื่อหนังสือ ตำรา เว็บไซต์สำหรับ

การศึกษาด้วยตนเอง 
- สื่อ multimedia ในระบบ WBSC 

7-8 ยา สมุนไพร ใบกระท่อม 
และกัญชา 

12 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- จัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery 
Method) 
- การอภิปรายกลุ่ม 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการเรียน และ มคอ.3 
- รายชื่อหนังสือ ตำรา เว็บไซต์สำหรับ

การศึกษาดว้ยตนเอง 
- สื่อ multimedia ในระบบ WBSC 

คณาจารย์ 

9 กิจกรรม ไขปริศนา
วิทยาศาสตร์ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- นำเสนอในชั้นเรียน 
- การอภิปรายกลุ่ม 

สื่อการสอน 
- สื่อ multimedia 

คณาจารย์ 

10-11 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 12 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- จัดการเรียนรู้แบบ Problem base 
learning 
- การอภิปรายกลุ่ม 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการเรียน และ มคอ.3 
- รายชื่อหนังสือ ตำรา เว็บไซต์สำหรับ

การศึกษาด้วยตนเอง 
- สื่อ multimedia ในระบบ WBSC 

คณาจารย์ 

12-13 พลังงานทดแทน 12 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 
- การอภิปรายกลุ่ม 

 

คณาจารย์ 



มคอ. 3 

 8 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการเรียน และ มคอ.3 
- รายชื่อหนังสือ ตำรา เว็บไซต์สำหรับ

การศึกษาด้วยตนเอง 
- สื่อ multimedia ในระบบ WBSC 

14 กิจกรรม รัก(ษ์) สุขภาพ 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- นำเสนอในชั้นเรียน 
- การอภิปรายกลุ่ม 

สื่อการสอน 
- สื่อ multimedia 

คณาจารย์ 

15 กิจกรรม เรียนรู้ร่วมกัน 
แบ่งปันไอเดีย 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- นำเสนอในชั้นเรียน 
- การอภิปรายกลุ่ม 

สื่อการสอน 
- สื่อ multimedia 

คณาจารย์ 

 
2. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
 การวัดผล 
  กิจกรรม คณิตฯ ชวนคิด    ร้อยละ 20 
  กิจกรรม ไขปริศนาวิทยาศาสตร์    30 
  กิจกรรม รัก(ษ์)สุขภาพ     30 
  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน     20 
 
 
 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ำหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 
CLO1 สามารถนำหลักพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

กิจกรรม คณิตฯ ชวนคิด 

วัดผลตามเกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric Score) 

20 

26 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

วัดผลตามเกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric Score) 

6 
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CLO2 สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ 

กิจกรรม รัก(ษ์)สุขภาพ 
วัดผลตามเกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric Score) 

30 

37 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
วัดผลตามเกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric Score) 

7 

CLO3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และให้เหตุผลเชิง
ปริมาณและคุณภาพเพ่ือใช้
กระบวนการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาตนเองและสังคมได้ 

กิจกรรม ไขปริศนาวิทยาศาสตร์ 
วัดผลตามเกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric Score) 

30 

37 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
วัดผลตามเกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric Score) 

7 

รวม  100 100 
 
รูปแบบการบันทึกผลการเรียน  A-F   S/U   P  

การประเมินผล ตามเกณฑ์การให้ระดับคะแนนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

เกณฑ์คะแนน เกรด 
100-85 A 
79-84 B+ 
73-78 B 
67-72 C+ 
61-66 C 
55-60 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

ได้รับการอนุมัติให้นักศึกษายกเลิกรายวิชา W 
การประเมินยังไม่สมบูรณ์ I 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) 
 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรม คณิตฯ ชวนคิด (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ประเด็น คะแนน 
10 8 6 4 2 

คะแนนจากแบบทดสอบ มากกว่า 
80% 

60-80% 40-59% 20-39% น้อยกว่า 
20% 

การส่งงาน ภายในเวลาที่
กำหนด 

ช้ากว่าเวลาที่
กำหนด 1 
สัปดาห์ 

ช้ากว่าเวลาที่
กำหนด 2 
สัปดาห์ 

ช้ากว่าเวลาที่
กำหนด 3 
สัปดาห์ 

ช้ากว่าเวลาที่
กำหนด

มากกว่า 4 
สัปดาห์ 

 
 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรม ไขปริศนาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ประเด็น คะแนน 
5 4 3 2 1 

ความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูล 

มากกว่า 
80% 

60-80% 40-59% 20-39% น้อยกว่า 
20% 

แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ มากกว่า 4 
อ้างอิง 

4 อ้างอิง 3 อ้างอิง 2 อ้างอิง 1 อ้างอิง 

ความน่าสนใจของข้อมูล มากกว่า 
80% 

60-80% 40-59% 20-39% น้อยกว่า 
20% 

ความคิดสร้างสรรค์ในการ
นำเสนอ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ น้อย 

ระยะเวลาในการนำเสนอ ภายในเวลาที่
กำหนด 

มากกว่าเวลา
ที่กำหนด 1 

นาท ี

มากกว่าเวลา
ที่กำหนด 1-

2 นาที 

มากกว่าเวลา
ที่กำหนด 2-

3 นาที 

มากกว่าเวลา
ที่กำหนดเกิน 

3 นาที 
การส่งงาน ภายในเวลาที่

กำหนด 
ช้ากว่าเวลาที่

กำหนด 1 
สัปดาห์ 

ช้ากว่าเวลาที่
กำหนด 2 
สัปดาห์ 

ช้ากว่าเวลาที่
กำหนด 3 
สัปดาห์ 

ช้ากว่าเวลาที่
กำหนด

มากกว่า 4 
สัปดาห์ 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรม รัก(ษ์) สุขภาพ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
ประเด็น คะแนน 

5 4 3 2 1 
การเปลี่ยนแปลงทาง
สุขภาพและ/หรือ
เศรษฐกิจ 

มากกว่า 
80% 

60-80% 40-59% 20-39% น้อยกว่า 
20% 

ระยะเวลาในการทำ
กิจกรรม 

มากกว่า 13 
สัปดาห์ 

10-13 
สัปดาห์ 

6-9 สัปดาห์ 2-5 สัปดาห์ น้อยกว่า 1 
สัปดาห์ 

การใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

มากกว่า 
80% 

60-80% 40-59% 20-39% น้อยกว่า 
20% 

ความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูล 

มากกว่า 
80% 

60-80% 40-59% 20-39% น้อยกว่า 
20% 

ระยะเวลาในการนำเสนอ 
(2 นาที) 

ภายในเวลาที่
กำหนด 

มากกว่าเวลา
ที่กำหนด 1 

นาท ี

มากกว่าเวลา
ที่กำหนด 1-

2 นาที 

มากกว่าเวลา
ที่กำหนด 2-

3 นาที 

มากกว่าเวลา
ที่กำหนดเกิน 

3 นาที 
การส่งงาน ภายในเวลาที่

กำหนด 
ช้ากว่าเวลาที่

กำหนด 1 
สัปดาห์ 

ช้ากว่าเวลาที่
กำหนด 2 
สัปดาห์ 

ช้ากว่าเวลาที่
กำหนด 3 
สัปดาห์ 

ช้ากว่าเวลาที่
กำหนด

มากกว่า 4 
สัปดาห์ 

 
 เกณฑ์การให้คะแนน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ประเด็น คะแนน 
10 8 6 4 2 

การมีส่วนร่วม 

• กิจกรรมไขปริศนา
วิทยาศาสตร์ 

• กิจกรรม รัก(ษ์)
สุขภาพ 

• กิจกรรมในชั้นเรียน 

• ตอบแบบสอบถาม 

มากกว่า 
80% 

60-80% 40-59% 20-39% น้อยกว่า 
20% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตำราและเอกสารหลัก 
    1.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2564). วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลเสนอแนะ 
    2.1 สื่อในระบบ WBSC-LMS รายวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3. ทรัพยากรอ่ืน ๆ 
    3.1 เว็บไซด์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th 
    3.2 เว็บไซด์ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ WBSC https://wbsc2021.dusit.ac.th 
    3.3 เอกสาร และหนังสืออ่านประกอบเพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม เว็บไซด์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน์ 
และการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ 

1.2 การสัมมนาปัญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผู้สอน 
2.2 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
2.3 การทวนสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 นำผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปัญหาการเรียนการ
สอนประจำปีระหว่างอาจารย์และ นักศึกษา มาพิจารณาร่วมกันในทีมผู้สอนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

3.2 การทำวิจัยในชั้นเรียน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ประเมินและตรวจสอบข้อสอบในแต่ละรายวิชาให้ครอบคลุม  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาโดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนวการสอน  

4.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวม และรายบุคคลโดยเฉพาะนักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
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4.3 ทวนสอบโดยการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกันกับอาจารย์ประจำรายวิชา  
4.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำในแต่ละรายวิชา

เพ่ือรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ  
4.5 นำผลที่ได้จากการทวนสอบไปปรับปรุง มคอ. 3 และแจ้งให้อาจารย์ประจำรายวิชาทราบเพ่ือ

นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 

จากข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2 
5.2 นำผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สำหรับปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 

 


