
 

 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 

 
 

รหัสวิชา 4000109 

ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Science for Daily Life) 

ตอนเรียน c1, B1 นักศึกษารหัส 58  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 

 

 

อาจารย์ผู้สอน   

ผศ.สุขเกษม  จารุวิจิตร์ 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



มคอ. 3 

4000109   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Science for Daily Life) 3(3-0-6) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ 

2 

 



มคอ. 3 

4000109   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Science for Daily Life) 3(3-0-6) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ 

3 

 

สารบัญ 
 

หมวด หน้า 
  
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 3 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  3 
หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 4 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 8 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 11 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 17 

 



มคอ. 3 

4000109   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Science for Daily Life) 3(3-0-6) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ 

4 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ/ภาควิชา หลักสูตรการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Science for Daily Life) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบริหารธรกิจบัณฑิต สาขาเลขานุการทางการแพทย์ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.สุขเกษม  จารุวิจิตร์ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/59 ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนสิรินธร กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 15 พฤษภาคม 2556 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 พุทธิพิสัย 
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  1) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก และแปลความหมายเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  2) เพ่ือให้ผู้เรียนจ าแนก อธิบายองค์ความรู้ และสรุปการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในด้าน
ต่าง ๆ ไก้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การออกก าลังกาย การพักผ่อน เครื่องส าอาง 
พลังงาน และเทคโนโลยี 
  3) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ชาติ และสังคมโลก 
 1.2 จิตพิสัย 
  1) เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
  2) เพื่อให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 1.3 ทักษะพิสัย 
  1) ผู้เรียนมีทักษะในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
  2) ผู้เรียนสามารถส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
  3) ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ และวิจารณ์เรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
การออกก าลังกาย เครื่องส าอาง พลังงาน และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันได้ โดยการค้นคว้า และพัฒนา
ความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  4) ผู้เรียนสามารถสร้างแผน รูปแบบ หรือผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้เท่าทันกาละ และเทศะของชุมชน สังคม และโลก 
2.2 เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความยืดหยุ่น หลากหลายเพ่ือ

สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน จัดกจิกรรมให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นบัณฑิตที่ด าเนินชีวิตได้
ดีงาม มีความสุข สามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมได้ เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความใจความแตกต่าง จุดเด่นจุดด้อยของเทคโนโลยีในชุมชน หรือสังคมต่าง ๆ  

2.3 ปรับปรุงการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ิมศักยภาพ
ในการรับรู้และสื่อสารข้อมูลของนักศึกษา และกระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.4 ปรับปรุงการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
เกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การออกก าลังกาย เครื่องส าอาง พลังงาน และ
เทคโนโลยี 

Study science processes, science application for daily life about foods, dress, living 
places, medication, exercises, cosmetics, energy and technology. 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

 

ไม่มี ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ผู้สอนก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และประกาศให้
ผู้เรียนทราบ นอกจากนั้นยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail ด้วย โดยบอกหมายเลข
โทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทราบ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 
 2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ 
 3) มีภาวะผู้น าเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
   1.2 วิธีการสอน 
 1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกครั้ง 

 2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่ง

กายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 4) มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการ

เป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  
 5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบ

ที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเตอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้การเสริมแรงที่
เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 

 6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน 
 2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
          4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพ่ือน และเครื่องมือวัด ต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบ
วัดเจตคติ เป็นต้น   
 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 1) ความรู้และเข้าใจในวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
 2) จ าแนกและอธิบายองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
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 3)  มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก 
 4)  สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ 

2.2 วิธีการสอน 
 1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา 
 2) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง วีดีทัศน์ หรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องที่
ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นได้ 
 4) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระท าของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ควบคุมก ากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป 
   2.3 วิธีการประเมินผล 
 1) การทดสอบย่อย 
 2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
 4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
 5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 1)  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
 2) ความสามารถในการค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 3) ความสามารถในการประยุกต์ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของตนเองในการด าเนิน
ชีวิต 
 4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
   3.2 วิธีการสอน 
 1) กรณีศึกษา 
 2) การอภิปรายกลุ่ม 
 3) การศึกษาโดยการท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการคิดที่จะ
พัฒนาและให้ด าเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น 
 5) ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพ่ิมเติม 
 6) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อยๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความช านาญ 
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 7) ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสาธิต  การแสดง  การทดลอง เป็นต้น 
 8) ใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เป็นต้น 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

 1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
 2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 1) ความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
 2)  สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ 
 3)  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
 4) ความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 5)  สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    4.2 วิธีการสอน 
 1) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
 2) มอบหมายงานท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์  
    4.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
 2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
 3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
 1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
 2) ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 3)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 4)  สามารถน าเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้ 
 5) ความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้   ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เทคนิคและ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
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 2) การทดลอง การฝึกปฏิบัติ น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  
 3) มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและน าเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียน 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
 1) การทดสอบย่อย 
 2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
 4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
 5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน 
1 บทน า แนะน ารายวชิา  
2 วิทยาศาสตร์และกระบวนการ

แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เศียรพระในรากไม้ 
วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3 อาหารและโภชนาการ ฉลากอาหารน่ารู ้
การจัดส ารับอาหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4 ยา ฉลากยาต้องอ่าน 
สมุนไพรกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5 เครื่องส าอาง 
 

ฉลาดด้วยฉลากเคร่ืองส าอาง 
การใช้เคร่ืองส าอางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

6 สุขภาพและการออกก าลังกาย สุขภาพฉันในวนันี ้
การรักษาสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

7 กิจกรรมบูรณาการ ตารางรักษ์สุขภาพ……ชีวิตออกแบบได ้
8 เครื่องนุ่งห่ม บุคลิกดีในชุดนักศึกษา 

การใช้เคร่ืองนุ่งห่มตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
9 ที่อยู่อาศัย นวัตกรรมวัสดุที่อยู่อาศัย 

วาดภาพบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
11 พลังงาน กียู่นิตกันแน่? 

การใช้พลังงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
12 เทคโนโลย ี เทคโนโลย ีเพื่อนแท้หรือศัตรูตัวร้าย? 

การใช้เทคโนโลยีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
13 กิจกรรมบูรณาการ ประดิษฐ์สิง่ของจากวัสดุเหลือใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต น าเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
15 สรุป และทบทวนบทเรียน ส่งแบบฝึกหัด 
16 สอบปลายภาค สอบในตาราง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรม

ที ่
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.4, 5.2, 5.5 

โครงการฯ 10 และ 14 20 

2 1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.4, 5.2, 5.5 

แบบฝึกหัด 15 10 

3 1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.4, 5.2, 5.5 

กิจกรรมประจ าบท 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 
และ 12 

20 

4 1.1-1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.4, 5.2, 5.5 

กิจกรรมบูรณาการ 7 และ 13 10 

5 1.1-1.4, 4.1, 4.4 จิตพิสัย ทุกสัปดาห์ 10 
6. 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, สอบปลายภาค ตามตารางสอบ 30 

 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สัดส่วนของการประเมินผล 20 % 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

ความถูกต้องของ
รายงาน 

มีข้อผิดพลาดใน
รายงานมากกว่า 

80 % 

มีข้อผิดพลาดใน
รายงาน 51-80 % 

มีข้อผิดพลาดใน
รายงาน 21-50 % 

มีข้อผิดพลาดใน
รายงาน 0-20% 

สื่อที่ใช้ในการ
น าเสนอ 

ไม่มีการใช้
เทคโนโลยี และไม่

เหมาะสม 

ไม่มีการใช้
เทคโนโลยี 

มีการใช้เทคโนโลยี  
แต่ไม่เหมาะสม 

มีการใช้เทคโนโลยี 
และเหมาะสม 

ประโยชน์ มีประโยชน์ต่อ
ตนเองเท่านั้น 

มีประโยชน์ต่อ
ตนเองและชุมชน 

มีประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

มีประโยชน์ต่อ
ตนเองและประเทศ 

การใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ไม่ได้ใช้
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

ใช้ 1-2 ขั้นตอน ใช้ 3 ขั้นตอน ใช้ 4 ขั้นตอน 

การท างานเป็นทีม สมาชิกน้อยกว่า สมาชิก ร้อยละ สมาชิกมากกว่า สมาชิกทุกคน
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ร้อยละ 5 ร่วมมือ 50-80 ร่วมมือ ร้อยละ 80 ร่วมมือ ร่วมมือท างาน 
 
แบบฝึกหัด สัดส่วนของการประเมินผล 10 % 
 

เกณฑ์การพิจารณา 1 คะแนน 2 คะแนน 
ความตรงต่อเวลา ส่งช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ส่งตามเวลาที่ก าหนด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ 
ความถูกต้อง  ถูกต้องน้อยกว่า 70% ถูกต้องมากกว่า 70% 
ความครบถ้วน ครบถ้วนน้อยกว่า 70% ครบถ้วนมากกว่า 70% 
จริยธรรมในการท างาน ลอกผลงานของคนอ่ืน ไม่ลอกผลงานของคนอ่ืน 

 
กิจกรรมประจ าบท สัดส่วนของการประเมินผล 20 % 
 

เกณฑ์การพิจารณา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 
ความสามารถในการ

วิเคราะห์ 
ไม่มีการวิเคราะห์ มีการวิเคราะห์ 

แต่ ไม่ถูกต้อง 
มีการวิเคราะห์ 
และ ถูกต้อง

บางส่วน 

มีการวิเคราะห์ 
และถูกต้อง

ทั้งหมด 
การตอบค าถาม ตอบค าถามไม่

ครบ 
ตอบค าถามครบ
แต่ ไม่ถูกต้อง 

ตอบค าถามครบ
และ ถูกต้อง

บางส่วน 

ตอบค าถามครบ
และ ถูกต้อง

ทั้งหมด 
การน าเสนอ ไม่มีการใช้

เทคโนโลยี 
มีการใช้

เทคโนโลยี และมี
ข้อผิดพลาดมาก 

มีการใช้
เทคโนโลยี และมี

ข้อผิดพลาด
เล็กน้อย 

มีการใช้
เทคโนโลยี และ
ไม่มีข้อผิดพลาด 

การแสดงความคิดเห็น ไม่มีการแสดง
ความคิดเห็น 

มีการแสดงความ
คิดเห็น แต่ไม่
สมเหตุสมผล 

มีการแสดงความ
คิดเห็นปานกลาง
และสมเหตุสมผล 

มีการแสดงความ
คิดเห็นมาก และ

สมเหตุสมผล 
การท างานเป็นทีม สมาชิกน้อยกว่า

ร้อยละ 50 
ร่วมมือกันท างาน 

สมาชิกร้อยละ 
51-70 ร่วมมือกัน

ท างาน 

สมาชิกมากกว่า
ร้อยละ 71-99 

ร่วมมือกันท างาน 

สมาชิกทุกคน
ร่วมมือกันท างาน 

 
กิจกรรมบูรณาการ สัดส่วนของการประเมินผล 10 % 
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เกณฑ์การพิจารณา 1 คะแนน 2 คะแนน 
การน าไปใช้ประโยชน์ มีประโยชน์ต่อตนเอง มีประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ความสามัคคีในการท างาน สมาชิกร่วมกันท างานต่ ากว่า 80 % ทุกคนที่ส่วนร่วมในการท างาน 
การบูรณาการ ใช้ความรู้น้อยกว่า 2 เรื่อง ใช้ความรู้มากกว่า 2 เรื่อง 

ความคิดสร้างสรรค์ ปานกลาง มาก 
การน าเสนอ ไม่มีการใช้เทคโนโลยี หรือมี

ข้อผิดพลาดมาก 
มีการใช้เทคโนโลยี หรือมี

ข้อผิดพลาดเล็กน้อย 
 
จิตพิสัย สัดส่วนของการประเมินผล 10 % 
 

เกณฑ์การพิจารณา 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
การแต่งกาย ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ถูกต้องตามระเบียบ

บางครั้ง 
ถูกต้องตามระเบียบทุกครั้ง 

ความตั้งใจเรียน น้อย ปานกลาง มาก 
การตรงต่อเวลา เข้าเรียนสายทุกครั้ง เข้าเรียนตรงเวลา

บางครั้ง 
เข้าเรียนตรงเวลาทุกครั้ง 

การเข้าชั้นเรียน เข้าเรียนน้อยกว่า 80 
% 

เข้าเรียน 80-90 % เข้าเรียนมากกว่า 90 % 

มารยาทในห้องเรียน ไม่มี มีปานกลาง มีมาก 
 
4. เกณฑ์สรุปการประเมินผลการเรียน 

เกรด คะแนน เกณฑ์การพิจารณา 

A 90 – 100 ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 90 -100% 

 B+ 85 - 89 ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 85 - 89 % 

B 75 - 84 ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 75 - 84 % 

 C+ 70 - 74 ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 70 - 74 % 

C 60 - 69 ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 60 - 69 % 

 D+ 55 - 59 ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 55 - 59 % 

D 50 - 54 ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 50 - 54 % 

F 0 - 49 ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาคได้ 0 - 49 % 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและต าราหลัก 
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน. 

2552. กรุงเทพ ฯ: ฝ่ายเอกสารต ารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย . (2545). การออกก าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพส าหรับทุกคน. 

กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา  
ก าพล  ศรีวัฒนกุล บรรณาธิการ.(2541). คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :สยาม

สปอร์ตซินดิเคท.  
ชาญชัย สิริเกษมเลิศ. สิ่งทอกันยุง นวัตกรรมไทย จากสมุนไพร. (2550). วารสารคัลเลอร์ เวย์ ฉบับที่ 73 ปี

ที1่3 หน้า 24-26. 
ชวลิต รัตนกุล และคณะ. (2551). กินเพื่อสุขภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 10) กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษร

สัมพันธ์. 
ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์  และสุวิทย์  หิรัณยกาณฑ์. (2548). ปทานุกรม ศัพท์การศึกษา. กรุงเทพมหานคร 

: บริษัทร าไทยเพรส จ ากัด .   
ชวนชม  สกนธวัฒน.์ (2535). การคุมก าเนิด. (พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น : คอมเพรส แอน ดีไซน์. 
เชียงใหม่, มหาวิทยาลัย.คณะเภสัชศาสตร์.(2544). รอบรู้เรื่องยาและปัญหาสุขภาพ. มปท. 
ชัชวาล เศรษฐบุตร. (2543). คอนกรีตเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : โอเดียน-สโตร.์ 
มานพ ตันตระบัณฑิตย์. (2545). วัสดุวิศวกรรม. กรุงเทพ ฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 
นระ คมนามูล. (2547). เทคโนโลยีวัสดุในงานวิศวกรรม วัสดุและการทดสอบแบบไมท าลายในงาน

วิศวกรรมโยธา., กรุงเทพฯ: เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป. 
นิกร  ดุสิตสิน, วีระ  นิยมจัน และไพลิน  ศรีสุขโข. (บก.). (2545). คู่มือการสอนเพศศาสตร์ระดับมัธยม. 

กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นาโนเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่แห่งศตวรรษที่ 21,ศูนย์นาโนเทคโนโลยี , ฐานการพิมพ์ 
นวลแข ปาลิวนิช. (2542). ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย “ฉบับปรับปรุงใหม่” . กรุงเทพฯ: เม็ดทรายพริ้นติ้ง. 
...... .................(2534). ความรู้เรื่องผ้าส าหรับวัยรุ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ. 
นฤมล ศิริทรงธรรม. เสื้อผ้ายุคใหม่ใส่ควบคุมเบาหวาน. (2551). วารสารคัลเลอร์ เวย์, ฉบับที่ 75 ปีที1่3  

หน้า 21-22.  
วิทยากร  เชียงกูล.(2546). อธิบายศัพท์ การศึกษาและความรู้สาขาต่างๆ. กรุงเทพมหานคร :บริษัทโรง

พิมพ์เดือนตุลาคม  จ ากัด. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง และของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
2) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

http://www.shearingworld.com/
http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?Aid=331
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3) มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน โดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 4) นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อ
การสอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย  
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1) มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน โดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจ 
   2) การเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินการสอน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา และการ
ทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ โดยทีมผู้สอน 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

1) มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษา 
2) จัดท าข้อสอบมาตรฐาน 

 3) ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจาก
ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ . 5 เพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน  
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน 

2) มีการตั้งคณะกรรมการรายวิชาเพ่ือท าการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
กระบวนการของการวิเคราะห์ข้อสอบ กระบวนการของการให้คะแนนนักศึกษา กระบวนการของการให้
คะแนนพฤติกรรม และกระบวนการของการให้คะแนนรายงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

2) น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน วิธีการสอน การจัดกิจกรรม
ในชั้นเรียน สื่อการสอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

3) น าผลการเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินการสอนโดยทีมผู้สอนมาก าหนดกลยุทธในการท าโครงการ 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต” ทุกภาคเรียน 

4) พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
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5) รับฟังข้อเสนอแนะของบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา 

6) น าผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และทีมผู้สอนมาประกอบการปรับปรุงรายวิชา
ทุก 3 ปี ให้มีความทันสมัย 

7) สรุปการด าเนินงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา 


