
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ส ำนักวิชำ หมวดศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชำ  0001401  ชื่อรำยวิชำ วิทยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
2. จ านวนหน่วยกิต        3 หน่วยกิต 3(3-0-6)   (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 3.1    ส าหรับ   หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  

         ส าหรับ      หลำยหลักสูตร  
 3.2       ประเภทของรายวิชา   ศึกษำท่ัวไป  
   วิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำ  แกน    เอกบังคับ   เอกเลือก 
   วิชำเลือกเสรี     

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร  ชื่นชูจิตร 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน 
  ผศ.ดร.ศรัญญำ มณีทอง โทรศัพท์ 084-4027688 

ผศ.ดร.สุพัทรำ แตงทับทิม โทรศัพท์ 086-2521786 
ผศ.ดร.ภัทรนันท์  ทวดอำจ  โทรศัพท์ 089-1865625 
ผศ.ปฏิมำ  จันทร์นวล โทรศัพท์ 095-6138163 
ผศ.รุ่งเรือง งำหอม   โทรศัพท์ 093-4825694 
ผศ.รินทร์หทัย กิตติ์ธนำรุจน์   โทรศัพท ์093-9355245 
ผศ.วชิรำรักษ์  โอรสรัมย์   โทรศัพท ์091-0197627 
อ.ดร.วิริญรัชญ์ สื่อออก โทรศัพท์ 090-2456263 
อ.ดร.สุกัญญำ ทองขัน โทรศัพท์ 081-4825251 
อ.ดร.สุภำวรัตน์ ทัพสุริย์ โทรศัพท์ 081-0542809 
อ.ชุลีกำนต์ สำยเนตร โทรศัพท์ 062-6819526 
อ.สิริณี จิรเจษฎำ   โทรศัพท์ 081-8791112 
อ.คณิตตำ ธรรมจริยวงศำ โทรศัพท์ 081-8776970 
อ.กรกช  ศิลปกอบ  โทรศัพท ์084-7274342 
อ.วิชญำพร  จันทะนัน  โทรศัพท ์090-2120902 
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อ.กิตติคุณ บุญเกตุ  โทรศัพท ์081-9991411 
อ.สมภพ  กำญจนะ  โทรศัพท ์0895296797 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
 ภาคการศึกษาที่      1      2   

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

         ไม่มี  
8. สถานที่เรียน  ตำมตำรำงสอนของแต่ละหมู่เรียน 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ภำคกำรศึกษำที่    1    2 ปีกำรศึกษำ 2564 วันที่  28 ตุลำคม 2564 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
          1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำพัฒนำคุณภำพชีวิต 
          1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และผลกระทบที่มี
ต่อคุณภำพชีวิตในปัจจุบันและอนำคต 
          1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนน ำควำมรู้ในกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
          - 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา (Course  Description) 

           ควำมส ำคัญของวิทยำศำสตร์กับกำรด ำเนินชีวิต พัฒนำกำรทำงวิทยำศำสตร์จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน 
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ หลักกำร น ำควำมรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำพัฒนำคุณภำพชีวิต น ำแนวกำรคิด กำร
ค ำนวณ มำใช้ในชีวิตประจ ำวัน และประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนฐำนกำรด ำรงชีวิต ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่ส ำคัญในโลกปัจจุบัน ผลกระทบของควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ คุณภำพของชีวิต
ของบุคคลในปัจจุบันและอนำคต 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45  คำบต่อภำคกำรศึกษำ - ไม่มี 6  คำบต่อสัปดำห์ 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 1.  อำจำรย์ผู้สอนประกำศเวลำให้ค ำปรึกษำที่หน้ำห้องท ำงำนและในเว็บไซต์ 

 2.  นักศึกษำจองวันเวลำล่วงหน้ำหรือมำพบตำมนัด 

 3.  อำจำรย์จัดเวลำให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/กลุ่มตำมต้องกำร  โดยก ำหนดไว้  2  ชั่วโมง/สัปดำห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม

จริยธรรม 
2.ความรู้  

3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

1 1 1 1 1 

0114000  วิทยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต      

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

มีระเบียบ มีวินัย ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลำ
และมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

1. เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงของ
ผู้เรียนและผู้สอน 

2. เรียนรู้ร่วมกัน 
3. กำรมอบหมำยงำน กำรส่งงำน 
4. กำรเข้ำเรียน 

 

1. ประเมินผลจำกพฤติกรรมกำรเข้ำ
เรียน 

2. ประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียนและเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 

2. ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิดและ
ทฤษฎีต่ำง ๆ และสำมำรถน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกระบวนกำรและวิธีกำรทำง
วิทยำศำสตร์ 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 

1.  ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน 
แบบทดสอบ ก่อน-หลังเรียน 

2.  กรณีศึกษำ (Case Study) 
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เช่น 
เรื่อง วิทยำศำสตร์น ำไปสู่กำร
สร้ำงเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภำพ
ชีวิตประจ ำวัน 

3.  ค ำถำมปลำยเปิด – ปิด  
4.  อภิปรำยกิจกรรม 

ประเมินผลควำมรู้ก่อนเรียน  
1. ประเมินผลจำกกำรทดสอบก่อน-หลัง

เรียนในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลจำกกำรมอบหมำยงำน 

เช่น กำรรำยงำน กำรอภิปรำย 
ค้นคว้ำ หรือ ชิ้นงำน   

3. ประเมินผลจำกกำรตอบค ำถำม
ปลำยเปิด-ปิด  
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2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
ผลกระทบที่มีต่อคุณภำพชีวิตใน
ปัจจุบันและอนำคต 

2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนน ำควำมรู้ใน
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

5.  เกมตอบค ำถำมทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
6.  เกมฝึกกำรสังเกตจำก

ภำพประกอบสองภำพเพ่ือฝึก
ทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ และกำรท ำนำย
ภำพประกอบ 

7.  เกมกำรระดมพลังสมองโดยให้
ผู้เรียนช่วยกันออกแบบกำร
ทดลอง ตั้งสมมติฐำน ก ำหนดตัว
แปร และบอกทักษะกำร
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

8.  กิจกรรม Think-pair-share-
repair กำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำร 

9.  กิจกรรมจิ๊กซอภำพต่อโดยเลือก
เครื่องส ำอำงที่นักศึกษำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันน ำมำพิจำรณำ
สำรที่ใช้ ประโยชน์และโทษของ
เครื่องส ำอำงนั้น 

 

4. ประเมินผลควำมรู้ทำงวิชำกำร (สอบ
กลำงภำคและสอบปลำยภำค) 

3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา      วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์และแก้ไขปัญหำได้ 
3.1 พัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ มีกำรวิเครำะห์หำ
เหตุผลตำมกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ 
3.2 พัฒนำกระบวนกำรสังเกตทำง
วิทยำศำสตร์ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ ำวัน 

1.  มอบหมำยงำนกลุ่ม-เดี่ยว 
เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

2.  อภิปรำยในหัวข้อวิทยำศำสตร์ที่
มีผลต่อกำรพัฒนำชีวิต 

1. บันทึกกำรเรียนรู้และควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรเรียนเนื้อหำโดยเปรียบเทียบ
ผลกำรประเมินก่อน-หลังเรียน 

2. บันทึกพฤติกรรมกำรแสดงควำม
คิดเห็นเมื่อได้รับโจทย์ค ำถำมขณะ
น ำเสนองำน 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนและมีควำม
รับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำยได้
เป็นอย่ำงดี 
 
 

1. ให้ท ำกิจกรรมกลุ่มระหว่ำงกำร
เรียนในแต่ละสัปดำห์ 

1.  ประเมินผลเชิงพฤติกรรมด้ำนมนุษย
สัมพันธ์จำกงำนที่ได้รับมอบหมำย 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

มีทักษะกำรใช้ภำษำเพ่ือสื่อสำรและ
สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลน ำเสนอได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

1.  ให้ตัวอย่ำงเพ่ือให้นักศึกษำไป
วิเครำะห์ประมวลผลกำร
แก้ปัญหำและน ำเสนอข้อมูลได้
อย่ำงเหมำะสม 

 

1. บันทึกพฤติกรรมกำรน ำเสนอและ
กำรอภิปรำย 

 

 

6. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 
..............................................................ไม่มี....................................................................... 
มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกผลงำนวิจัยมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยมีกำรด ำเนินกำร 

ดังนี้ 
        ..............................................................ไม่มี....................................................................... 

6.2 งานบริการวิชาการ ได้แก่ กำรจัดโครงกำรฝึกอบรม กำรเป็นวิทยำกรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
กำรเป็นกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ กำรเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในกำรตรวจผลงำนวิจัย กำรเป็นกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรอ่ำนบทควำมวิชำกำรและอ่ืน ๆ 

..............................................................ไม่มี......................................... ................................... 
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มคอ.3        
มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรบริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยมี

กำรด ำเนินกำร ดังนี้          
      ..............................................................ไม่มี....................................................................... 
6.3 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ กำรผนวกเอำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในกำรเรียนกำรสอน เช่น       

กำรสอนโดยยกตัวอย่ำงสิ่งที่เกิดข้ึนในกระบวนกำรผลิตตำมวิถีพ้ืนบ้ำน กำรอ้ำงอิงถึงเครื่องมือพ้ืนบ้ำน วัตถุดิบที่ใช้
ในกำรผลิตที่มีเฉพำะในท้องถิ่น ภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนภำคเหนือ และอ่ืน ๆ 

..............................................................ไม่มี................................................................... 
 

มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
            ..............................................................ไม่มี................................................................... 

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้ text book กำรใช้บทควำมวิจัย/บทควำมภำษำอังกฤษ กำรเข้ำถึง website ที่เก่ียวข้อง   
เป็นต้น 

..............................................................ไม่มี................................................................... 
มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรน ำทรัพยำกรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยมีกำร

ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ..............................................................ไม่มี.......................................................... ........... 
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มคอ.3        
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

1 บทท่ี 1 ความส าคัญของวิทยาศาสตร์
กับการด าเนินชีวิต และพัฒนาการทาง
วิทยาศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจบุัน 

ควำมหมำยของวิทยำศำสตร์  
ควำมหมำยของเทคโนโลยีและ

ควำมสัมพันธ์ของวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

พัฒนำกำรของวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีจำกอดตีจนถึงปัจจุบัน 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

ผู้เรยีนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ควำมหมำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ควำมสัมพันธ์ของวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีต่อกำรด ำเนินชีวิต และ
พัฒนำกำรของวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีจำกอดตีจนถึงปัจจุบัน 
 
 

3 1. บรรยำยเรื่องควำมหมำยของ
วิทยำศำสตร์ควำมหมำยของ
เทคโนโลยีและควำมสัมพันธ์
ของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
2. กิจกรรมกำรตอบค ำถำม
ออนไลน ์
3. กรณีศึกษำ (Case Study) 
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
เช่น เรื่อง วิทยำศำสตร์น ำไปสู่
กำรสร้ำงเทคโนโลยีที่มตี่อ
คุณภำพชีวิตประจ ำวัน 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. บันทึกพฤติกรรมกำร
น ำเสนอและกำรแสดงควำม
คิดเห็น 
2. ประเมินควำมรู้จำกกิจกรรม
กำรตอบค ำถำมออนไลน ์

1. เอกสำร
ประกอบกำรสอน  
2. สื่อมัลติมเีดีย
ประกอบกำรบรรยำย 
เรื่องควำมหมำยของ
วิทยำศำสตร์
ควำมหมำยของ
เทคโนโลยีและ
ควำมสัมพันธ์ของ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี
3. กรณีศึกษำ (Case 
Study) 
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน 

คณำจำรย ์
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มคอ.3        
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

2 บทท่ี 1 ความส าคัญของวิทยาศาสตร์
กับการด าเนินชีวิต และพัฒนาการทาง
วิทยาศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจบุัน 

สำขำของวิทยำศำสตร์  
ควำมหมำยของคณุภำพชีวิต

ควำมส ำคญัและองค์ประกอบของ
คุณภำพชีวิต 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

ผู้เรยีนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำขำ
ของวิทยำศำสตร์ ควำมหมำยของ
คุณภำพชีวิตควำมส ำคญัและ
องค์ประกอบของคุณภำพชีวิต รวมทั้ง
สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์เกี่ยวกับ
กำรเปลีย่นแปลงคณุภำพชีวิต 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยำยเรื่อง สำขำของ
วิทยำศำสตร์ และควำมหมำย
ของคุณภำพชีวิตควำมส ำคัญ 
และองค์ประกอบของคณุภำพ
ชีวิต 
2. เกมตอบค ำถำมทั้งเดีย่วและ
กลุ่ม 
3. ค ำถำมปลำยเปิด
วิทยำศำสตร์ต่อคณุภำพชีวิต 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินจำกกำรแสดงควำม
คิดเห็นและกำรมีส่วนร่วม 
2. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบ
ค ำถำม 

1. เอกสำร
ประกอบกำรสอน 
2. สื่อมัลติมเีดีย
ประกอบกำรบรรยำย 
เรื่อง สำขำของ
วิทยำศำสตร์  
และควำมหมำยของ
คุณภำพชีวิต
ควำมส ำคญัและ
องค์ประกอบของ
คุณภำพชีวิต 
3. แบบฝึกหัดและ
ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ 
ควำมรู้วิทยำศำสตร ์

คณำจำรย์  
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มคอ.3        
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

3 บทท่ี 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หลักการ น าความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และวิธีกำร
ทำงวิทยำศำสตร ์

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

ผู้เรยีนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และวิธีกำรทำง
วิทยำศำสตร ์

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบำยเนื้อหำเรื่องควำมรู้
ทำงวิทยำศำสตร์ และวิธีกำร
ทำงวิทยำศำสตร ์
2. แบบฝึกหัดก่อนเรยีน-หลัง
เรียน 
3. ใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
จ ำแนกประเภทของวิธีกำรทำง
วิทยำศำสตร ์
4. เกมตอบค ำถำมเกี่ยวกับ
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินจำกแบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลังเรียน 
 

1. สื่อมัลตมิีเดยี
ประกอบกำรบรรยำย 
2. เอกสำรเรื่องควำมรู้
ทำงวิทยำศำสตร์ และ
วิธีกำรทำง
วิทยำศำสตร ์
3. เกมตอบค ำถำม 

คณำจำรย ์
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มคอ.3        
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

4 บทท่ี 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หลักการ น าความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้น
พื้นฐำน 
ได้แก่ ทักษะกำรสังเกต ทักษะกำรวัด 
ทักษะกำรค ำนวณ ทักษะกำรจ ำแนก
ประเภท ทักษะกำรหำควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงสเปสกับสเปส และสเปสกบั
เวลำ ทักษะกำรจดักระท ำและสื่อควำม
หำยข้อมูล ทักษะกำรลงควำมเห็นจำก
ข้อมูล และทักษะกำรพยำกรณ ์
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษำและเข้ำใจทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบำยทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ขั้นพื้นฐำน 
พร้อมกิจกรรมแยกตำมทักษะ
ด้ำนต่ำง ๆ 
2. กิจกรรมจับผิดภำพ ถูกผิด  
เติมค ำ และ ทำยค ำจำกภำพ 
3. ฝึกกำรสังเกตจำกวีดโีอเพื่อ
ฝึกทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ในกำรตอบค ำถำม  
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินจำกกจิกรรมจับผิด
ภำพ ถูกผิด  
เติมค ำ และ ทำยค ำจำกภำพ 
2. ประเมินผลจำกกำรสังเกต
จำกวีดีโอเพื่อฝึกทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
ในกำรตอบค ำถำม 

1. สื่อมัลติมเีดีย
ประกอบกำรบรรยำย
เรื่อง ทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ขั้น
พื้นฐำน พร้อม
กิจกรรมแยกตำม
ทักษะด้ำนต่ำง ๆ 
2. ภำพประกอบ
กิจกรรม 
3. วีดีโอประกอบ
กิจกรรม 

คณำจำรย ์
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มคอ.3        
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

5 บทท่ี 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หลักการ น าความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
ขั้นผสมผสำน ประกอบด้วย ทักษะกำร
ตั้งสมมติฐำน ทักษะกำรก ำหนดนยิำม
เชิงปฏิบัติกำร ทักษะกำรก ำหนดและ
ควบคุมตัวแปร ทักษะกำรทดลอง และ
ทักษะกำรตีควำมหมำยข้อมลูและลง
ข้อสรุป 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

ผู้เรยีนสำมำรถตั้งสมมติฐำน 
ก ำหนดตัวแปร พร้อมตีควำมหมำย
ข้อมูลและลงข้อสรปุได ้

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบำยทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ขั้นผสมผสำน 
พร้อมยก ตัวอย่ำงแยกตำม
ทักษะแต่ละด้ำน 
2. แบบฝึกหัดจับคู่ เติมค ำ 
ท ำนำยภำพ 
3. แบ่งกลุ่มช่วยกัน
ตั้งสมมติฐำน ก ำหนดตัวแปร 
และสรุปผล จำกเหตุกำรณ์ที่
ก ำหนดให ้
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบฝึกหัดจับคู่ เติมค ำ 
ท ำนำยภำพ 
2. ประเมินผลจำกงำนกลุ่ม 

1. สื่อมัลติมเีดีย
ประกอบกำรบรรยำย
เรื่อง ทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ขั้น
ผสมผสำน พร้อมยก 
ตัวอย่ำงแยกตำม
ทักษะแต่ละด้ำน 
2. ภำพประกอบ
กิจกรรม 

คณำจำรย ์
 

6 บทท่ี 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หลักการ น าความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กำรประยุกต์อัตรำส่วนและร้อยละ 
ทักษะในกำรคิด อัตรำส่วน สดัส่วน กำร
เท่ำกันของสัดส่วน ร้อยละ 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

ผู้เรยีนสำมำรถแก้ปัญหำอัตรำส่วน
และร้อยละ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได ้

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบำยกำรประยุกต์
อัตรำส่วนและร้อยละ ทักษะ
ต่ำงๆในกำรแก้โจทย์ปัญหำ 
2. กิจกรรมแบบฝึกหัดเพื่อฝึก
ทักษะในกำรแก้โจทย์ปัญหำ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบฝึกหัดในกำรแก้โจทย์
ปัญหำ 

1. สื่อมัลติมเีดีย
ประกอบกำรบรรยำย 
2. ใบกิจกรรม
แบบฝึกหัดแกโ้จทย์
ปัญหำ 

คณำจำรย ์
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มคอ.3        
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

7 บทท่ี 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หลักการ น าความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
และทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร ์

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนเรียนรู้
จำกวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ และทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร ์

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบำยเนื้อหำโดยสรุป
เกี่ยวกับวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
และทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร ์
2. เกมกำรระดมพลังสมองโดย
ให้ผู้เรียนช่วยกันออกแบบกำร
ทดลอง ตั้งสมมติฐำน ก ำหนด
ตัวแปร และบอกทักษะกำร
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร ์
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินผลจำกเกมกำร
ระดมพลังสมอง 
 

1. สื่อมัลติมเีดีย
ประกอบกำรบรรยำย 
2. ภำพประกอบ
กิจกรรม 
 

คณำจำรย ์
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มคอ.3        
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

8 บทท่ี 3 ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญใน
โลกปัจจบุัน 

สำรอำหำร และกำรอ่ำนฉลำก
โภชนำกำร 

กำรใช้ยำในชีวิตประจ ำวัน 
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนไดรู้้หลักส ำคญัของ

ประโยชน์ของอำหำร สำรปรุงแต่งท่ีเติม
ในอำหำร และสำมำรถเลือกซื้ออำหำรที่
เหมำะสมกับภำวะโภชนำกำรได ้

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยำยเรื่องหลักส ำคัญของ
อำหำร สำรปรุงแต่ง  
2. กิจกรรม Think-pair-share-
repair กำรอ่ำนฉลำก
โภชนำกำรและอภิปรำยถึง
ควำมเหมำะสมกับภำวะ
โภชนำกำรของบุคคลได ้
3. กิจกรรมกำรตอบค ำถำม 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1.  บันทึกพฤติกรรมกำรแสดง
ควำมคิดเห็น 

2. ประเมินผลจำกกำร
มอบหมำยงำน 
3. ประเมินผลจำกกิจกรรมกำร
ตอบค ำถำม 

1. สื่อมัลติมเีดีย
ประกอบกำรบรรยำย
เรื่อง อำหำร สำรปรุง
แต่งและกำรอ่ำนฉลำก 
2. เอกสำร
ประกอบกำรสอนเรื่อง 
อำหำร สำรปรุงแต่ง 
และกำรอ่ำนฉลำก 
3. ตัวอย่ำงฉลำก
สำรอำหำร 

คณำจำรย ์
 

 สอบกลางภาค 1.5 ข้อสอบกลำงภำค 
ตำมที่

มหำวิทยำลั
ยแต่งต้ัง 
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มคอ.3        
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

9 บทท่ี 3 ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญใน
โลกปัจจบุัน 

สำรเคมีในเครื่องส ำอำง และกำร
อ่ำนฉลำกเครื่องส ำอำง 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ควำมส ำคญัในกำรเลือกใช้เครื่องส ำอำง
ให้ปลอดภัย และกำรดูฉลำก
เครื่องส ำอำง 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยำยเรื่องสำรส ำคญัใน
เครื่องส ำอำง ชนิดของ
เครื่องส ำอำง กำรใช้งำน และ
กำรอ่ำนฉลำกเครื่องส ำอำง 
2. กิจกรรมจิ๊กซอภำพต่อโดย
เลือกเครื่องส ำอำงที่นักศึกษำใช้
ในชีวิตประจ ำวันน ำมำพิจำรณำ
ส่วนประกอบในเครื่องส ำอำง 
และอภิปรำยร่วมกัน 
3. กิจกรรมตอบค ำถำมถูกผดิ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินผลจำกกิจกรรมกำร
ตอบค ำถำม 
2. ประเมินผลจำกกำรรำยงำน 
ควำมถูกต้องของเนื้อหำ 

1. สื่อมัลติมเีดีย
ประกอบกำรบรรยำย
เรื่องสำรส ำคญัใน
เครื่องส ำอำง ชนิดของ
เครื่องส ำอำง กำรใช้
งำน และกำรอ่ำน
ฉลำกเครื่องส ำอำง 
2. เอกสำร
ประกอบกำรสอน 
เรื่องสำรเคมีใน
เครื่องส ำอำง  
3. ตัวอย่ำง
เครื่องส ำอำงที่
นักศึกษำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
 

คณำจำรย ์
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มคอ.3        
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

10 บทท่ี 3 ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญใน
โลกปัจจบุัน 

สำรเคมีในครัวเรือนและสญัลักษณ์
อันตรำย 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

เพื่อให้ผู้เรียนทรำบถึงควำมส ำคัญ
ในกำรเลือกใช้สำรเคมีในครัวเรือน และ
อันตรำยจำกสำรเคมีที่ใช้  

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกำร
สังเกตสญัลักษณ์อันตรำยในผลิตภณัฑ์
ในครัวเรือนต่ำง ๆ และเลือกใช้ไดอ้ย่ำง
ปลอดภัย 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยำยเรื่องสำรเคมีใน
ครัวเรือนและสัญลักษณ์
อันตรำย 
2. กิจกรรมกำรแข่งขันตอบ
ค ำถำมปลำยปิด 
3. กิจกรรมกำรตอบค ำถำม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์อันตรำย 
สำรเคมีในครัวเรือน 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินจำกกำรแข่งขั้นตอบ
ค ำถำม 
2. ประเมินผลจำกกำรตอบ
ค ำถำมในกิจกรรม 

1. สื่อมัลติมเีดีย
ประกอบกำรบรรยำย
เรื่อง สำรเคมีใน
ครัวเรือนและ
สัญลักษณ์อันตรำย 
2. เอกสำร
ประกอบกำรสอนเรื่อง 
สำรเคมีในครัวเรือน 
3. ค ำถำมเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์อันตรำย 
สำรเคมีในครัวเรือน 

คณำจำรย ์
 

11 บทท่ี 3 ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญใน
โลกปัจจบุัน 

นำโนเทคโนโลย ี
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
ผู้เรยีนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ควำมก้ำวหน้ำทำงนำโนเทคโนโลยทีี่
สำมำรถน ำมำพัฒนำคณุภำพชีวิตได้ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และอภิปรำยเรื่อง นำโน
เทคโนโลยี ร่วมกันระหว่ำง
ผู้สอนและผูเ้รียน 
2. จัดกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มเล่น
เกมทำยภำพเกี่ยวกับนำโน
เทคโนโลยีที่น ำไปประยุกต์ใน
ชีวิตประวัน ร่วมแสดงควำม
คิดเห็นและอภิปรำยเนื้อหำเป็น
กลุ่ม 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินผลจำกกำรมสี่วน
ร่วมในกิจกรรม  
2. กิจกรรมถำมตอบออนไลน ์

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
เรื่อง นำโนเทคโนโลย ี
2. สื่อมัลตมิีเดยี เรื่อง 
นำโนเทคโนโลย ี
 

คณำจำรย ์
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มคอ.3        
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

12 บทท่ี 3 ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญใน
โลกปัจจบุัน 

เทคโนโลยีชีวภำพ และเทคโนโลยี
ช่วยกำรเจรญิพันธ์ุ 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
-เพื่อให้เข้ำใจเทคโนโลยีชีวภำพ พร้อม
ยกตัวอย่ำง 
ประโยชน์ ผลต่อคณุภำพชีวิต 
-เพื่อให้เข้ำใจเทคโนโลยีช่วยกำรเจริญ
พันธุ์ พร้อมยกตัวอย่ำง ประโยชน์ ผลต่อ
คุณภำพชีวิต 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบำยเรื่อง
เทคโนโลยีชีวภำพ ได้แก่ กำร
โคลนนิ่งในพืช/สัตว์ กำรตัดแต่ง
พันธุกรรม (GMOs) ลำยพิมพ์ดี
เอ็นเอ วัคซีนเทคโนโลยี
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ เช่น กระดูก
เทียมและกำรซ่อมแซมกระดูก 
และผลต่อคณุภำพชีวิต 
2.อธิบำยเทคโนโลยีช่วยกำร
เจริญพันธ์ุ เช่น กำรท ำเด็ก
หลอดแก้ว กำรท ำอ๊ิกซี่ และ
กำรท ำกิฟท์ และผลต่อคณุภำพ
ชีวิต 
3. เล่นเกมเติมค ำศัพท์  
4. เล่นเกมถูก/ผิด  
5. เล่นเกมถำม-ตอบ ที่เป็น
ค ำถำมปลำยปิด 
6. แบ่งกลุ่มให้ร่วมแสดงควำม
คิดเห็นเกีย่วกับหัวข้อปัจจุบัน 
เช่น วัคซีนโควิด-19 แบบต่ำง ๆ 
ที่ใช้ในปัจจุบัน 
6. แบบฝึกหัดท้ำยบท 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. สังเกตกำรมสี่วนร่วม
กิจกรรมในช้ันเรยีน 
2. กำรท ำแบบฝึกหัด 

1. เอกสำร
ประกอบกำรสอน 
2. สื่อมัลตมิีเดยี
ประกอบกำรบรรยำย 
3. งำนวิจัย/ผลงำน
ตีพิมพ์ ในหัวข้อ
ปัจจุบัน 
4. เกม 
5.แบบฝึกหัด 

คณำจำรย ์
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มคอ.3        
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

13 บทท่ี 3 ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญใน
โลกปัจจบุัน 

แหล่งพลังงำน ได้แก่ แหล่งพลังงำน
ที่ใช้แล้วหมดไปหรือพลังงำนสิ้นเปลือง 
และแหล่งพลังงำนท่ีใช้แล้วไม่หมดหรือ
พลังงำนหมุนเวียน 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1 ทรำบถึงพลังงำน แหล่งพลังงำน 
2 ทรำบถึงสถำนกำรณ์พลังงำนใน

ประเทศ  
3.ทรำบถึงผลกระทบจำกพฤติกรรม

กำรใช้พลังงำน และกำรประหยดั
พลังงำน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบำยเนื้อหำพร้อม
ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย 
2. แบบฝึกหัดสนทนำพลังงำน 
3. ท ำกิจกรรม quiz เกีย่วกับ
แหล่งพลังงำน 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1 วัดควำมรู้จำกแบบฝึกหัด
สนทนำพลังงำน และท ำ
กิจกรรม quiz เกี่ยวกับแหล่ง
พลังงำน 
2 วัดควำมรู้จำกประเมินผลจำก
กำรถำมตอบออนไลน ์
 

1. เอกสำร power 
point ประกอบกำร
สอน 
2. ตัวอย่ำงพลังงำนใน
ประเทศไทย 
3. สื่อมัลติมเีดีย 

คณำจำรย ์
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มคอ.3        
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

14 บทท่ี 4 ผลกระทบของความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ 
คุณภาพของชีวิตของบุคคลในปจัจุบนั
และอนาคต 

ผลกระทบของวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อคณุภำพชีวิต 

ผลกระทบด้ำนประชำกร สังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจกำรเมือง 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

นักศึกษำมีควำมรูค้วำมเข้ำใจและ
วิเครำะหส์ถำนกำรณ์ปัจจุบันของ
ผลกระทบของควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทีม่ีต่อ
ประชำกร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
กำรเมือง ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบำยเนื้อหำพร้อม
ยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย 
2. เปิดประเด็นค ำถำมและ
แลกเปลีย่นเกี่ยวกับผลกระทบ
ของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีต่อคุณภำพชีวิตเช่น ด้ำน
กำรสื่อสำรในสมัยก่อนจนถึง
ปัจจุบันว่ำเห็นกำรเปลีย่นแปลง
อย่ำงไรในช่วงระยะเวลำ 20 ปี 
3. วิเครำะห์กรณีศึกษำ
ผลกระทบของควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีต่อ คุณภำพของชีวิตของ
บุคคลในปัจจุบันและอนำคต 
4. ค ำถำมปลำยเปิดเกีย่วกับ
ผลกระทบของควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีต่อ คุณภำพของชีวิตของ
บุคคลในปัจจุบันและอนำคต 
  
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินกำรแสดงควำม
คิดเห็นและกำรมีส่วนร่วม 
2. ประเมินควำมรู้ก่อน-หลัง
เรียน 

1. สื่อมัลติมเีดียเรื่อง 
ผลกระทบจำก
เทคโนโลยีต่อคณุภำพ
ชีวิต 
2. เอกสำร
ประกอบกำรสอน 
3. กรณีศึกษำ
เทคโนโลยีที่มีต่อ
คุณภำพชีวิต 
4. กรณีศึกษำเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ด้ำนผลกระทบของ
ควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อ 
คุณภำพของชีวิตของ
บุคคลในปัจจุบันและ
อนำคต 
 

คณำจำรย ์
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มคอ.3        
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน /

เกณฑ์การประเมิน 
สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

15 บทท่ี 1 ความส าคัญของวิทยาศาสตร์
กับการด าเนินชีวิต และพัฒนาการทาง
วิทยาศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจบุัน 

กิจกรรมเกี่ยวกับควำมก้ำวหนำ้ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
ผลกระทบของวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อคณุภำพชีวิต 

  
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้และ
เข้ำใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีใน
ด้ำนต่ำงๆ 

2. นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ทีไ่ด้
ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน เช่น กำรเลอืกใช้
ผลติภณัฑ์ที่ปลอดภัย กำรเดินทำง          
กำรติดต่อสื่อสำร ฯลฯ 

3. นักศึกษำทรำบแนวทำงแก้ไข
และแก้ไขปญัหำในชีวิตประจ ำวันที่
เกิดขึ้นจำกผลกระทบของวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อคณุภำพชีวิต 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อธิบำยเนื้อหำโดยสรุป 
2. กิจกรรมควำมเข้ำในเรื่อง
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีและผลกระทบที่
มีต่อคุณภำพชีวิต 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ประเมินผลจำกกำรท ำ
กิจกรรม 

1. สื่อมัลติมเีดีย
ประกอบกำรบรรยำย 
2. ภำพประกอบ
กิจกรรม 
 

คณำจำรย ์
 

 สอบปลายภาค 2 ข้อสอบปลำยภำค 
ตำมที่

มหำวิทยำลัย 
แต่งต้ัง 
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มคอ.3        
แผนประเมินผลการเรียนรู้ 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 
1 - ข้อ1 ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 

(ข้อ 1.1) 
- ข้อ 2 ด้ำนควำมรู้  
(ข้อ 2.1) 
- ข้อ 3 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
(ข้อ 3.1) 
- ข้อ4 ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ (ข้อ 4.1) 
- ข้อ 5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ข้อ 5.1) 

1) กำรเข้ำเรียน กำรท ำ
กิจกรรมในแต่ละสัปดำห์ 
และแบบฝึกหัด 
2) สอบกลำงภำค 
3) สอบปลำยภำค 

ตลอดภำคเรียน 
 
 

สัปดำห์สอบกลำงภำค 
สัปดำห์สอบปลำยภำค 

 

50% 
 
 

20% 
30% 

 รวม   100% 
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มคอ.3        
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

 - คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต. (2552). เอกสำรประกอบกำรสอน 
วิทยำศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
 - ธนิยำ เกำศล. (2554). มลพิษทำงอำกำศและกำรควบคุม. สงขลำ: หน่วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ คณะ 
วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์. 
- นิศำรัตน์ ศิลปะเดช. (2540). ประชำกรกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต. กรุงเทพฯ: พิศิษฐ์กำรพิมพ์  
- พรสุข หุ่นนิรันดร์, ประภำเพ็ญ สุวรรณ, สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร, และอนันต์ มำลำรัตน์. (2552).  
สุขศึกษำ. กรุงเทพฯ: บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จ ำกัด 
- พัทธนันท์ ศรีม่วง. (2554). โภชนศำสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
- มูลนิธิโลกสีเขียว. (2537). แร่ธำตุและพลังงำน. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
       2.1 เว็ปไซต์ต่ำง ๆ  
       2.2 ห้องสมุดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย ์
       2.3 ห้องสมุดมหำวิทยำลัยใกล้เคียงอ่ืน ๆ 
       2.4  www.google.co.th 
3. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   
          ไม่มี 

 3.1 ผลงานวิจัย 
      ไม่มี 

 3.2 งานบริการวิชาการ 
      ไม่มี 

 3.3 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       ไม่มี  

4. ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
            ไม่มี   
5. การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
            ไม่มี 
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มคอ.3        
6. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 
            ไม่มี 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         ใช้แบบประเมินผลกำรสอนของทำงมหำวิทยำลัยโดยนักศึกษำเข้ำไปประเมินในระบบ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
         ใช้แบบประเมินผลกำรสอนของทำงมหำวิทยำลัยโดยนักศึกษำเข้ำไปประเมินในระบบ 
3. การปรับปรุงการสอน 
          ในกำรเรียนกำรสอนบูรณกำรร่วมกับงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
          มีกำรวัดผลคะแนนตำมที่ระบุไว้ในแผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้  และเม่ือสิ้นสุดภำคกำรศึกษำมีกำรประเมิน
ควำมสอดคล้องของเนื้อหำที่สอนกับแบบทดสอบโดยนักศึกษำทุกรำยวิชำ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น ำข้อเสนอแนะของนักศึกษำมำพิจำรณำและคิดแนวทำงในกำรปรับปรุงปีกำรศึกษำต่อไป 
 

 
                                         ลงชื่อ : ___________________________ 

                    อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 
                วันที่ 6 พฤษภำคม 2565 


