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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
0594001 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยจันวิภา สุปะกิ่ง ผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยเมธาวี อุตตสุรดี อาจารยผูสอน
กลุมที่ 2 รุน 62/41 และ 59/43
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 1/2563
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre- requisites) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กทม.
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
หัวขอ
ตาม
ที่ได
แผนการสอน
แผนการสอน
สอนจริง
หากมีความแตกตางเกิน 25 %
บทที่ 1 บทนํา
3
3
1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร
1.2 ความหมายของเทคโนโลยี
1.3 ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับ
เทคโนโลยี
1.4 ประโยชนของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1.5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ
คุณภาพชีวิต
บทที่ 2 ความรูทางวิทยาศาสตรและ
3
3
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.1 ความรูทางวิทยาศาสตร
2.2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2.1 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร
2.2.2. ทักษะกระบวนการทาวิทยาศาสตร
3
3
– ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน
2.2.2. ทักษะกระบวนการทาง
3
3
วิทยาศาสตร (ตอ)
– ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ
2.2.3. เจตคติทางวิทยาศาสตร
บทที่ 3 การประยุกตใชวิทยาศาสตรและ
3
3
เทคโนโลยีที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
3.1 ความหมายของคาวา “คุณภาพชีวิต”
3.2 คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ
3.3 ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตกับ
ความตองการของมนุษย
3.4 เกณฑการประเมินคุณภาพชีวิตใน
ประเทศไทย
3.5 เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการ
อนามัยโลก
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หัวขอ
3.6 สุขภาพ
3.7 การเสริมสรางสุขภาพ
3.8 ความหมายของการออกกําลังกาย
3.9 การบริหารกายคลายเครียด
3.10 นันทนาการกับการสงเสริมสุขภาพ
บทที่ 4 การบริโภคและสุขภาพผูบริโภค
4.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหาร
4.2 ฉลากอาหาร
4.3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยา
4.4 สุขภาพผูบริโภค
สอบกลางภาค
บทที่ 5 พลังงาน
5.1 ความหมายของพลังงาน
5.2 รูปของพลังงาน
5.2.1 พลังงานกล
5.2.2 พลังงานเคมี
5.2.3 พลังงานความรอน
5.2.4 พลังงานไฟฟา
5.2.5 พลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2.6 พลังงานนิวเคลียร
5.3 การเปลี่ยนรูปพลังงาน
5.4 แหลงพลังงาน
5.4.1 แหลงพลังงานสิน้ เปลือง
5.4.2 แหลงพลังงานหมุนเวียน
บทที่ 6 ผลกระทบจากความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.1 ผลกระทบตอประชากรมนุษย
6.2 ผลกระทบตอดานการศึกษา
6.3 ผลกระทบตอดานสิ่งแวดลอม
6.3 ผลกระทบตอดานสิ่งแวดลอม (ตอ)
6.4 ผลกระทบตอดานสังคมและ
วัฒนธรรม
6.5 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
6.6 ผลกระทบตอการเมือง
6.7 ผลกระทบชีวิตประจาวัน
สอบปลายภาค

จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
ตาม
ที่ได
แผนการสอน
แผนการสอน
สอนจริง
หากมีความแตกตางเกิน 25 %
3
3
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผนการสอน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน
มาตรฐาน
วิธีการการสอนที่ระบุไวในรายละเอียด
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะใน
ผลการเรียนรู
ของรายวิชา
มี ไมมี
การแกไข
คุณธรรม จริยธรรม -เขาสอนตรงตามเวลาเพื่อเปนแบบอยาง 
-บรรยายแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
การเคารพกฎระเบียบฯลฯอยางสม่ําเสมอ
เมื่อมีโอกาส
ความรู
-บรรยายประกอบเอกสารประกอบการ 
สอนโดยใช projector
-อภิปรายรวมกัน
–มอบหมายงานเปนกลุมและนําเสนอ
รายงาน
–กําหนดสถานการณและวิเคราะห
ปญหาโดยเนนความแตกตางของผูเรียน
ทักษะทางปญญา
-วิเคราะหปญ
 หาจากสถานการณที่

กําหนด โดยใชทักษะ/กระบวนการ/
วิธีทางวิทยาศาสตร
–อภิปรายรวมกัน
–นําเสนอรายงาน
ทักษะความสัมพันธ -ทํากิจกรรมกลุม

ระหวางบุคคลและ -อภิปรายรวมกัน
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห -การนําเสนอผลงาน

เชิงตัวเลข การ
-การทําโจทยปญหารวมกันในหองเรียน
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีการสอน
-
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิก (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
I*

38 คน
38 คน
0 คน

จํานวน
7
4
9
8
7
2
0
0
0
1

คิดเปนรอยละ
18.42
10.53
23.68
21.05
18.42
5.26
0.00
0.00
0.00
2.63

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
7. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาผลการเรียน

สรุปผล
ผาน

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
-

-
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2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานบริหารและองคกร(ถามี)
-

ผลกระทบตอการเรียนรู
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชา
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ผลการดําเนินการ
ที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่นๆในการปรับปรุงรายวิชา
ทบทวนความรูเดิมที่เกี่ยวของ เพิ่มตัวอยางใหนักศึกษาทํามากขึ้นระหวางเรียนรายวิชา และตรวจสอบวา
นักศึกษาเขาใจหรือไม พรอมทั้งพูดคุยอภิปรายในประเด็นที่นักศึกษาไมเขาใจ
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
4. ขอเสนอแนะของอาจารยรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ.................................................................................
(อาจารยเมธาวี อุตตสุรดี)

วันที่รายงาน

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ.................................................................................
(อาจารยจันวิภา สุปะกิ่ง)

วันที่รับรายงาน
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
0594001 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยจันวิภา สุปะกิ่ง ผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยเมธาวี อุตตสุรดี อาจารยผูสอน
กลุมที่ 126 รุน 63/26 และ 59/38
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 1/2563
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre- requisites) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กทม.
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
หัวขอ
ตาม
ที่ได
แผนการสอน
แผนการสอน
สอนจริง
หากมีความแตกตางเกิน 25 %
บทที่ 1 บทนํา
3
3
1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร
1.2 ความหมายของเทคโนโลยี
1.3 ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับ
เทคโนโลยี
1.4 ประโยชนของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1.5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ
คุณภาพชีวิต
บทที่ 2 ความรูทางวิทยาศาสตรและ
3
3
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.1 ความรูทางวิทยาศาสตร
2.2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2.1 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร
2.2.2. ทักษะกระบวนการทาวิทยาศาสตร
3
3
– ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน
2.2.2. ทักษะกระบวนการทาง
3
3
วิทยาศาสตร (ตอ)
– ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ
2.2.3. เจตคติทางวิทยาศาสตร
บทที่ 3 การประยุกตใชวิทยาศาสตรและ
3
3
เทคโนโลยีที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
3.1 ความหมายของคาวา “คุณภาพชีวิต”
3.2 คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ
3.3 ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตกับ
ความตองการของมนุษย
3.4 เกณฑการประเมินคุณภาพชีวิตใน
ประเทศไทย
3.5 เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการ
อนามัยโลก
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หัวขอ
3.6 สุขภาพ
3.7 การเสริมสรางสุขภาพ
3.8 ความหมายของการออกกําลังกาย
3.9 การบริหารกายคลายเครียด
3.10 นันทนาการกับการสงเสริมสุขภาพ
บทที่ 4 การบริโภคและสุขภาพผูบริโภค
4.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหาร
4.2 ฉลากอาหาร
4.3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยา
4.4 สุขภาพผูบริโภค
สอบกลางภาค
บทที่ 5 พลังงาน
5.1 ความหมายของพลังงาน
5.2 รูปของพลังงาน
5.2.1 พลังงานกล
5.2.2 พลังงานเคมี
5.2.3 พลังงานความรอน
5.2.4 พลังงานไฟฟา
5.2.5 พลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2.6 พลังงานนิวเคลียร
5.3 การเปลี่ยนรูปพลังงาน
5.4 แหลงพลังงาน
5.4.1 แหลงพลังงานสิน้ เปลือง
5.4.2 แหลงพลังงานหมุนเวียน
บทที่ 6 ผลกระทบจากความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.1 ผลกระทบตอประชากรมนุษย
6.2 ผลกระทบตอดานการศึกษา
6.3 ผลกระทบตอดานสิ่งแวดลอม
6.3 ผลกระทบตอดานสิ่งแวดลอม (ตอ)
6.4 ผลกระทบตอดานสังคมและ
วัฒนธรรม
6.5 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
6.6 ผลกระทบตอการเมือง
6.7 ผลกระทบชีวิตประจาวัน
สอบปลายภาค

จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
ตาม
ที่ได
แผนการสอน
แผนการสอน
สอนจริง
หากมีความแตกตางเกิน 25 %
3
3
-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3
3

3
3

-

3

3

-

1

1
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผนการสอน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน
มาตรฐาน
วิธีการการสอนที่ระบุไวในรายละเอียด
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะใน
ผลการเรียนรู
ของรายวิชา
มี ไมมี
การแกไข
คุณธรรม จริยธรรม -เขาสอนตรงตามเวลาเพื่อเปนแบบอยาง 
-บรรยายแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
การเคารพกฎระเบียบฯลฯอยางสม่ําเสมอ
เมื่อมีโอกาส
ความรู
-บรรยายประกอบเอกสารประกอบการ 
สอนโดยใช projector
-อภิปรายรวมกัน
–มอบหมายงานเปนกลุมและนําเสนอ
รายงาน
–กําหนดสถานการณและวิเคราะห
ปญหาโดยเนนความแตกตางของผูเรียน
ทักษะทางปญญา
-วิเคราะหปญหาจากสถานการณที่

กําหนด โดยใชทักษะ/กระบวนการ/
วิธีทางวิทยาศาสตร
–อภิปรายรวมกัน
–นําเสนอรายงาน
ทักษะความสัมพันธ -ทํากิจกรรมกลุม

ระหวางบุคคลและ -อภิปรายรวมกัน
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห -การนําเสนอผลงาน

เชิงตัวเลข การ
-การทําโจทยปญหารวมกันในหองเรียน
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีการสอน
-
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิก (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
I*

20 คน
20 คน
0 คน

จํานวน
0
3
2
1
4
3
1
4
0
2

คิดเปนรอยละ
0.00
15.00
10.00
5.00
20.00
15.00
5.00
20.00
0.00
10.00

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
7. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาผลการเรียน

สรุปผล
ผาน

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
-

-
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2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานบริหารและองคกร(ถามี)
-

ผลกระทบตอการเรียนรู
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชา
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ผลการดําเนินการ
ที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่นๆในการปรับปรุงรายวิชา
ทบทวนความรูเดิมที่เกี่ยวของ เพิ่มตัวอยางใหนักศึกษาทํามากขึ้นระหวางเรียนรายวิชา และตรวจสอบวา
นักศึกษาเขาใจหรือไม พรอมทั้งพูดคุยอภิปรายในประเด็นที่นักศึกษาไมเขาใจ
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
4. ขอเสนอแนะของอาจารยรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ.................................................................................
(อาจารยเมธาวี อุตตสุรดี)

วันที่รายงาน

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ.................................................................................
(อาจารยจันวิภา สุปะกิ่ง)

วันที่รับรายงาน
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
0594001 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยจันวิภา สุปะกิ่ง ผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยเมธาวี อุตตสุรดี อาจารยผูสอน
กลุมที่ 127 รุน 63/27 และ 59/46
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 1/2563
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre- requisites) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กทม.
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
หัวขอ
ตาม
ที่ได
แผนการสอน
แผนการสอน
สอนจริง
หากมีความแตกตางเกิน 25 %
บทที่ 1 บทนํา
3
3
1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร
1.2 ความหมายของเทคโนโลยี
1.3 ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับ
เทคโนโลยี
1.4 ประโยชนของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1.5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ
คุณภาพชีวิต
บทที่ 2 ความรูทางวิทยาศาสตรและ
3
3
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.1 ความรูทางวิทยาศาสตร
2.2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2.1 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร
2.2.2. ทักษะกระบวนการทาวิทยาศาสตร
3
3
– ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน
2.2.2. ทักษะกระบวนการทาง
3
3
วิทยาศาสตร (ตอ)
– ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ
2.2.3. เจตคติทางวิทยาศาสตร
บทที่ 3 การประยุกตใชวิทยาศาสตรและ
3
3
เทคโนโลยีที่สงผลตอคุณภาพชีวิต
3.1 ความหมายของคาวา “คุณภาพชีวิต”
3.2 คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ
3.3 ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตกับ
ความตองการของมนุษย
3.4 เกณฑการประเมินคุณภาพชีวิตใน
ประเทศไทย
3.5 เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการ
อนามัยโลก
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หัวขอ
3.6 สุขภาพ
3.7 การเสริมสรางสุขภาพ
3.8 ความหมายของการออกกําลังกาย
3.9 การบริหารกายคลายเครียด
3.10 นันทนาการกับการสงเสริมสุขภาพ
บทที่ 4 การบริโภคและสุขภาพผูบริโภค
4.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหาร
4.2 ฉลากอาหาร
4.3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยา
4.4 สุขภาพผูบริโภค
สอบกลางภาค
บทที่ 5 พลังงาน
5.1 ความหมายของพลังงาน
5.2 รูปของพลังงาน
5.2.1 พลังงานกล
5.2.2 พลังงานเคมี
5.2.3 พลังงานความรอน
5.2.4 พลังงานไฟฟา
5.2.5 พลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2.6 พลังงานนิวเคลียร
5.3 การเปลี่ยนรูปพลังงาน
5.4 แหลงพลังงาน
5.4.1 แหลงพลังงานสิน้ เปลือง
5.4.2 แหลงพลังงานหมุนเวียน
บทที่ 6 ผลกระทบจากความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.1 ผลกระทบตอประชากรมนุษย
6.2 ผลกระทบตอดานการศึกษา
6.3 ผลกระทบตอดานสิ่งแวดลอม
6.3 ผลกระทบตอดานสิ่งแวดลอม (ตอ)
6.4 ผลกระทบตอดานสังคมและ
วัฒนธรรม
6.5 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
6.6 ผลกระทบตอการเมือง
6.7 ผลกระทบชีวิตประจาวัน
สอบปลายภาค

จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
ตาม
ที่ได
แผนการสอน
แผนการสอน
สอนจริง
หากมีความแตกตางเกิน 25 %
3
3
-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3
3

3
3

-

3

3

-

1

1
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผนการสอน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน
มาตรฐาน
วิธีการการสอนที่ระบุไวในรายละเอียด
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะใน
ผลการเรียนรู
ของรายวิชา
มี ไมมี
การแกไข
คุณธรรม จริยธรรม -เขาสอนตรงตามเวลาเพื่อเปนแบบอยาง 
-บรรยายแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
การเคารพกฎระเบียบฯลฯอยางสม่ําเสมอ
เมื่อมีโอกาส
ความรู
-บรรยายประกอบเอกสารประกอบการ 
สอนโดยใช projector
-อภิปรายรวมกัน
–มอบหมายงานเปนกลุมและนําเสนอ
รายงาน
–กําหนดสถานการณและวิเคราะห
ปญหาโดยเนนความแตกตางของผูเรียน
ทักษะทางปญญา
-วิเคราะหปญ
 หาจากสถานการณที่

กําหนด โดยใชทักษะ/กระบวนการ/
วิธีทางวิทยาศาสตร
–อภิปรายรวมกัน
–นําเสนอรายงาน
ทักษะความสัมพันธ -ทํากิจกรรมกลุม

ระหวางบุคคลและ -อภิปรายรวมกัน
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห -การนําเสนอผลงาน

เชิงตัวเลข การ
-การทําโจทยปญหารวมกันในหองเรียน
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีการสอน
-
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิก (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
I*

27 คน
27 คน
0 คน

จํานวน
4
5
9
0
2
1
1
3
0
2

คิดเปนรอยละ
14.81
18.52
33.33
0.00
7.41
3.70
3.70
11.11
0.00
7.41

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
7. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาผลการเรียน

สรุปผล
ผาน

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
-

-
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2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานบริหารและองคกร(ถามี)
-

ผลกระทบตอการเรียนรู
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชา
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ผลการดําเนินการ
ที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่นๆในการปรับปรุงรายวิชา
ทบทวนความรูเดิมที่เกี่ยวของ เพิ่มตัวอยางใหนักศึกษาทํามากขึ้นระหวางเรียนรายวิชา และตรวจสอบวา
นักศึกษาเขาใจหรือไม พรอมทั้งพูดคุยอภิปรายในประเด็นที่นักศึกษาไมเขาใจ
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
4. ขอเสนอแนะของอาจารยรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ.................................................................................
(อาจารยเมธาวี อุตตสุรดี)

วันที่รายงาน

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ.................................................................................
(อาจารยจันวิภา สุปะกิ่ง)

วันที่รับรายงาน

