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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา        คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาเคมี 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา            SCH0414 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์  
2. จำนวนหน่วยกิต                2 (1-2-3)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

     ช่ือหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

              ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะ 
 

4.ผู้รับผิดชอบรายวิชา /และอาจารย์ผู้สอน 
    ผู้รับผิดชอบรายวิชา           ดร. อรณิช เผือกคง 
    อาจารย์ผู้สอนรายวิชา         ดร. อรณิช เผือกคง 
                                         ผศ.ดร. ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2562  ช้ันปีท่ี 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
    - 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
    - 
8. สถานที่เรียน   
    คอมฯ 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
    14 พฤศจิกายน 2562   
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ 
      2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวาดรูปวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ได้ 
      3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ หรือ
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

      -  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
 

1. คำอธิบายรายวิชา  

หลักการ และทฤษฎีการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร การส่ือสารใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การส่ือสารด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic) การส่ือสารด้วย Augmented Reality (AR) การ
ส่ือสารด้วยแอปพลิเคชัน การวาดรูปวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) และการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 15 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติงาน 30 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 3 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     ชือ่อาจารย์ให้คำปรึกษา 

ดร.อรณิช เผือกคง                        086-3678134 E-mail   oranit094@hotmail.com 

ผศ.ดร.ลักษมี  ชัยเจริญวิมลกุล          099-6514536   E-mail   gubgift@gmail.com 

วัน/เดือน/ป ี ช่วงเวลา  วิธีการสือ่สาร 

25 พ.ย. 62–13 มี.ค. 63 

 

- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ 
รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
- นักศึกษานัดวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบตามเวลา 

- E-mail / มาพบด้วยตนเองท่ี
ห้องพักอาจารย์  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา   
    1.2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน
อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื ่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที ่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ และเสริมสร้างการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและ
ของผู ้อ ื ่นในสถานการณ์ต่างๆ การสอนแบบ 
Team - based Learning เป็นต้น เพื ่อให้รู้จัก
และเข้าใจตนเองรวมถึงผู้อื่นอย่างชัดเจน 
2) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้มีระเบียบวินัยและ
เคารพกฎกติกาของสถาบัน สังคม ประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 
และจรรยาบรรณครูเช่น กรณีศึกษา การแสดง
บทบาทสมมติ เป็นต้น 
3) การสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ตลอดจน
ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

 
1) ประเมินจากกลุ่มเพ่ือนและการ
สะท้อนตนเอง 
2) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ
และผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ความรู้ 
2.2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี เน้ือหาวิชาท่ีสอน สามารถ 
วิเคราะห์ความรู้ และเน้ือหาวิชาท่ีสอน
อย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และ
เน้ือหาสาระด้านมาตรฐานผล การเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

2.3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน 
เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถ
เผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน 

2.4) มีความรู้และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารตามมาตรฐาน 

 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
โครงสร้างและเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องกับด้าน
ความรู้ทั่วไป ความรู้เคมี ที่บูรณาการเข้าด้วยกัน
อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ โดยมีการ
เชื่อมโยงเน้ือหาหรือข้อมูลใหม่กับความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เช่น ให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้
ทางด้านการศึกษาในวิชาเคมีโดยบูรณาการข้าม
ศาสตร์ไปสู่ชุมชน สังคม และโลกแห่งความเป็น
จริง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน 
3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวโน้มทางการจัด
การศึกษาของสาขาวิชา โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย 

 
1) ประเมินจากการทดสอบ 
2. ประเมินจากชิ้นงานที่มอบหมาย 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลาก หลายอย่างรู้เท่าทัน 
เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสำนึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทัน กับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม 
(Platform) และโลกอนาคต นำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณภ์าคปฏิบัติ 
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึน 

 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรียนสืบค้น
ข้อเท็จจริงจากข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือนำไปสู่การ
วินิจฉัย การแก้ปัญหา และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
งานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรียนคิดแก้ 
ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน การเสนอทางออก
เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย
คำนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ เช่น
การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้นำทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ โดย
อาศัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 
(CBL) 

 
1) ประเมินจากการทดสอบ 
2) ประเมินจากชิ้นงานที่มอบหมาย 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  
3) ประเมินจากทักษะปฏิบัติ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
    4.1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม 
    4.2) ทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็น
ทีม เป็น ผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและ
คนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
    4.3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์
    4.4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและ
วิชาชีพครูตามศาสตร์เฉพาะ มีความ 
เข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์

 
 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการสร้าง
มุมมองเชิงบวก และวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ช่วยเหลือเอาใจใส่และแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค ์
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ฝึกความ
เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
 
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
2) ประเมินจากผลจากการมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลในการทำงานช่วยเหลือ
เอาใจใส่ และแก้ปัญหาร่วมกัน 
3) วัดและประเมินจากผลนำเสนอ
ผลงานกลุ่ม การเป็นผู้นำผู้ตามและการ
สะท้อนความคิด  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่ง การ
เร ียนรู ้ต ่างๆ ได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ 
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที ่จำเป็น
สำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

 
 
 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ได้ฝึกการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผลแปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเน่ือง 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ได้ฝึกการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด 
การเขียนและการนำเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมสำหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความ
แตกต่างกัน 

 
 
 
1) วัดและประเมินจากการทดสอบ
รายบุคคลและกลุ่ม การประเมินชิ้นงาน 
การประเมินตนเองและกลุ่ม  
2 ) วัดและประเมินจากการนำเสนอ
ชิ้นงานในประเด็นสำคัญ ด้านวิชาชีพครู
และการศึกษาของวิชาเคมีโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ประเมินการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
    6.2) มีความสามารถในการนำความรู้
ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 
การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ 
และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ัง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทาง
กาย 
    6.3) จัดกิจกรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
และการทำงานในสถาน การณ์จริง 
ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการ
ปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณา
การการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนสำคัญ
ที่สุด 

 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบ
หลากหลาย ท้ังรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค์  
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ได้ฝึกการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท้ังผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มี 
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
 

 
1) ประเมินจากการทดสอบภาคปฏิบัติ
รายบุคคลและกลุ่ม การประเมินชิ้นงาน 
การประเมินตนเองและกลุ่ม และการ
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู ้
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน   

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ จำนวน  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้  ผู้สอน 

1 แนะนำรายวิชา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

3 กิจกรรม 
- ผู้สอนชี้แจงกระบวนการการเรียนการ
สอน ทำความตกลงเก่ียวกับการ
มอบหมายงาน และการประเมินผล 
- บรรยายสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในระหว่างการสอน 
- เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่าน
กิจกรรม Active Learning 
- บรรยาย และฝึกปฏิบัติ 
- การเรียนการสอนแบบ 
Competency-Based Learning 
(CBL) 
- ต้ังคำถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียนใน
ระหว่างบรรยายและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม  
- แบบฝึกหัด 
- มอบหมายงาน 
สื่อที่ใช ้
- Power point 
- โปรแกรมสำเร็จรูป 
- smart phone หรือ tablet 

ดร.อรณิช เผือกคง 

2 หลักการ และทฤษฎีการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 

3 

3 การสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic) 3 
4 การสื่อสารด้วย Augmented Reality (AR) 3 
5 การสื่อสารด้วยแอปพลิเคชันทางการเรียน

การสอน 
3 

6 การสื่อสารด้วยแอปพลิเคชันทางการเรียน
การสอน (ต่อ) 

3 

7 สอบกลางภาค 
8 การวาดรูปวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 กิจกรรม 

- การเรียนการสอนแบบ Team-Based 
Learning (TBL)  และ Competency-
Based Learning (CBL) 
- ต้ังคำถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียนใน
ระหว่างบรรยายและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power point 
- โปรแกรมสำเร็จรูป 

ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล 

9 การวาดรูปวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ) 

3 

10 การออกแบบเกมส์ หรือนวัตกรรมในการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

3 

11 การออกแบบเกมส์ หรือนวัตกรรมในการ
สอนวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

3 

12 การนําเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

3 

13 การนําเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

3 

14 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 3 นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ดร.อรณิช เผือกคง 
ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล 15 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 3 นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 

16 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ
การประเมิน 

1.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2 

- ประเมินจากพฤติกรรม การส่งงาน การมีส่วนร่วม 
และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมระหว่างการเรียน
การสอน 
- ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ และ
พฤติกรรมการเรียนรู ้

ทุกสัปดาห์ 10% 

2.2, 2.4, 3.1, 4.3, 
4.4, 5.3, 6.2, 6.3 
 

- แบบฝึกหัดและผลงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50% 

การสอบกลางภาค 7 20% 
การสอบปลายภาค 16 20% 

 

 
3. การประเมินผลการเรียน 

เกรด ช่วงคะแนน เกรด ช่วงคะแนน 
A 79.5-100.0 C 59.5-64.4 
B+ 74.5-79.4 D+ 54.5-59.4 
B 69.5-74.4 D 49.5-54.4 
C+ 64.5-69.4 E 0-49.4 

 
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตำราและเอกสารหลัก 
 

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา ใช้ข้อมูลจากความเห็นของนักศึกษาในการตอบแบบประเมิน

ผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาของนักศึกษา และพิจารณาจากผลการเรียนในรายวิชานี้ของนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
- ผลการประเมินของงานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น การนำเสนองาน 

  - ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

           ทำได้โดยการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน/กรรมการประจำหลักสูตร 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
คณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา จากข้อสอบ ผลงาน และคะแนน

แต่ละส่วน 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  ปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินการเรียนการสอน 

 
หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับพันธกิจอื่นๆ (ถ้ามี) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
ลงชื่อ..............................................................................วันที่................................... ......................... 
                (ดร. อรณิช เผือกคง) 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลงชื่อ..............................................................................วันที่............................................................ 
                    (ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์) 

ลงชื่อ..............................................................................วันที่................................... ......................... 
                       (ดร.โชติกา ภู่พงศ์) 

รูปแบบการบูรณาการ เนื้อหารายวิชา 

การบริการวิชาการ การส่ือสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 


