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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร ธานี 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
- 

 

 

หมวดท่ี 1. ข-อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 

GESC103 สิ่งแวดล-อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Environment and Quality of Life Development 
 

 

2. จํานวนหนJวยกิต 

3 (3-0-6) จํานวนหนJวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด-วยตนเอง) 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

4. อาจารย ผู-รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย ผู-สอน 

 

อาจารย ผู-รับผิดชอบรายวิชา 
 
อาจารย ผู-สอน 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม EP31 ดร.วัชรี รวยรื่น 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม EP31 น.ส.นรานันท  ขํามณ ี
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม K11 น.ส.ชวนพิศ เรืองจรัส 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N02 ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก-ว 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N03 ผศ.วีณา จิรตัฐิวรุตม กุล ชัยสาร 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N03 น.ส.จีรนันท  กลJอมนรา แก-วรักษา 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N04 ผศ.ดร.พงษ ศักดิ์ นพรัตน  
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N05 ผศ.ดร.พงษ ศักดิ์ นพรัตน  
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N06 ดร.วัชรี รวยรื่น 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N07 ดร.วัชรี รวยรื่น 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N09 น.ส.จีรนันท  กลJอมนรา แก-วรักษา 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N10 วJาท่ี ร.ต.พงศ พล ปลอดภัย 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N11 น.ส.นรานันท  ขํามณ ี
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N12 ดร.อุไรรตัน  รัตนวิจติร 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N13 น.ส.วิภารัตน  ชัยเพชร 
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ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N14 น.ส.วิภารัตน  ชัยเพชร 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N15 น.ส.ปุณยนุช สุขหิรญั 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N16 ดร.ชุติมา เสพย ธรรม 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N18 นายภวัตภ  พรมเมือง 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N19 น.ส.นรานันท  ขํามณ ี
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N20 ดร.อุไรรตัน  รัตนวิจติร 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N21 น.ส.ปุณยนุช สุขหิรญั 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N22 ดร.อุไรรตัน  รัตนวิจติร 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N23 น.ส.วิภารัตน  ชัยเพชร 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N24 น.ส.ปุณยนุช สุขหิรญั 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N25 น.ส.ปุณยนุช สุขหิรญั 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N26 ผศ.ดร.อรภรณ  บัวหลวง 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N26 อ.รัชกร ฮJงกุล 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุJม N28 นายภวัตภ  พรมเมือง 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันป̂ท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ป̂การศึกษาท่ี 2563 

6. รายวิชาท่ีต-องเรียนมากJอน (Pre-requisite) (ถ-ามี) 

ไมJม ี

7. รายวิชาท่ีต-องเรียนพร-อมกัน (Co-requisite) (ถ-ามี) 

ไมJม ี

8. สถานท่ีเรียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร ธานี จังหวัด สุราษฎร ธานี คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลJาสุด 

20 พฤศจิกายน 2563 

 

หมวดท่ี 2. จุดมุJงหมายและวัตถุประสงค  

1. จุดมุJงหมายของรายวิชา 

 

1.1 เพ่ือให-ผู-เรียนมีความรับผิดชอบตJอตนเองและสังคมทางด-านสถานการณ สิ่งแวดล-อมและพลังงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
1.2 เพ่ือให-ผู-เรียนเปdนผู-ใฝfรู- สามารถคิดวิเคราะห อยJางเปdนระบบตJอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล-อมท่ีมผีลตJอ
สุขภาพ 
1.3 เพ่ือให-ผู-เรียนสามารถปรับตัวเข-ากับสถานการณ การเปลีย่นแปลงทางสิ่งแวดล-อมและพลังงานท่ีมีผลตJอสุขภาพได- 
1.4. เพ่ือให-ผู-เรียนมจิีตอาสาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล-อมเพ่ือไมJให-เกิดผลกระทบตJอสังคม 
1.5 เพ่ือให-ผู-เรียนสามารถถJายทอดความรู-ด-านสิ่งแวดล-อมและพลังงาน เพ่ือนําไปใช-ในชีวิตประจําวันได-อยJางถูกต-อง 
 
 

 



2. วัตถุประสงค ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ไมJม ี

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 

 

          สถานการณ ด-านสิ่งแวดล-อมและพลังงาน ผลกระทบของปgญหาสิ่งแวดล-อม พลังงานทดแทน การจัดการ
สิ่งแวดล-อมและพลังงานอยJางยั่งยืน ปgจจัยท่ีสJงผลตJอสุขภาพ การเสริมสร-างและพัฒนาสุขภาพแบบองค รวม การดูแล
สุขภาพตนเองแบบบูรณาการ 

 

          The situations of environment and energy, impact of environment issues, renewable 
energies, sustainable environment, energy managements, the effects of environment and energy on 
health care, health promotion and development of health holistic, practice of integrated health 
care 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช-ตJอภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 

45 ช่ัวโมง  ตามความต-องการของนักศึกษา
 

3. จํานวนช่ัวโมงตJอสัปดาห ท่ีอาจารย ให-คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกJนักศึกษาเปdนรายบุคคล

ผู-เรยีนติดตJอนัดพบกับผู-สอนเปdนรายบุคคล

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตJละด-าน) 

วิธีการสอน

 

1.กระตือรือร-นและ
ขยันหมั่นเพียรในการ
เรียนรู- มีความ
รับผิดชอบตJอตนเอง
และผู-อ่ืน  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย
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ปรับปรุงรายวิชา 

หมวดท่ี 3. ลักษณะและการดําเนินการ 

สถานการณ ด-านสิ่งแวดล-อมและพลังงาน ผลกระทบของปgญหาสิ่งแวดล-อม พลังงานทดแทน การจัดการ
สิ่งแวดล-อมและพลังงานอยJางยั่งยืน ปgจจัยท่ีสJงผลตJอสุขภาพ การเสริมสร-างและพัฒนาสุขภาพแบบองค รวม การดูแล

ironment and energy, impact of environment issues, renewable 
energies, sustainable environment, energy managements, the effects of environment and energy on 
health care, health promotion and development of health holistic, practice of integrated health 

สอนเสริม การฝoกปฏิบัติ/งานภาคสนาม
การฝoกงาน 

ตามความต-องการของนักศึกษา  ไมJม ี 

จํานวนช่ัวโมงตJอสัปดาห ท่ีอาจารย ให-คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกJนักศึกษาเปdนรายบุคคล 

ผู-เรยีนติดตJอนัดพบกับผู-สอนเปdนรายบุคคล 

หมวดท่ี 4. การพัฒนาการเรียนรู-ของนักศึกษา 

วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

 
ย  

       1) กําหนดให-มี
วัฒนธรรมองค กรเพ่ือ
ปลูกฝgงความมีระเบียบ
วินัยด-านการแตJง
กาย การตรงตJอ
เวลา และเคารพใน
กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยัและสังคม 
       2) กําหนดหน-าท่ี
ความรับผิดชอบในการ
ทํากิจกรรม 

1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

สถานการณ ด-านสิ่งแวดล-อมและพลังงาน ผลกระทบของปgญหาสิ่งแวดล-อม พลังงานทดแทน การจัดการ
สิ่งแวดล-อมและพลังงานอยJางยั่งยืน ปgจจัยท่ีสJงผลตJอสุขภาพ การเสริมสร-างและพัฒนาสุขภาพแบบองค รวม การดูแล

ironment and energy, impact of environment issues, renewable 
energies, sustainable environment, energy managements, the effects of environment and energy on 
health care, health promotion and development of health holistic, practice of integrated health 

 

- 

งานภาคสนาม/ การศึกษาด-วยตนเอง 

90 ช่ัวโมง  

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

/
       1) ประเมินจาก
การเข-าช้ันเรยีน การสJง
งานตรงเวลา และ
ครบถ-วน 
       2) ประเมินจาก
การปฏิบัตติาม
กฎระเบียบ ข-อบังคับ
ตJาง ๆ อยJาง
ตJอเน่ือง สม่ําเสมอ 
       3) ประเมินจาก
พฤติกรรมการ



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตJละด-าน) 

วิธีการสอน

 

2.เคารพในกฎระเบียบ
ของสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

       3) สอดแทรกสาระ
และกิจกรรมท่ีเน-นการ
ปฏิบัติให-ผู-เรียนเกิดความ
ตระหนัก และฝoกการใช-
เหตุผลด-าน
คุณธรรม จริยธรรม 
       4) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ให-นักศึกษา
แสดงออกซ่ึงการมี
กิริยามารยาทท่ีดี
งาม ความกตัญrู
กตเวที ซ่ือสัตย  สุจรติ 
       5) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ท่ีสะท-อนให-เห็นถึง
คุณธรรมและ
จริยธรรม โดยใช-
กรณีศึกษา และการ
อภิปรายรJวมกัน 
       6)       เชิญ
วิทยากร ผู-ทรงคุณวุฒิ ผู-
มีประสบการณ หรือผู-นํา
ทางศาสนา ชุมชน มา
สJงเสริมการเรียนรู-คูJ
คุณธรรม 
       7)       จัดกิจกรรม
การเรยีนรู-ให-
นักศึกษา ตระหนัก สํานึก
และแสดงออก ซ่ึงความ
เปdนไทยตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
8)       ผู-สอนประพฤติ
ตนให-เปdนแบบอยJางท่ีดี
แกJผู-เรยีน ท้ังในช้ันเรียน
และนอกห-องเรียน  

 
ย  

1) กําหนดให-มีวัฒนธรรม
องค กรเพ่ือปลูกฝgงความมี
ระเบียบวินัยด-านการแตJง
กาย การตรงตJอ
เวลา และเคารพใน

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

แสดงออกของผู-เรียน
ด-านมารยาท การแตJง
กาย 
       4) ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
แสดงออกซ่ึงความ
ซ่ือสัตย  สุจรติ เชJน การ
ไมJคัดลอกงานผู-อ่ืน 
       5) ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
แสดงออกซ่ึงความมีนํ้า
ใจความชJวยเหลือและ
การรู-คณุ 
       6) ประเมินจาก
ผลการเข-ารJวมกิจกรรม
และปฏิบัติงานได-ตามท่ี
ได-รับมอบหมาย 
       7) ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
แสดงออกซ่ึงความ
รับผิดชอบ ตJอ
ตนเอง ผู-อ่ืน 
8) ประเมินจากการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข-อบังคับ
ตJางๆ อยJาง
ตJอเน่ือง สม่ําเสมอ 
  

/

1) ประเมินจากการเข-า
ช้ันเรียน การสJงงาน
ตรงเวลา และครบถ-วน 
       2) ประเมินจาก
การปฏิบัตติาม
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สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตJละด-าน) 

วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยัและสังคม 
       2) กําหนดหน-าท่ี
ความรับผิดชอบในการ
ทํากิจกรรม 
       3) สอดแทรกสาระ
และกิจกรรมท่ีเน-นการ
ปฏิบัติให-ผู-เรียนเกิดความ
ตระหนัก และฝoกการใช-
เหตุผลด-าน
คุณธรรม จริยธรรม 
       4) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ให-นักศึกษา
แสดงออกซ่ึงการมี
กิริยามารยาทท่ีดี
งาม ความกตัญrู
กตเวที ซ่ือสัตย  สุจรติ 
       5) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ท่ีสะท-อนให-เห็นถึง
คุณธรรมและ
จริยธรรม โดยใช-
กรณีศึกษา และการ
อภิปรายรJวมกัน 
       6)       เชิญ
วิทยากร ผู-ทรงคุณวุฒิ ผู-
มีประสบการณ หรือผู-นํา
ทางศาสนา ชุมชน มา
สJงเสริมการเรียนรู-คูJ
คุณธรรม 
       7)       จัดกิจกรรม
การเรยีนรู-ให-
นักศึกษา ตระหนัก สํานึก
และแสดงออก ซ่ึงความ
เปdนไทยตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
8)       ผู-สอนประพฤติ
ตนให-เปdนแบบอยJางท่ีดี
แกJผู-เรยีน ท้ังในช้ันเรียน
และนอกห-องเรียน  

กิจกรรม  กฎระเบียบ ข-อบังคับ
ตJาง ๆ อยJาง
ตJอเน่ือง สม่ําเสมอ 
       3) ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
แสดงออกของผู-เรียน
ด-านมารยาท การแตJง
กาย 
       4) ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
แสดงออกซ่ึงความ
ซ่ือสัตย  สุจรติ เชJน การ
ไมJคัดลอกงานผู-อ่ืน 
       5) ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
แสดงออกซ่ึงความมีนํ้า
ใจความชJวยเหลือและ
การรู-คณุ 
       6) ประเมินจาก
ผลการเข-ารJวมกิจกรรม
และปฏิบัติงานได-ตามท่ี
ได-รับมอบหมาย 
       7) ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
แสดงออกซ่ึงความ
รับผิดชอบ ตJอ
ตนเอง ผู-อ่ืน 
8) ประเมินจากการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข-อบังคับ
ตJางๆ อยJาง
ตJอเน่ือง สม่ําเสมอ 
  



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตJละด-าน) 

วิธีการสอน

 

3.กตัญrูกตเวที
ซ่ือสัตย  สุจรติ และ
ตระหนักใน
คุณธรรม จริยธรรม  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

 
ย  

1) กําหนดให-มีวัฒนธรรม
องค กรเพ่ือปลูกฝgงความมี
ระเบียบวินัยด-านการแตJง
กาย การตรงตJอ
เวลา และเคารพใน
กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยัและสังคม 
       2) กําหนดหน-าท่ี
ความรับผิดชอบในการ
ทํากิจกรรม 
       3) สอดแทรกสาระ
และกิจกรรมท่ีเน-นการ
ปฏิบัติให-ผู-เรียนเกิดความ
ตระหนัก และฝoกการใช-
เหตุผลด-าน
คุณธรรม จริยธรรม 
       4) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ให-นักศึกษา
แสดงออกซ่ึงการมี
กิริยามารยาทท่ีดี
งาม ความกตัญrู
กตเวที ซ่ือสัตย  สุจรติ 
       5) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ท่ีสะท-อนให-เห็นถึง
คุณธรรมและ
จริยธรรม โดยใช-
กรณีศึกษา และการ
อภิปรายรJวมกัน 
       6)       เชิญ
วิทยากร ผู-ทรงคุณวุฒิ ผู-
มีประสบการณ หรือผู-นํา
ทางศาสนา ชุมชน มา
สJงเสริมการเรียนรู-คูJ
คุณธรรม 
       7)       จัดกิจกรรม
การเรยีนรู-ให-
นักศึกษา ตระหนัก สํานึก
และแสดงออก ซ่ึงความ
เปdนไทยตามปรัชญา

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

/

1) ประเมินจากการเข-า
ช้ันเรียน การสJงงาน
ตรงเวลา และครบถ-วน 
       2) ประเมินจาก
การปฏิบัตติาม
กฎระเบียบ ข-อบังคับ
ตJาง ๆ อยJาง
ตJอเน่ือง สม่ําเสมอ 
       3) ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
แสดงออกของผู-เรียน
ด-านมารยาท การแตJง
กาย 
       4) ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
แสดงออกซ่ึงความ
ซ่ือสัตย  สุจรติ เชJน การ
ไมJคัดลอกงานผู-อ่ืน 
       5) ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
แสดงออกซ่ึงความมีนํ้า
ใจความชJวยเหลือและ
การรู-คณุ 
       6) ประเมินจาก
ผลการเข-ารJวมกิจกรรม
และปฏิบัติงานได-ตามท่ี
ได-รับมอบหมาย 
       7) ประเมินจาก
พฤติกรรมการ
แสดงออกซ่ึงความ
รับผิดชอบ ตJอ
ตนเอง ผู-อ่ืน 
8) ประเมินจากการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข-อบังคับ
ตJางๆ อยJาง
ตJอเน่ือง สม่ําเสมอ 
  



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตJละด-าน) 

วิธีการสอน

2.  ความรู- 

สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-(แตJ
ละด-าน) 

วิธีการสอน

 

1.มีความรู- ความเข-าใจใน
ตนเอง สังคม และเห็น
คุณคJาของ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล-อม
และธรรมชาต ิ 

1. การบรรยา
2. การอภิปรา

 

2.มีความรู- ความเข-าใจใน
บทบาทและความสําคัญ
ของเทคโนโลยีและ
ประยุกต ใช-ใน
ชีวิตประจําวัน  

1. การบรรยา
2. การอภิปรา
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

เศรษฐกิจพอเพียง 
8)       ผู-สอนประพฤติ
ตนให-เปdนแบบอยJางท่ีดี
แกJผู-เรยีน ท้ังในช้ันเรียน
และนอกห-องเรียน  

วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

การบรรยาย 
การอภิปราย  

1) สอนโดยการบรรยาย
โดยใช-สื่อประกอบ 
    2) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ท่ีให-ผู-เรยีนศึกษา
ด-วยตนเองและจาก
ประสบการณ  
       3) จัดกิจกรรม
การเรยีนรู-ท่ีเน-นการ
ปฏิบัติเพ่ือให-ผู-เรียนเกิด
ความเข-าใจได-อยJาง
แท-จริง 
       4) จัดการเรียน
การสอนโดยใช-บทบาท
สมมตุ ิ
       5) จัดกิจกรรม
การเรยีนรู-จากการใช-
กรณีศึกษา 
       6) จัดกิจกรรม
การเรยีนรู-แบบ
รJวมมือ และกิจกรรม
กลุJม 
       7) จัดกิจกรรม
บูรณาการความรู- 
  

1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

การบรรยาย 
การอภิปราย  

1) สอนโดยการบรรยาย
โดยใช-สื่อประกอบ 
    2) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ท่ีให-ผู-เรยีนศึกษา
ด-วยตนเองและจาก

1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

กระบวนการทํางาน/
1) ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ 
       2) ประเมินผล
จากการปฏิบัติ
กิจกรรมตJาง ๆ ของ
รายวิชาท่ีเรียนท้ัง
ในช้ันเรียน และ
นอกช้ันเรียน  
       3) ประเมิน
จากช้ินงานท่ีผู-เรียน
สร-างสรรค แล-ว
นําเสนอผู-สอนท้ัง
เปdนกลุJมและ
รายบุคคล  

กระบวนการทํางาน/
1) ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ 
       2) ประเมินผล
จากการปฏิบัติ
กิจกรรมตJาง ๆ ของ



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-(แตJ
ละด-าน) 

วิธีการสอน

 

5.สามารถบูรณาการ
ศาสตร ตJาง ๆ โดยใช-
ความคิดสร-างสรรค  อยJางมี
วิสัยทัศน   

1. การบรรยา
2. การอภิปรา
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

ประสบการณ  
       3) จัดกิจกรรม
การเรยีนรู-ท่ีเน-นการ
ปฏิบัติเพ่ือให-ผู-เรียนเกิด
ความเข-าใจได-อยJาง
แท-จริง 
       4) จัดการเรียน
การสอนโดยใช-บทบาท
สมมตุ ิ
       5) จัดกิจกรรม
การเรยีนรู-จากการใช-
กรณีศึกษา 
       6) จัดกิจกรรม
การเรยีนรู-แบบ
รJวมมือ และกิจกรรม
กลุJม 
       7) จัดกิจกรรม
บูรณาการความรู- 
  

การบรรยาย 
การอภิปราย  

1) สอนโดยการบรรยาย
โดยใช-สื่อประกอบ 
    2) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ท่ีให-ผู-เรยีนศึกษา
ด-วยตนเองและจาก
ประสบการณ  
       3) จัดกิจกรรม
การเรยีนรู-ท่ีเน-นการ
ปฏิบัติเพ่ือให-ผู-เรียนเกิด
ความเข-าใจได-อยJาง
แท-จริง 
       4) จัดการเรียน
การสอนโดยใช-บทบาท
สมมตุ ิ
       5) จัดกิจกรรม
การเรยีนรู-จากการใช-
กรณีศึกษา 
       6) จัดกิจกรรม
การเรยีนรู-แบบ
รJวมมือ และกิจกรรม

1. การสอบข-อเขียน
สอบยJอย 
2. การสังเกตพฤติกรร
3. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

รายวิชาท่ีเรียนท้ัง
ในช้ันเรียน และ
นอกช้ันเรียน  
       3) ประเมิน
จากช้ินงานท่ีผู-เรียน
สร-างสรรค แล-ว
นําเสนอผู-สอนท้ัง
เปdนกลุJมและ
รายบุคคล  

การสอบข-อเขียน/

การสังเกตพฤติกรรม 

กระบวนการทํางาน/

1) ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ 
       2) ประเมินผล
จากการปฏิบัติ
กิจกรรมตJาง ๆ ของ
รายวิชาท่ีเรียนท้ัง
ในช้ันเรียน และ
นอกช้ันเรียน  
       3) ประเมิน
จากช้ินงานท่ีผู-เรียน
สร-างสรรค แล-ว
นําเสนอผู-สอนท้ัง
เปdนกลุJมและ
รายบุคคล  



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-(แตJ
ละด-าน) 

วิธีการสอน

3.  ทักษะทางปgญญา 

สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-(แตJ
ละด-าน) 

วิธีการสอน

 

1.สามารถวางแผนงานและ
ปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว-
ได-ของตนเองและสJวนรวม  

1. การบรรยา
2. การอภิปรา

 

2.สามารถแสวงหาความรู-
เพ่ือพัฒนาตนเองอยJาง
ตJอเน่ืองและประยุกต ใช-
ความรู-ได-อยJางเหมาะสม  

1. การบรรยา
2. การอภิปรา
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

กลุJม 
       7) จัดกิจกรรม
บูรณาการความรู- 
  

วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

การบรรยาย 
การอภิปราย  

1) มอบหมายงานท่ีให-มีการ
ประยุกต ใช-ความรู-จาก
ห-องเรียน 
       2) จัดกิจกรรมให-ผู-เรียน
ได-
วิเคราะห  สังเคราะห  ประเมิน
คJา และตดัสินใจ แก-ปgญหาใน
งานท่ีได-รับมอบหมาย 
       3) ให-ฝoกทักษะการ
วางแผนจากการทํากิจกรรม
กลุJม  
       4) ให-
ศึกษา ค-นคว-า เพ่ิมเตมิ และ
แสวงหาความรู-ใหมJ เพ่ือ
พัฒนาตนเองอยJาง
ตJอเน่ือง         

1. การประเมิน
กระบวนการ
ทํางาน/บทบาทใน
การทํากิจกรรม
2. การประเมินผล
งาน/บทเรียนท่ีถอด
ประสบการณ จาก
นักศึกษา  

การบรรยาย 
การอภิปราย  

1) มอบหมายงานท่ีให-มีการ
ประยุกต ใช-ความรู-จาก
ห-องเรียน 
       2) จัดกิจกรรมให-ผู-เรียน
ได-
วิเคราะห  สังเคราะห  ประเมิน
คJา และตดัสินใจ แก-ปgญหาใน
งานท่ีได-รับมอบหมาย 
       3) ให-ฝoกทักษะการ
วางแผนจากการทํากิจกรรม
กลุJม  

1. การประเมิน
กระบวนการ
ทํางาน/บทบาทใน
การทํากิจกรรม

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

การประเมิน

บทบาทใน
ม 

การประเมินผล
บทเรียนท่ีถอด

ประสบการณ จาก

1) ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ 
       2) ประเมิน
จากผลการ
ประยุกต ใช-ความรู- 
       3) ประเมิน
จากพฤติกรรมการ
แสดงออกทาง
ปgญญาของผู-เรียน
ตั้งแตJข้ันตอน การ
สังเกต การตั้ง
คําถาม การ
สืบค-น การคิด
วิเคราะห  สังเคราะห 
และประเมินคJา 
       4) ประเมิน
ความสําเร็จของ
โครงการตามท่ีได-
วางแผนไว-  

การประเมิน

บทบาทใน
ม  

1) ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ 
       2) ประเมิน
จากผลการ
ประยุกต ใช-ความรู- 
       3) ประเมิน
จากพฤติกรรมการ
แสดงออกทาง
ปgญญาของผู-เรียน
ตั้งแตJข้ันตอน การ
สังเกต การตั้ง



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-(แตJ
ละด-าน) 

วิธีการสอน

 

3.สามารถคิดเชิง
เหตุผล วิเคราะห  สังเคราะห 
และประเมินคJาอยJางเปdน
ระบบ  

1. การใช-กรณีศึกษา 
(Case) 
2. การใช-
สถานการณ จําลอง
(Simulation

 

5.สามารถคิดแบบองค รวม  1. การบรรยา
2. การอภิปรา
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

       4) ให-
ศึกษา ค-นคว-า เพ่ิมเตมิ และ
แสวงหาความรู-ใหมJ เพ่ือ
พัฒนาตนเองอยJาง
ตJอเน่ือง         

การใช-กรณีศึกษา 

สถานการณ จําลอง 
Simulation)  

1) มอบหมายงานท่ีให-มีการ
ประยุกต ใช-ความรู-จาก
ห-องเรียน 
       2) จัดกิจกรรมให-ผู-เรียน
ได-
วิเคราะห  สังเคราะห  ประเมิน
คJา และตดัสินใจ แก-ปgญหาใน
งานท่ีได-รับมอบหมาย 
       3) ให-ฝoกทักษะการ
วางแผนจากการทํากิจกรรม
กลุJม  
       4) ให-
ศึกษา ค-นคว-า เพ่ิมเตมิ และ
แสวงหาความรู-ใหมJ เพ่ือ
พัฒนาตนเองอยJาง
ตJอเน่ือง         

1. การประเมิน
กระบวนการ
ทํางาน/บทบาทใน
การทํากิจกรรม
2. การประเมินผล
งาน/บทเรียนท่ีถอด
ประสบการณ จาก
นักศึกษา  

การบรรยาย 
การอภิปราย  

1) มอบหมายงานท่ีให-มีการ
ประยุกต ใช-ความรู-จาก
ห-องเรียน 
       2) จัดกิจกรรมให-ผู-เรียน
ได-
วิเคราะห  สังเคราะห  ประเมิน
คJา และตดัสินใจ แก-ปgญหาใน
งานท่ีได-รับมอบหมาย 
       3) ให-ฝoกทักษะการ
วางแผนจากการทํากิจกรรม
กลุJม  

1. การประเมิน
กระบวนการ
ทํางาน/บทบาทใน
การทํากิจกรรม

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

คําถาม การ
สืบค-น การคิด
วิเคราะห  สังเคราะห 
และประเมินคJา 
       4) ประเมิน
ความสําเร็จของ
โครงการตามท่ีได-
วางแผนไว-  

การประเมิน

บทบาทใน
ม 

การประเมินผล
บทเรียนท่ีถอด

ประสบการณ จาก

1) ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ 
       2) ประเมิน
จากผลการ
ประยุกต ใช-ความรู- 
       3) ประเมิน
จากพฤติกรรมการ
แสดงออกทาง
ปgญญาของผู-เรียน
ตั้งแตJข้ันตอน การ
สังเกต การตั้ง
คําถาม การ
สืบค-น การคิด
วิเคราะห  สังเคราะห 
และประเมินคJา 
       4) ประเมิน
ความสําเร็จของ
โครงการตามท่ีได-
วางแผนไว-  

การประเมิน

บทบาทใน
ม  

1) ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ 
       2) ประเมิน
จากผลการ
ประยุกต ใช-ความรู- 
       3) ประเมิน
จากพฤติกรรมการ
แสดงออกทาง
ปgญญาของผู-เรียน
ตั้งแตJข้ันตอน การ
สังเกต การตั้ง



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-(แตJ
ละด-าน) 

วิธีการสอน

4.  ทักษะความสัมพันธ ระหวJางบุคคลและความรับผดิชอบ

สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตJละด-าน) 

วิธีการสอน

 

1.มีบุคลิกภาพท่ีด ี 1. การบรรยาย
2. การอภิปรา
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

       4) ให-
ศึกษา ค-นคว-า เพ่ิมเตมิ และ
แสวงหาความรู-ใหมJ เพ่ือ
พัฒนาตนเองอยJาง
ตJอเน่ือง         

ทักษะความสัมพันธ ระหวJางบุคคลและความรับผดิชอบ 

วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

ย 
ย  

1) จัดให-มีการทํากิจกรรม
กลุJม โดยมีการหมุนเวียน
การเปdนผู-นําและผู-ตามใน
ฐานะสมาชิกกลุJม 
       2) กําหนดให-มีการ
แบJงหน-าท่ีและความ
รับผิดชอบอยJางชัดเจน
ภายในกลุJม 
       3) กําหนดกิจกรรม
ท่ีให-ผู-เรียนแสดงออกซ่ึง
การมีมนุษย
สัมพันธ  บุคลิกภาพ ภาวะ
ผู-นํา และผู-ตาม ท่ี
เหมาะสม 
       4) จัดกิจกรรมท่ี
สJงเสริมให-ผู-เรียนกล-า
แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น เคารพสิทธิและ
รับฟgงความคิดเห็นของ
ผู-อ่ืน โดยการจัดอภิปราย
และเสวนาในงานท่ีได-รับ
มอบหมาย 
       5)       จัดกิจกรรม
ให-ผู-เรียนแสดงออกซ่ึง
การมีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ 
        

1. การสังเกตพฤติกรร
2. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

คําถาม การ
สืบค-น การคิด
วิเคราะห  สังเคราะห 
และประเมินคJา 
       4) ประเมิน
ความสําเร็จของ
โครงการตามท่ีได-
วางแผนไว-  

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

การสังเกตพฤติกรรม 

กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา

1) ประเมินจาก
งานกลุJมท่ีได-รับ
มอบหมาย 
       2) ประเมิน
พฤติกรรมท่ี
แสดงออกซ่ึง
ภาวะผู-นํา ผู-
ตามท่ีด ีและ
ความรับผิดชอบ 
       3) ประเมิน
จากแบบประเมิน
ตนเองและกลุJม
เพ่ือน 
       4) ประเมิน
ความพึงพอใจ
จากผู-ท่ีได-รับ
ประโยชน จากการ
จัดกิจกรรมจิต
อาสา และสํานึก
สาธารณะ  



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตJละด-าน) 

วิธีการสอน

 

2.แสดงออกซ่ึงภาวะ
ผู-นํา ผู-ตามท่ีด ีและ
สามารถทํางานเปdนทีม  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

 

3.มีจิตอาสาและมีสํานึก
สาธารณะ  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

  

ย 
ย 

การใช-กรณีศึกษา 

1) จัดให-มีการทํากิจกรรม
กลุJม โดยมีการหมุนเวียน
การเปdนผู-นําและผู-ตามใน
ฐานะสมาชิกกลุJม 
       2) กําหนดให-มีการ
แบJงหน-าท่ีและความ
รับผิดชอบอยJางชัดเจน
ภายในกลุJม 
       3) กําหนดกิจกรรม
ท่ีให-ผู-เรียนแสดงออกซ่ึง
การมีมนุษย
สัมพันธ  บุคลิกภาพ ภาวะ
ผู-นํา และผู-ตาม ท่ี
เหมาะสม 
       4) จัดกิจกรรมท่ี
สJงเสริมให-ผู-เรียนกล-า
แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น เคารพสิทธิและ
รับฟgงความคิดเห็นของ
ผู-อ่ืน โดยการจัดอภิปราย
และเสวนาในงานท่ีได-รับ
มอบหมาย 
       5)       จัดกิจกรรม
ให-ผู-เรียนแสดงออกซ่ึง
การมีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ 
        
  

1. การสังเกตพฤติกรร
2. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

ย 
ย 

การใช-กรณีศึกษา 

1) จัดให-มีการทํากิจกรรม
กลุJม โดยมีการหมุนเวียน
การเปdนผู-นําและผู-ตามใน
ฐานะสมาชิกกลุJม 
       2) กําหนดให-มีการ
แบJงหน-าท่ีและความ
รับผิดชอบอยJางชัดเจน
ภายในกลุJม 
       3) กําหนดกิจกรรม

1. การสังเกตพฤติกรร
2. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

ารสังเกตพฤติกรรม 

กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา

1) ประเมินจาก
งานกลุJมท่ีได-รับ
มอบหมาย 
       2) ประเมิน
พฤติกรรมท่ี
แสดงออกซ่ึง
ภาวะผู-นํา ผู-
ตามท่ีด ีและ
ความรับผิดชอบ 
       3) ประเมิน
จากแบบประเมิน
ตนเองและกลุJม
เพ่ือน 
       4) ประเมิน
ความพึงพอใจ
จากผู-ท่ีได-รับ
ประโยชน จากการ
จัดกิจกรรมจิต
อาสา และสํานึก
สาธารณะ  

การสังเกตพฤติกรรม 

กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา

1) ประเมินจาก
งานกลุJมท่ีได-รับ
มอบหมาย 
       2) ประเมิน
พฤติกรรมท่ี
แสดงออกซ่ึง
ภาวะผู-นํา ผู-
ตามท่ีด ีและ
ความรับผิดชอบ 



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตJละด-าน) 

วิธีการสอน

5.  ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตJละด-าน) 

วิธีการสอน

 

1.ใช-เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สื่อสาร การสืบค-น
ข-อมูล รวบรวมคัด
กรอง วิเคราะห  อยJาง
รู-เทJาทัน  

1. การบรรยา
2. การอภิปรา
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

ท่ีให-ผู-เรียนแสดงออกซ่ึง
การมีมนุษย
สัมพันธ  บุคลิกภาพ ภาวะ
ผู-นํา และผู-ตาม ท่ี
เหมาะสม 
       4) จัดกิจกรรมท่ี
สJงเสริมให-ผู-เรียนกล-า
แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น เคารพสิทธิและ
รับฟgงความคิดเห็นของ
ผู-อ่ืน โดยการจัดอภิปราย
และเสวนาในงานท่ีได-รับ
มอบหมาย 
       5)       จัดกิจกรรม
ให-ผู-เรียนแสดงออกซ่ึง
การมีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ 
        
  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

ย 
การอภิปราย 
การใช-กรณีศึกษา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยให-ผู-เรียนได-ฝoก
ปฏิบัติการใช-
เทคโนโลย ีสารสนเทศ
พ้ืนฐานท่ีจําเปdนตJอการเรียนรู-
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ให-ผู-เรียนได-มโีอกาส
สืบค-นข-อมูลด-วย
เทคโนโลย ีเพ่ือรวบรวม คัด
กรอง วิเคราะห  ข-อมูล เพ่ือให-
ได-สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
ความต-องการและให-
ความสําคัญในการอ-างอิง
แหลJงท่ีมาของข-อมูล 

1. การประเมิน
กระบวนการทํา
บทบาทในการทํา
กิจกรรม 
2. การประเมินผลงาน
บทเรียนท่ีถอด
ประสบการณ จาก
นักศึกษา  

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

       3) ประเมิน
จากแบบประเมิน
ตนเองและกลุJม
เพ่ือน 
       4) ประเมิน
ความพึงพอใจ
จากผู-ท่ีได-รับ
ประโยชน จากการ
จัดกิจกรรมจิต
อาสา และสํานึก
สาธารณะ  

วิธีการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผล  

อ่ืนๆ 

กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา

การประเมินผลงาน/

ประสบการณ จาก

1) ประเมินผล
การจัดกิจกรรมท่ี
ได-รับมอบหมาย 
       2) ประเมิน
จากการเลือกใช-
สื่อและ
แสดงออกผJาน
สื่อท่ีเหมาะสม 
       3) ประเมิน
ทักษะทางการ
สื่อสาร  



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตJละด-าน) 

วิธีการสอน

 

2.มีทักษะในการใช-
คอมพิวเตอร เพ่ือ
วิเคราะห สถิติพ้ืนฐานตJอ
การแก-ไขปgญหาตJาง ๆ ได-
อยJางสร-างสรรค   

1. การบรรยา
2. การอภิปรา
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

       3) จัดกิจกรรมให-ผู-เรียน
ได-รู-เทJาทันสื่อ และเลือกใช-
ข-อมูลจากสื่อดิจิทัลตJาง ๆ ได-
อยJางเหมาะสม 
       4)       จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให-ผู-เรียนได-
แสดงออกถึงทักษะการ
สื่อสาร การพูด การฟgง การ
อJาน การเขียน ท้ังภาษาไทย
และภาษาตJางประเทศ 
       5)       ให-ผู-เรียนจัดทํา
และนําเสนองานท่ีได-รับ
มอบหมาย ด-วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยJางเหมาะสม  

ย 
าย 

การใช-กรณีศึกษา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยให-ผู-เรียนได-ฝoก
ปฏิบัติการใช-
เทคโนโลย ีสารสนเทศ
พ้ืนฐานท่ีจําเปdนตJอการเรียนรู-
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ให-ผู-เรียนได-มโีอกาส
สืบค-นข-อมูลด-วย
เทคโนโลย ีเพ่ือรวบรวม คัด
กรอง วิเคราะห  ข-อมูล เพ่ือให-
ได-สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
ความต-องการและให-
ความสําคัญในการอ-างอิง
แหลJงท่ีมาของข-อมูล 
       3) จัดกิจกรรมให-ผู-เรียน
ได-รู-เทJาทันสื่อ และเลือกใช-
ข-อมูลจากสื่อดิจิทัลตJาง ๆ ได-
อยJางเหมาะสม 
       4)       จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให-ผู-เรียนได-
แสดงออกถึงทักษะการ
สื่อสาร การพูด การฟgง การ
อJาน การเขียน ท้ังภาษาไทย

1. การสังเกตพฤติกรร
2. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

วิธีการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผล  

อ่ืนๆ 

การสังเกตพฤติกรรม 

กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา

1) ประเมินผล
การจัดกิจกรรมท่ี
ได-รับมอบหมาย 
       2) ประเมิน
จากการเลือกใช-
สื่อและ
แสดงออกผJาน
สื่อท่ีเหมาะสม 
       3) ประเมิน
ทักษะทางการ
สื่อสาร  



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตJละด-าน) 

วิธีการสอน

 

3.มีทักษะด-านการสื่อสาร
ท้ังการพูด การฟgง การ
อJาน การเขียนท้ัง
ภาษาไทยและ
ภาษาตJางประเทศ  

1. การบรรยา
2. การอภิปรา

 

4.สามารถ
วิเคราะห  สังเคราะห  สรุป
ประเด็นเน้ือหา และ

1. การบรรยา
2. การอภิปรา

15/19 

วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

และภาษาตJางประเทศ 
       5)       ให-ผู-เรียนจัดทํา
และนําเสนองานท่ีได-รับ
มอบหมาย ด-วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยJางเหมาะสม  

ย 
การอภิปราย  

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยให-ผู-เรียนได-ฝoก
ปฏิบัติการใช-
เทคโนโลย ีสารสนเทศ
พ้ืนฐานท่ีจําเปdนตJอการเรียนรู-
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ให-ผู-เรียนได-มโีอกาส
สืบค-นข-อมูลด-วย
เทคโนโลย ีเพ่ือรวบรวม คัด
กรอง วิเคราะห  ข-อมูล เพ่ือให-
ได-สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
ความต-องการและให-
ความสําคัญในการอ-างอิง
แหลJงท่ีมาของข-อมูล 
       3) จัดกิจกรรมให-ผู-เรียน
ได-รู-เทJาทันสื่อ และเลือกใช-
ข-อมูลจากสื่อดิจิทัลตJาง ๆ ได-
อยJางเหมาะสม 
       4)       จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให-ผู-เรียนได-
แสดงออกถึงทักษะการ
สื่อสาร การพูด การฟgง การ
อJาน การเขียน ท้ังภาษาไทย
และภาษาตJางประเทศ 
       5)       ให-ผู-เรียนจัดทํา
และนําเสนองานท่ีได-รับ
มอบหมาย ด-วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยJางเหมาะสม  

1. การสอบทักษ
2. การสังเกตพฤติกรร
3. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

ย 
การอภิปราย  

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยให-ผู-เรียนได-ฝoก
ปฏิบัติการใช-

1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา

วิธีการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผล  

อ่ืนๆ 

การสอบทักษะ 
การสังเกตพฤติกรรม 

กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา

1) ประเมินผล
การจัดกิจกรรมท่ี
ได-รับมอบหมาย 
       2) ประเมิน
จากการเลือกใช-
สื่อและ
แสดงออกผJาน
สื่อท่ีเหมาะสม 
       3) ประเมิน
ทักษะทางการ
สื่อสาร  

กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา

1) ประเมินผล
การจัดกิจกรรมท่ี
ได-รับมอบหมาย 
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สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตJละด-าน) 

วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผล  

อ่ืนๆ 

จัดทําพร-อมนําเสนองาน
ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตJางประเทศโดยใช-
เทคโนโลยีได-อยJาง
เหมาะสม         

เทคโนโลย ีสารสนเทศ
พ้ืนฐานท่ีจําเปdนตJอการเรียนรู-
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) จัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ให-ผู-เรียนได-มโีอกาส
สืบค-นข-อมูลด-วย
เทคโนโลย ีเพ่ือรวบรวม คัด
กรอง วิเคราะห  ข-อมูล เพ่ือให-
ได-สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
ความต-องการและให-
ความสําคัญในการอ-างอิง
แหลJงท่ีมาของข-อมูล 
       3) จัดกิจกรรมให-ผู-เรียน
ได-รู-เทJาทันสื่อ และเลือกใช-
ข-อมูลจากสื่อดิจิทัลตJาง ๆ ได-
อยJางเหมาะสม 
       4)       จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให-ผู-เรียนได-
แสดงออกถึงทักษะการ
สื่อสาร การพูด การฟgง การ
อJาน การเขียน ท้ังภาษาไทย
และภาษาตJางประเทศ 
       5)       ให-ผู-เรียนจัดทํา
และนําเสนองานท่ีได-รับ
มอบหมาย ด-วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยJางเหมาะสม  

กิจกรรม 
2. การประเมินผลงาน/
บทเรียนท่ีถอด
ประสบการณ จาก
นักศึกษา  

       2) ประเมิน
จากการเลือกใช-
สื่อและ
แสดงออกผJาน
สื่อท่ีเหมาะสม 
       3) ประเมิน
ทักษะทางการ
สื่อสาร  

 

หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน(จัดการเรียนการสอนไมJน-อยกวJา 15 สัปดาห  โดยไมJรวมสอบกลางภาค และปลายภาค) 

สัปดาห 
ท่ี 

หัวข-อ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การ
สอนและสื่อท่ีใช- 

ผู-สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  สถานการณ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล-อม 

  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  
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สัปดาห 
ท่ี 

หัวข-อ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การ
สอนและสื่อท่ีใช- 

ผู-สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

2  ปgญหาสิ่งแวดล-อม  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

3  ผลกระทบของปgญหาสิ่งแวดล-อม  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

4  สถานการณ ด-านพลังงาน  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

5  พลังงานทดแทน 1  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

6  พลังงานทดแทน 2  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

7  การจัดการสิ่งแวดล-อมอยJางยั่งยืน  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

8  สิ่งแวดล-อมกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

9  การจัดการพลังงานอยJางยั่งยืน  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

10  พลังงานกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

11  ปgจจัยท่ีสJงผลตJอสุขภาพ  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

12  การเสริมสร-างสุขภาพแบบองค 
รวม  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

13  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

14  การฝoกทักษะในการดูแลสุขภาพ
แบบบูรณาการ  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

15  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล-อม 
แบบบูรณาการ 
 
  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  
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สัปดาห 
ท่ี 

หัวข-อ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การ
สอนและสื่อท่ีใช- 

ผู-สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

16  สJงช้ินงานภายใต-หัวข-อ 
“สิ่งแวดล-อมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต”  

3  0  1. การอภิปราย 
2. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

  

 รวม 48.0    

2.  แผนการประเมินผลการเรยีนรู- 

ผลการเรยีนรู- วิธีการประเมิน สัปดาห ท่ีประเมิน คะแนน สัดสJวนการ
ประเมิน 

4.1  การสังเกตพฤติกรรม  16  20.00  20.00  

1.1,2.1,3.1,4.1,5.1  การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาท
ในการทํากิจกรรม  

1-16  50.00  50.00  

3.1,5.1  การประเมินผลงาน/บทเรียนท่ีถอด
ประสบการณ จากนักศึกษา  

17  30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

 
คณะกรรมการรายวิชาสิ่งแวดล-อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต. 2560. สิ่งแวดล-อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต. ศูนย 
เอกสารตํารา มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร ธานี.  

2. เอกสารและข-อมลูสําคัญ 

ไมJระบุ 

3. เอกสารและข-อมลูแนะนํา 

ไมJระบุ 

 

หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

แบบประเมินผู-สอนออนไลน ของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ การประเมินการสอน 

2.1 การสังเกตการณ สอนของผู-รJวมทีมสอน 
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2.2 ประเมินผลการสอบ 
2.3 ผลการเรียนของนักศึกษา  
2.4 อ่ืนๆ  
 

3. การปรับปรุงการสอน 

 
อธิบายวิธีการปรับปรุงการสอน เชJน จากการวิจัยในช้ันเรียน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน 
เปdนต-น  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 

4.1 สังเกตการณ สอนโดยทีมผู-สอน 
4.2 สัมภาษณ  นักศึกษา 
4.3 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4.4 การทวนสอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยคณะกรรมการทวนสอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ไมJระบุ 

 

หมวดท่ี 8. การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล-องกับพันกิจอ่ืนๆ(ถ-ามี) 

1. รูปแบบการบูรณาการและเน้ือหารายวิชา - 

 

รูปแบบการบูรณาการ เน้ือหารายวิชา 

ใช-เน้ือหาในรายวิชาเปdนความรู-พ้ืนฐานในสาขาวิชาท่ีนัศึกษาเรียน  เชJน สัมมนา โครงงานวิจัย เปdนต-น  
 

 

อาจารย ผู-รับผิดชอบรายวิชา  

ลงช่ือ............................................................................................................... วันท่ี............................................................................................................... 

(..........................................................................................................) 

อาจารย ผู-รับผิดชอบหลักสูตร  

ลงช่ือ............................................................................................................... วันท่ี............................................................................................................... 

(..........................................................................................................) 
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