
 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
วิชา   วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  

(Science for Life Skill)รหัสวิชา  1000 - 3101 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม/สาขาพื้นฐานประยุกต ์
 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 1000-3101 วิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะชีวิต    
  (Science for Life Skill) 

2. จ านวนหน่วยกิต  3  (1-2-3) หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลกัสูตรระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
4. อาจารย์ผู้สอน โยธิกา  กุลวงษ์   
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 / นักศึกษาช้ันปีที่  1  
 
 

หมวดท่ี 2 จุดประสงค์/สมรรถนะของรายวิชา 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
  1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการวัด แรงและการเคลื่อนที่ไฟฟ้า อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรกัษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนเิวศ 
 2. มีทักษะเกี่ยวกบัการใช้เครื่องมือวัด ปรมิาณทางฟสิิกส์ การทดลองแหล่งก าเนิดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 
การค านวณค่าไฟฟ้า การทดลองปฏิกริิยาเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
 3. มีเจคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนสิัยที่ดีในการท างาน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

 1. เข้าใจหลกัการและปฏิบัติเกี่ยวกบัปริมาฯทางฟสิิกส์ แรงและการเคลือ่นที่ 
 2. เข้าใจหลกัการและปฏิบัติเกี่ยวกบัไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
 3. เข้าใจหลกัการและปฏิบัติเกี่ยวกบัสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
 4. เข้าใจหลกัการและปฏิบัติเกี่ยวกบัสิง่มีชีวิตและระบบนิเวศ 

 5. เข้าใจหลกัการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบมาตรฐานสมรรถนะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต   รหัสวิชา   1000-3101    
 พุทธิพิสัย (40%) 
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1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1 1 1 1 - - 3 3 10  6 
2. หน่วยและการวดั 1 1 1 1 - - 3 3 10  3 
3. แรงและการเคลื่อนที ่ 1 1 1 1 - - 3 3 10  3 
4. ไฟฟ้าในชีวติประจ าวัน 1 1 1 1 - - 3 3 10  6 
5. โครงสร้างอะตอมและตารางธาต ุ 1 1 1 1 - - 3 3 10  6 
6. . สารและปฏิกิริยาเคม ี 1 1 1 1 - - 3 3 10  6 
7. พันธะเคม ี 1 1 1 1 - - 3 3 10  6 
8. นาโนเทคโนโลยี 1 1 1 1 - - 3 3 10  3 
9. การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวติ 1 1 1 1 - - 3 3 10  6 
10. ระบบนิเวศ 1 1 1 1 - - 3 3 10  3 

สอบกลางภาค           3 
สอบปลายภาค           3 

            
รวม 10 10 10 10   30 30 100  54 

ล าดบัความส าคญั 2 2 2 2   1 1    

 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา (ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร) 
  ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกบัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลือ่นที่ 
ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง 
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน การรักษาดุลยภาพของสิง่มีชีวิตและระบบนิเวศ 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
    (ระบุจ านวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต ิและการศึกษาด้วยตนเอง) 
 บรรยาย  54  ช่ัวโมง    3 (1-2-3)  หน่วยกิต 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    (ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่จะใหค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศึกษานอกช้ันเรียนและวิธีการ
สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า) 
 นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ไดผ้่านช่องทางโซเชียลมเีดีย (Social media)  

พฤติกรรม 

1. ช่ือ

หน่ว



หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 
1. ความรู้ หรือทักษะของรายวิชาท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
  เพื่อให้ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกบัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการ
เคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน การรกัษาดุลยภาพของสิง่มีชีวิตและระบบนิเวศ 
 
2. ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนท่ีจะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ 1. 

บรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา  และปฏิบัต ิ
3.วิธีจัดการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหา 
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 3-4 คน  โดยคละนักศึกษาตามความสามารถและให้

เพื่อนช่วยเพื่อนในการเรียน 
3. ให้ศึกษาด้วยตนเองบางหัวข้อที่ไม่ยาก  โดยการศึกษาจากสือ่อื่น ๆ   
4. ให้นักศึกษาท าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่ม  โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกบัเรื่องที่เรียนในรูปแบบใดก็

ได ้
5. ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรม และใบงานตามที่เสนอไว้ในหนังสือเรียน หรือที่ผูส้อนให้เพิม่เติมตามความ

เหมาะสม 
6. สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ประกอบด้วย 
 3  ห่วง  ได้แก่  ความพอประมาณ  คือ  ให้นักศึกษาท าแบบประเมินผล  ใบงาน  และ

กิจกรรม  ให้พอดีกับเวลา  และความสามารถของนักศึกษาโดยมีผู้สอนคอยช้ีแนะ 
 ความมีเหตผุล  คือ  ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลในการกระท านั้น ๆ ได้  และค านึงผลที่คาดว่า

จะเกิดข้ึนจากการกระท าน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ  
 มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง  คือ  ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียน  และเตรียมตัว

ที่พบสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 
 2 เง่ือนไข  ได้แก่ ความรู้  คือ  นักศึกษารู้วิชาคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
 คุณธรรม   คือ  นักศึกษามีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  ไม่โลภ  ในการน าความรู้

วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. สอดแทรกคุณลักษณะ  3D  ประกอบด้วย 
ประชาธิปไตย  (Democracy) 

1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสมัครใจ  ตามเงื่อนไข 
2. รายงานหน้าช้ันเรียนได้อย่างอสิระ 
3. แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย    (Decency) 
1. ปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายเสรจ็ตามก าหนด 



2. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
3. มีความเพียรพยายาม  กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน 
4. ร่วมมือท ากิจกรรมของส่วนรวม  อาสาช่วยเหลือผู้อื่น 

ต้านภัยจากยาเสพติด  (Drug – Free)   
1. ปลูกฝังให้นักศึกษาทบทวนความรู้ตลอดเวลา 
2. ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและแหล่งการเรียนรูอ้ื่นๆ 

4.สื่อการเรยีนการสอน 
 1.หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทักษะชีวิต (1000-3101) ของส านักพมิพ์เมืองไทย 

และหนงัสืออื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 2. แบบฝึกหัดเสรมิทักษะ 
 3. Power Point 
 4. Internet 

5.การวัดผลและการประเมินผล 
1. คะแนนคุณธรรม จริยธรรม  10  คะแนน 
 พิจารณาจากการเข้าช้ันเรียน  การแตง่กาย  ความสนใจใฝรู่ ้ การร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน 

โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  รายกลุ่มและแบบประเมินพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
2. แบบฝกึหัด  25  คะแนน 
 พิจารณาจากการท าแบบประเมินผลในหนงัสือเรียน  โดยดคูวามถูกต้อง  ความตรงต่อเวลา  

ความครบถ้วน และความใส่ใจในการท างาน 
3. การน าเสนองานโดยใช้ PPT   10  คะแนน 
 พิจารณาจากใบงานในหนังสือเรียน  โดยดูเนื้อหาสาระ  (ถูกต้อง  ครบถ้วน)  ความตรงต่อ

เวลา 
4. ทดสอบย่อย  25  คะแนน 
 ทดสอบหลาย ๆ  ครั้ง  อาจสอบเดี่ยว  สอบกลุม่  สอบปากเปล่า  และอาจจะน าคะแนนของ

กลุ่มมาเฉลี่ยเพื่อคนเก่งจะได้ช่วยคนอ่อน 
5. ทดสอบปลายภาคเรียน  30  คะแนน และพิจารณาผลการเรียนดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ผลการเรียน 
80 – 100 
75 – 79 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
0 - 49 

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 



เกณฑ์การประเมินผล 
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบฝึกหัดและกิจกรรมมีเกณฑ์ดังน้ี 
ร้อยละ 80-100                                หมายถึง                        ผลการเรียนดมีาก 
ร้อยละ 70-79                                  หมายถึง                        ผลการเรียนด ี
ร้อยละ 60-69                                  หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                  หมายถึง                        ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ 

          ต่ ากว่าร้อยละ 50                               หมายถึง                        ผลการเรียนไมผ่่านเกณฑ์ 
แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
10        คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมดีมาก 
8-9       คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมด ี
5-7       คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมพอใช้ 

         ต่ ากว่า 5  คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมต้องปรบัปรุง 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 (ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จ านวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



สัปดาห์

ที ่

บทและหัวข้อ

ย่อย 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือประเมิน ช่ือผู้สอน 

๑-๒ 

 

 

ปฐมนิเทศ 

๑. จุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะ
รายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
๒. แนวทางวัดผล
และการประเมินผล
การเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
๑. ความหมายและ
ประเภทของ
วิทยาศาสตร์ 
๒. วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
๓. ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

๑. บอกจุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะ
รายวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาตามหลักสูตรฯ ได้ 
 
๒. บอกแนวทางวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนรู้
ได้ 
 
๓. บอกความหมายและ
ประเภทของวิทยาศาสตร์
ได้ 
 
๔. บอกวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ 
 
๕. บอกทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ  

๓. มีความเสียสละและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

๔. มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ความรับผิดชอบรอง 

๕. เคารพในสิทธิ คุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

๖. สามารถติดตามความก้าวหน้า

ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- บรรยาย สอดแทรก

คุณธรรมและ

จริยธรรม  

- อภิปรายแบบมีส่วน

ร่วม 

- มอบหมายงาน 

 

- หนังสือ

ประกอบ 

การสอน 

 

- พฤติกรรมการ

เรียน 

- การส่งงานตรงต่อ

เวลา 

- ประสิทธิภาพของ

งาน 

 

 

- การสังเกต

พฤติกรรมในชั้น

เรียน 

- แบบเช็คชื่อ 

- ใบงาน 

- สอบกลางภาค 

อ.โยธิกา  
กุลวงษ์ 

 

 

 



สัปดาห์

ที ่

บทและ     

หัวข้อย่อย 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือประเมิน ช่ือผู้สอน 

๓-๔ หน่วยและการวัด 
๑. ความหมาย
ของการวัด 
๒.วิธีการเบื้องต้น

ของการวัด  
๓. ความแม่นย า

และความ
เที่ยงตรงของการ
วัด  
๔.ค่าความ
คลาดเคลื่อนของ
การวัด 
๕.เปอร์เซ็นต์

ความคลาดเคลื่อน 
๖.เครื่องมือที่ใช้วัด 
๗.หน่วยวัดระบบ

เอสไอ 
๘.ค าน าหน้าหน่วย
๙. การเปลี่ยน
หน่วย 

๑.บอกความหมายของการวัด 
ได้ 

๒. อธิบายวิธีการวัดเบื้องต้นได้ 

๓. อธิบายความหมายของค่า
แม่นย าและความเที่ยงตรงของ
การวัดได้ 

๔. หาค่าความคลาดเคลื่อน
ของการวัดได้ 

๕. หาค่าเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนได้ 

๖.อธิบายและเลือกเครื่องมือที่
ใช้วัดได้ถูกต้องเหมาะสม 

๗.บอกหน่วยในระบบเอสไอได้ 

๘.อธิบายความหมายของค า
น าหน้าหน่วยได้ 

๙.เปลี่ยนค าน าหน้าหน่วยได้ 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ  

๓. มีความเสียสละและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

๔. มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง

หน่วยและการวัด 

ความรับผิดชอบรอง 

๕. เคารพในสิทธิ คุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

๖. สามารถติดตามความก้าวหน้า

ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- บรรยาย สอดแทรก

คุณธรรมและ

จริยธรรม  

- อภิปรายแบบมีส่วน

ร่วม 

- มอบหมายงาน 

 

- หนังสือประกอบ 

การสอน 

 

- พฤติกรรมการ

เข้าเรียนและ

พฤติกรรมในชั้น

เรียนของนักศึกษา 

- ประเมินจาก

ความตรงต่อเวลา

ในการส่งงานและ

ประสิทธิภาพงานที่

ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากงาน

ที่มอบหมาย  

- สอบกลางภาค 

 

 

- การสังเกต

พฤติกรรมในชั้น

เรียน 

- แบบเช็คชื่อ 

- ใบงาน 

- สอบกลางภาค 

อ.โยธิกา  
กุลวงษ์ 



สัปดาห์

ที ่

บทและหัวข้อ

ย่อย 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือประเมิน ช่ือผู้สอน 

๕ 

 

 

แรงและการ

เคลื่อนที่ 

๑.ปริมาณทาง

วิทยาศาสตร์ 

๒. แรง 

๓. การ

เคลื่อนที่ 

๑. อธิบายปริมาณทาง

วิทยาศาสตร์ได้ 

 

๒. อธิบายความหมายของ

แรงและยกตัวอย่างเกี่ยวกับ

แรงชนิดต่างๆได้ 

 

๓. อธิบายความหมายและ

ประเภทของการเคลื่อนที่ได้  

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ  

๓. มีความเสียสละและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

๔. มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง

แรงและการเคลื่อนที่ 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๕. เคารพในสิทธิ คุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

๖ .สามารถติดตามความก้าวหน้า

ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- บรรยาย สอดแทรก

คุณธรรมและ

จริยธรรม  

- อภิปรายแบบมีส่วน

ร่วม 

 

- หนังสือประกอบ 

การสอน    

 

- พฤติกรรมการ

เข้าเรียนและ

พฤติกรรมในชั้น

เรียนของนักศึกษา 

- ประเมินจาก

ความตรงต่อเวลา

ในการส่งงานและ

ประสิทธิภาพงานที่

ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากงาน

ที่มอบหมาย  

- สอบกลางภาค 

 

 
 

- การสังเกต

พฤติกรรมในชั้น

เรียน 

- แบบเช็คชื่อ 

- ใบงาน  

- สอบกลางภาค 
 

อ.โยธิกา  
กุลวงษ์ 

 

 

 

 



สัปดาห์

ที ่

บทและหัวข้อย่อย 
 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ

พัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือประเมิน ช่ือผู้สอน 

๖-๗ ไฟฟ้าใน

ชีวิตประจ าวัน 

๑. แหล่งก าเนิด

ไฟฟ้า 

๒. ประเภทของ

ไฟฟ้าประจุ 

๓. วงจรไฟฟ้า 

๔. การค านวณค่า

ไฟฟ้า 

๑.อธิบายความหมาย

แหล่งก าเนิดไฟฟ้าและประเภท

ของแหล่งก าเนิดไฟฟ้าได้ 

 

๒.อธิบายความหมายประเภท

ของไฟฟ้าประจุได้ 

 

๓. อธิบายลักษณะของ

วงจรไฟฟ้าได้ 

 

๔.ค านวณค่าไฟฟ้าได้ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. มีวินัยและความ

รับผิดชอบ  

๓. มีความเสียสละและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๔. มีความรู้และความ

เข้าใจเรื่องไฟฟ้าใน

ชีวิตประจ าวัน 

ความรับผิดชอบรอง 

๕. เคารพในสิทธิ คุณค่า

และศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

๖ .สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

- บรรยาย สอดแทรก

คุณธรรมและ

จริยธรรม  

- อภิปรายแบบมีส่วน

ร่วม 
 

- หนังสือ

ประกอบ 

การสอน    
 

- พฤติกรรมการเข้า

เรียนและพฤติกรรม

ในชั้นเรียนของ

นักศึกษา 

- ประเมินจากความ

ตรงต่อเวลาในการ

ส่งงานและ

ประสิทธิภาพงานที่

ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากงานที่

มอบหมาย  

- สอบกลางภาค 

 
 

- การสังเกต

พฤติกรรมในชั้น

เรียน 

- แบบเช็คชื่อ 

- แบบฝึกหัด 

- สอบกลางภาค 
 

อ.โยธิกา  
กุลวงษ์ 

 

 



สัปดาห์

ที ่

บทและหัวข้อย่อย 
 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือประเมิน ช่ือผู้สอน 

๘ สอบกลางภาค   ความรับผิดชอบหลัก 

๑.  มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ 

๓. มีความรู้และความเข้าใจใน

เรื่อง 

    ๓.๑ ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

    ๓.๒ หน่วยและการวัด 

    ๓.๓ แรงและการเคลื่อนที่ 

    ๓.๔ ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 

     

ความรับผิดชอบรอง 

 -ไม่มี- 

 

นักศึกษาปฏิบัติการ

สอบกลางภาค 

ข้อสอบ 

สอบกลางภาค 

ประเมินจากผลสอบ

กลางภาค 

ข้อสอบกลางภาค  

 

 

 

 

 



สัปดาห์

ที ่

บทและหัวข้อย่อย 
 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ

พัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือประเมิน ช่ือผู้สอน 

๙-๑๐ 

 

 

โครงสร้างอะตอมและ

ตารางธาต ุ

๑. อะตอม 

๒. โครงสร้างของ

อะตอม 

๓. ตารางธาตุ 

๔. การจัดเรียง

อิเล็กตรอนในอะตอม 

๕. เลขอะตอม เลขมวล 

สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

ไอโซโทป 

๖. โมเลกุลและไอออน 

๗. ธาตุและ

สารประกอบ 

๑.อธิบายความหมายของ

อะตอมและบอกทฤษฎี

ของอะตอมได้ 

๒.อธิบายโครงสร้างของ

อะตอมได้ 

๓.บอกชื่อธาตุในตาราง

ธาตุได้ 

๔.สามารถจัดเรียง

อิเล็กตรอนในอะตอมได้ 

๕.อธิบายความหมายของ

เลขอะตอม เลขมวล และ

หาสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้ 

๖.อธิบายความหมายของ

โมเลกุลและไอออนได้ 

๗.อธิบายความหมายของ

ธาตุและสารประกอบได้ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑.  มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. มีวินัยและความ

รับผิดชอบ 

๓. มีความรู้และความเข้าใจ

ในเรื่องโครงสร้างอะตอม

และตารางธาตุ 
 

ความรับผิดชอบรอง 

 ๕. เคารพในสิทธิ คุณค่า

และศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

๖ .สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

 

- บรรยาย สอดแทรก

คุณธรรมและ

จริยธรรม  

- อภิปรายแบบมีส่วน

ร่วม 

- มอบหมายงาน 

 

- หนังสือประกอบ 

การสอน 
 

- พฤติกรรมการ

เข้าเรียนและ

พฤติกรรมในชั้น

เรียนของนักศึกษา 

- ประเมินจาก

ความตรงต่อเวลา

ในการส่งงานและ

ประสิทธิภาพงานที่

ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากใบ

งาน  

-สอบปลายภาค 
 

- การสังเกต

พฤติกรรมในชั้น

เรียน 

- แบบเช็คชื่อ 

- แบบฝึกหัด 

อ.โยธิกา  
กุลวงษ์ 



สัปดาห์ที ่ บทและหัวข้อ

ย่อย 

 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ

พัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือประเมิน ช่ือผู้สอน 

๑๑-๑๒ สารและปฏกิิริยา

เคมี 

๑. การ

เปลี่ยนแปลงของ

สาร 

๒. ปฏิกิริยาเคมี 

๓.ชนิดของ

ปฏิกิริยาเคมี 

๔.อัตราการ

เกิดปฏิกิริยา 

๕.ปัจจัยที่มีผลต่อ

อัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 

๖. ปฏิกิริยาเคมีใน

ชีวิตประจ าวัน 

๑. อธิบายความหมายของการ
เปลี่ยนแปลงของสารได้ 
๒. บอกความหมายของ
ปฏิกิริยาเคมีได้ 

๓. บอกชนิดของปฏิกิริยาเคมี
ได้ 

๔. อธิบายอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 

๕. ระบุปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 

๖. น าความรู้เก่ียวกับปฏิกิริยา
เคมีในชีวิตประจ าวัน ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ  

๓. มีความเสียสละและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

๔. มีความรู้และความเข้าใจ

เรื่องสารและปฏิกิริยาเคมี 

 

ความรับผิดชอบรอง 

๕. เคารพในสิทธิ คุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

๖ .สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

- บรรยาย สอดแทรก

คุณธรรมและ

จริยธรรม  

- อภิปรายแบบมีส่วน

ร่วม 

- มอบหมายงาน 

 

 

- หนังสือประกอบ 

การสอน 

 

- พฤติกรรมการ

เข้าเรียนและ

พฤติกรรมในชั้น

เรียนของนักศึกษา 

- ประเมินจาก

ความตรงต่อเวลา

ในการส่งงานและ

ประสิทธิภาพงานที่

ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากใบ

งาน  

-สอบปลายภาค 

 

- การสังเกต

พฤติกรรมในชั้น

เรียน 

- แบบเช็คชื่อ 

- แบบฝึกหัด 

อ.โยธิกา  
กุลวงษ์ 

 

 



สัปดาห์ที่ บทและหัวข้อย่อย 
 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือประเมิน ช่ือผู้สอน 

๑๓-๑๔ พันธะเคมี 

๑. กฎออกเตต 

๒.ความหมายของ 

พันธะเคมี 

๓. พันธะไอออนิก 

๔. พันธะโควาเลนต์

๕. พันธะโควาเลนต์

กับโครงผลึกร่างตา

ข่าย 

๖.พันธะโคออร์ดิเนต

โควาเลนต์ 

๗.แรงแวนเดอร์

วาลส์ 

๘. พันธะไฮโดรเจน 

๙. พันธะโลหะ 

 

๑. อธิบายเกี่ยวกับกฎ

ออกเตตได้ 

๒. บอกความหมายของ

พันธะเคมีได้ 

๓. อธิบายเกี่ยวกับพันธะ

ไอออนิกได้ 

๔. อธิบายเกี่ยวกับพันธะ

โควาเลนต์ได้ 

๕. อธิบายเกี่ยวกับพันธะ

โควาเลนต์กับโครงผลึก

ร่างตาข่ายได้ 

๖. อธิบายเกี่ยวกับพันธะ

โคออร์ดิเนตโควาเลนต์ได้ 

๗. อธิบายเกี่ยวกับแรง

แวนเดอร์วาลส์ได้ 

๘.อธิบายเกี่ยวกับพันธะ

ไฮโดรเจนได้ 

๙. อธิบายเกี่ยวกับพันธะ

โลหะได้ 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ  

๓. มีความเสียสละและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

๔. มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง

พันธะเคมี 

ความรับผิดชอบรอง 

๕. เคารพในสิทธิ คุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

๖ .สามารถติดตามความก้าวหน้า

ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- บรรยาย สอดแทรก

คุณธรรมและ

จริยธรรม  

- อภิปรายแบบมีส่วน

ร่วม 

- มอบหมายงาน 

 

 

 

 

- หนังสือประกอบ 

การสอน 

  

 

- พฤติกรรมการ

เข้าเรียนและ

พฤติกรรมในชั้น

เรียนของนักศึกษา 

- ประเมินจาก

ความตรงต่อเวลา

ในการส่งงานและ

ประสิทธิภาพงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากงาน

ที่มอบหมาย  

-สอบปลายภาค 

 

- การสังเกต

พฤติกรรมในชั้น

เรียน 

- แบบเช็คชื่อ 

- แบบฝึกหัด 

อ.โยธิกา  
กุลวงษ์ 



 

สัปดาห์

ที ่

บทและหัวข้อย่อย 
 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือประเมิน ช่ือผู้สอน 

๑๕ 

 

นาโนเทคโนโลยี 
๑.ความส าคัญของนา
โนเทคโนโลยี 
๒. ความหมายของนา
โนเทคโนโลยี 
๓. ประเภทของนาโน
เทคโนโลยี 
๔. นาโนเทคโนโลยีใน
ธรรมชาติ 
๕. ผลิตภัณฑ์นาโน
เทคโนโลยีที่ควรรู้จัก  
๖. ประโยชน์ของนา
โนเทคโนโลยีในด้าน
ต่างๆ 

๑. บอกความส าคัญของนา
โนเทคโนโลยีได้ 
 
๒. บอกความหมายของนา
โนเทคโนโลยีได้ 
 
๓. ระบุประเภทของนาโน
เทคโนโลยีได้ถูกต้อง 
 
๔. อธิบายนาโนเทคโนโลยี
ในธรรมชาติได้และบอก
ประโยชน์ของนาโน

เทคโนโลยีในด้านต่างๆ

ได้ 

 

 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ  

๓. มีความเสียสละและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

๔. มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง

นาโนเทคโนโลยี 

ความรับผิดชอบรอง 

๕. เคารพในสิทธิ คุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

๖ .สามารถติดตามความก้าวหน้า

ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- บรรยาย สอดแทรก

คุณธรรมและ

จริยธรรม  

- อภิปรายแบบมีส่วน

ร่วม 

- มอบหมายงาน 

 

 

- หนังสือประกอบ 

การสอน 

 

- พฤติกรรมการ

เข้าเรียนและ

พฤติกรรมในชั้น

เรียนของนักศึกษา 

- ประเมินจาก

ความตรงต่อเวลา

ในการส่งงานและ

ประสิทธิภาพงานที่

ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากงาน

ที่มอบหมาย  

-สอบปลายภาค 

 

 

 

 

 

- การสังเกต

พฤติกรรมในชั้น

เรียน 

- แบบเช็คชื่อ 

- แบบฝึกหัด 

- ข้อสอบปลาย

ภาค 

 

อ.โยธิกา  
กุลวงษ์ 



 

 

สัปดาห์

ที ่

บทและหัวข้อย่อย 
 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 

 

วิธีการประเมิน 

 

เครื่องมือประเมิน ช่ือผู้สอน 

๑๖ การรักษาดุลยภาพ

ของสิ่งมีชีวิต 

๑.โครงสร้างของ

เซลล์ 

๒.การล าเลียงสาร

ผ่านเซลล์ 

๓.กลไกการรักษา

ดุลยภาพของ

สิ่งมีชวีิต 

๑. อธิบายโครงสร้างของ
เซลล์ได้ 

๒. อธิบายอธิบายการ
ล าเลียงสารผ่านเซลล์ได้ 

๓. อธิบายกลไกการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตได้ 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ  

๓. มีความเสียสละและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

๔. มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง

การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชวีิต 

ความรับผิดชอบรอง 

๕. เคารพในสิทธิ คุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

๖. สามารถติดตามความก้าวหน้า

ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องง 

- บรรยาย สอดแทรก

คุณธรรมและ

จริยธรรม  

- อภิปรายแบบมีส่วน

ร่วม 

- มอบหมายงาน 

 

 

- หนังสือประกอบ 

การสอน 

 

 

 

- พฤติกรรมการ

เข้าเรียนและ

พฤติกรรมในชั้น

เรียนของนักศึกษา 

- ประเมินจาก

ความตรงต่อเวลา

ในการส่งงานและ

ประสิทธิภาพงานที่

ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากงาน

ที่มอบหมาย สอบ

ปลายภาค 

 

- การสังเกต

พฤติกรรมในชั้น

เรียน 

- แบบเช็คชื่อ 

- ข้อสอบปลาย

ภาค 

- ใบงาน 

อ.โยธิกา  
กุลวงษ์ 

 

 



สัปดาห์

ที ่

บทและหัวข้อย่อย 
 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือประเมิน ช่ือผู้สอน 

๑๗ ระบบนิเวศ 

๑.ความหมายของ

ระบบนิเวศ 

๒. โครงสร้างของ

ระบบนิเวศ 

๓. การถ่ายทอด

พลังงานในระบบ

นิเวศ 

๔. ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการด ารงชีวิต

ของสิ่งมีชวีิตใน

ระบบนิเวศ 

๕.ความสัมพันธ์ของ

สิ่งมีชวีิตต่างชนิดกัน 

๖.การหมุนเวียนของ

สารและธาตุอาหาร

ในระบบนิเวศ 

๑. บอกความหมายของ
ระบบนิเวศได้ 

๒. อธิบายโครงสร้างของ
ระบบนิเวศได้ 

๓. อธิบายการถ่ายทอด
พลังงานในระบบนิเวศได้ 

๔.ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศได้ 

๕. อธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชวีิตต่างชนิดกัน

ได้ 

๖.อธิบายการหมุนเวียน

ของสารและธาตุอาหาร

ในระบบนิเวศได้ 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ  

๓. มีความเสียสละและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

๔. มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง

ระบบนิเวศ 

ความรับผิดชอบรอง 

๕. เคารพในสิทธิ คุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

๖. สามารถติดตามความก้าวหน้า

ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องง 

- บรรยาย สอดแทรก

คุณธรรมและ

จริยธรรม  

- อภิปรายแบบมีส่วน

ร่วม 

- มอบหมายงาน 

 

 

- หนังสือประกอบ 

การสอน 

 

 

 

- พฤติกรรมการ

เข้าเรียนและ

พฤติกรรมในชั้น

เรียนของนักศึกษา 

- ประเมินจาก

ความตรงต่อเวลา

ในการส่งงานและ

ประสิทธิภาพงานที่

ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากงาน

ที่มอบหมาย สอบ

ปลายภาค 

 

- การสังเกต

พฤติกรรมในชั้น

เรียน 

- แบบเช็คชื่อ 

- ข้อสอบปลาย

ภาค 

- ใบงาน 

อ.โยธิกา  
กุลวงษ์ 

 



สัปดาห์

ที ่

บทและหัวข้อย่อย 
 

จุดมุ่งหมายและ 

วัตถุประสงค์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

 (Learning Outcome) 

 

วิธีการ/กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

 

สื่อการสอน 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือประเมิน ช่ือผู้สอน 

๑๘ ทบทวน/สอบปลายภาค 
 

ความรับผิดชอบหลัก 

๑. มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. มีวินัยและความรับผิดชอบ 

๓. มีความรู้และความเข้าใจใน

ด้าน 

    ๓.๑ โครงสร้างอะตอมและ

ตารางธาตุ 

    ๓.๒ สารและปฏิกิริยาเคมี 

    ๓.๓ พันธะเคมี 

    ๓.๔ นาโนเทคโนโลยี 

    ๓.๕ การรักษาดุลยภาพของ

สิ่งมีชวีิต 

    ๓.๖ ระบบนิเวศ 
 

ความรับผิดชอบรอง 

 -ไม่มี- 

 

 

 

นักศึกษาปฏิบัติการ

สอบปลายภาค 

ข้อสอบ 

ปลายภาค 

ประเมินจากผลสอบ

ปลายภาค 

ข้อสอบปลายภาค 
 



หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 1.หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทักษะชีวิต (1000-3101) ของส านักพมิพ์เมืองไทยและ
หนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 2. แบบฝึกหัดเสรมิทักษะ 
 3. Power Point 
 4. Internet 
 


