รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1. ผศ.ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล
2. ผศ.ศรุดา นิติวรการ
3. อ.ประภาภรณ์ ประเสริฐสม
4. อ.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์
5. อ.อนัญญา บัวเผื่อน
6. อ.โสรฌา เครือเมฆ
7. อ.ชุติมา สังคะหะ
8. อ.พงศธร กล่อมสกุล
9. อ.ฉัตรศิริ กลั่งเนียม
10. อ.พรเทพย์ แสงภักดี
11. อ.อังคณา จารุพินทุโสภณ
12. อ.อดิเทพ ณ พัทลุง
13. อ.ชมพูนุช เทพรักษ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ตุลาคม.2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นวงจรและ
พึง่ พากัน
2. เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสุข
ภาวะของสังคมไทย ได้แก่ มลภาวะ ภัยธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติต่างๆ โรคที่มากับภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ฯลฯ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของสุขภาวะแบบองค์รวม การมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ได้แก่ การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย พฤติกรรมทางเพศ ปัญหา
ความเครียด การใช้สารเสพติด สุรา บุหรี่ การใช้สารเคมีเกินความจาเป็น แฟชั่นสุขภาพ ฯลฯ
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ และตระหนักถึงกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา แบบ
แผนการดาเนินชีวิตแบบเดิม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวขึ้น เพิ่มการอนุรักษ์พลังงาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอธิบายรายวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพทาง
เพศ ปัญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุ ราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาวะ การตระหนักรู้เท่าทันการอนุรักษ์พลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดาเนิน
ชีวิตแบบองค์รวมในชีวิตประจาวันที่มีความพอดี และการฝึกปฏิบัติออกกาลังกายเพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
2.จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้เรียนต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน

การศึกษาด้วยตนเอง

ภาคสนาม/การฝึกงาน

บรรยาย 3 ชั่ ว โมง ส อ น เส ริ ม ต า ม ค ว า ม ไม่ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน การศึกษาด้วยตนเอง
ต่อสัปดาห์
ต้ อ งการเฉพาะรายของ ภาคสนาม
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
นักศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่ ้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และสังคมโลก 2.1 (2)
(2) เคารพกฎเกณฑ์ กติกาและข้อบังคับขององค์กรและสังคม โดยคานึงถึงความเป็นส่วนรวม 2.1 (3)
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าเรียน เรียนให้
ตรงเวลา แต่งกายถูกระเบียบ
(2) สอนคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ
(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
(4) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) สังเกตการณ์แสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
(3) ทางานเป็นกลุ่มและรายงานผลงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้และความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นวงจรและ
พึ่งพากัน การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของสังคมไทย ได้แก่
มลภาวะ ภัยธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติต่างๆ โรคที่มากับภัยพิบัติธรรมชาติ ฯลฯ ตระหนักถึง
ความสาคัญของสุขภาวะแบบองค์รวม การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ได้แก่ การบริโภคอาหาร การออก
กาลังกาย พฤติกรรมทางเพศ ปัญหาความเครียด การใช้สารเสพติด สุรา บุหรี่ การใช้สารเคมีเกินความ
จาเป็น แฟชั่นสุขภาพ ฯลฯ เพิ่มการอนุรักษ์พลังงานและกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา 2.2 (2)
(2) มีแบบแผนการดาเนินชีวิตเพื่อ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวขึ้น 2.2 (3)
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน
Problem base learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบทฤษฏีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อยและให้คะแนน
(2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินผลจากการทางานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
(4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานเพื่อนาข้อสรุปมาใช้บนฐาน
การคิดอย่างเป็นระบบ 2.3 (1)
(2) วิเคราะห์ ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงของธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาวะ
พฤติกรรมสุขภาพ เสนอแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 2.3 (2)
(3) มีทักษะในการบูรณาการความรู้และนาไปใช้ในการดารงชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 2.3 (3)
3.2 วิธีการสอน
(1) การอภิปรายเป็นกลุ่ม
(2) การท างานที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ค้ น คว้า หรื อ งานเกี่ ย วกั บ โครงงานพิ เศษ และน าเสนอผล
การศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ทา
(2) การสอบข้อเขียน
(3) การเขียนรายงาน
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 2.4 (1)
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่น 2.4 (2)
(3) เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 2.4 (4)
(4) กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 2.4 (5)
4.2) กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพั ฒ นาการเรียนรู้ ด้า นทักษะความสัมพั น ธ์ระหว่า งบุค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม
(2) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทางาน
(2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 2.5 (2)
(2) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล
และการนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5 (3)
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5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
(1) ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน
(2) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน
(2) ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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แผนการสอนประจาสัปดาห์
สัปดาห์ที่

หัวข้อ

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

1

ตอนที่ 1 บทนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างดุลย
ภาพของชีวิต
1. ความหมายของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3. ดุลยภาพของชีวิตกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

- ฟังบรรยายแนะนารายวิชาและข้อตกลงในชั้นเรียน
อาจารย์ประจาหมู่เรียน
- ให้นักศึกษาร่วมเสนอความคิดเห็นประเด็นที่พบในชีวิตประจาวัน ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- อธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพร้อมนาเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้
- ให้นักศึกษาจับกลุ่มอภิปรายในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ช่วยให้ชีวิตมีดุลย
ภาพได้อย่างไร” พร้อมสรุปและนาเสนอ

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- ความหมายและความสาคัญของสิ่งมีชีวิต
- ความหมายและความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อม
- ประเภทของสิ่งแวดล้อม
- ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ระหว่าง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- ระบบนิเวศ
- หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
- การถ่ายทอด พลังงานแลสารอาหารใน
ระบบนิเวศ

- ร่วมนาเสนอความคิดเรื่ององค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ความหมายและ อาจารย์ประจาหมู่เรียน
ความสาคัญของสิ่งมีชีวิต
- อภิปรายสรุปองค์ความรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิต
- วิเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม
- อภิปรายสรุปองค์ความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาสภาพแวดล้อมของนักศึกษา ทาการวิเคราะห์และจัดแบ่ง
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยอาศัยความรู้ข้างต้น
จัดทารายงานพร้อมนาเสนอ
- บรรยายความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจาหมู่เรียน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
- ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ในรูปแบบของสายใยอาหาร ที่
มีความซับซ้อนและอภิปรายหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในสายใยอาหารนั้นๆ
- อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศ”
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สัปดาห์ที่

5

หัวข้อ

- ห่วงโซ่อาหาร
- สายใยอาหาร
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ
หน่วยที่ 4
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
1. ความหมายประเภทของการเปลี่ยนแปลง
ทางสิ่งแวดล้อม
2. การประเมินระดับการเปลี่ยนเปลี่ยนทาง
สิ่งแวดล้อม
3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวด
แล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. แนวทางการจัดการปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยที่ 5
ภัยพิบัติธรรมชาติ
1.1 ศึกษาความหมายของภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
1.2 ประเภทและลักษณะของภัยพิบัติ
ธรรมชาติได้แก่
- แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ
หลุมยุบ การกัดเซาะชายฝั่ง ภาวะโลกร้อน
ภัยแล้ง พายุ (วาตภัย เอลนิโญ/ลานิญา)

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

- สรุปองค์ความรู้ โดยเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา พร้อมนาเสนอ
- แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลง
- แต่ละกลุ่มนาเสนอรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมจากที่
พบในรายงาน
- ผู้สอนนาประเด็นอธิบายถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ร่วมกันหาแนวทางในการลดปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

อาจารย์ประจาหมู่เรียน

- อภิปรายร่วมกันถึงความหมาย ประเภทและลักษณะของภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
- แบ่งกลุ่มทารายงานศึกษาภัยพิบัติธรรมชาติกลุ่มละ 1 เรื่องโดย
ค้นคว้าจากผลการศึกษางานวิจัยต่างๆและนาเสนอในสัปดาห์ต่อไป

อาจารย์ประจาหมู่เรียน
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สัปดาห์ที่

6

7

หัวข้อ

บรรยากาศชั้นโอโซนถูกทาลาย อุทกภัย
ดินถล่ม
ไฟป่า
1.3 ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ
1.4 แนวทางการจัดการปัญหาภัยพิบัติ
ธรรมชาติ
หน่วยที่ 6
การอนุรักษ์พลังงาน
1. ความหมายและประเภทของพลังงาน
2. ปัญหาของทรัพยากรพลังงาน
3. แนวทางแก้ไขปัญหาพลังงาน
- ความหมายของสุขภาพ
- ความหมายของสุขภาพแบบองค์รวม
- ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสุขภาวะในมติ
ต่างๆ
- ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

- บรรยาย
อาจารย์ประจาหมู่เรียน
- รายงานผลการศึกษาเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติจากสัปดาห์ที่แล้ว
อภิปรายร่วมกันถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ประเภทซากดึกดาบรรพ์
- ศึกษาวีซีดีเรื่องกาเนิดปิโตรเลียมและสรุปส่งในชั่วโมง
- สรุปซักถาม
. อาจารย์สุ่มเรียกนักศึกษาและถามเกี่ยวกับคาว่าสุขภาพและสุขภาพ
อาจารย์ประจาหมู่เรียน
แบบองค์รวม
2. อาจารย์บรรยายแบบมีส่วนร่วมเพื่อสรุปแนวคิดของคาว่าสุขภาพและ
สุขภาพแบบองค์รวมจากภาพ 4 ภาพ
- ภาพที่ 1 มิติสุขภาพ 4 ด้าน
- ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างมิติสุขภาพ 4 ด้าน
- ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพทางกายกับมิติสุขภาพอื่นๆ
- ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพทางจิตวิญญาณ กับมิติ
สุขภาพด้านอื่นๆ
3. อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมนาเสนอแนวทางในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม
8

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
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- ความหมายของความเครียด
- สาเหตุของความเครียด
- ผลกระทบของร่างกายเมื่อเกิดความเครียด
- แนวทางการป้องกันปัญหาความเครียด

9

สารเสพติด บุหรี่ สุรา
- สภาพปัญหาและผลกระทบของสารเสพติด
บุหรี่ สุราที่มีต่อสุขภาพ
- ประเภทของยาเสพติดและการออกฤทธิ์
- สาเหตุของการติดยาเสพติด บุหรี่ สุรา
- แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด บุหรี่ สุรา

10

พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ
- สถานการณ์พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
- ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

1. ให้นักศึกษาทุกคนดูภาพแล้วร่วมกันสังเกตพฤติกรรมต่างๆของบุคคล อาจารย์ประจาหมู่เรียน
ในภาพและร่วมกันสรุปประเด็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆทั้งด้านสุขภาพและ
สุขภาพจิตซึ่งโยงไปเกี่ยวข้องกับความเครียด
2. ให้นักศึกษาสรุปความหมายของความเครียด
3. ให้นักศึกษาบอกสาเหตุที่ทาให้เกิดความเครียด
4. ให้นักศึกษาดูภาพจากใบความรู้ที่ 8 และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับ
ผลกระทบของร่างกายที่เกิดจากความเครียด
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์และระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางใน
การป้องกันปัญหาความเครียดเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
6. นักศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาความเครียด
1. ให้นักศึกษาทุกคนเขียนถึง โทษ พิษภัยของยาเสพติด บุหรี่ สุรา ที่มี อาจารย์ประจาหมู่เรียน
ต่อสุขภาพ
2. อาจารย์บรรยาย และให้ดูวิดีโอ
- ประเภทของยาเสพติดและการออกฤทธิ์
- สาเหตุของการติดยาเสพติด บุหรี่ สุรา
- แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่ สุรา 3. อาจารย์
และนักศึกษาช่วยกันสรุป
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาวิดีโอเรื่องสารคดียาเสพ
ติด พร้อมเสนอแนะแนวทางการป้องกันและการแก้ไข
5. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาหน้าชั้น
1. ให้นักศึกษาทุกคนเขียนถึงสถานการณ์พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นใน อาจารย์ประจาหมู่เรียน
ปัจจุบัน (5 นาที)
2. อาจารย์บรรยาย และให้ดูวิดีโอ สถานการณ์พฤติกรรมทางเพศของ
9

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ของวัยรุ่น
- ปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ
ของวัยรุ่น
- พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
11

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
- อาหารหลัก 5 หมู่
- สารอาหาร
- หลักการบริโภคอาหาร

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

วัยรุ่น ความหมาย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ (50 นาที)
3. อาจารย์และนักศึกษาช่วยกันสรุป (5 นาที)
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาวิดีโอเรื่องสั้น
“ทางเลือก”ตามใบกิจกรรม (50 นาที)
5. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา (กลุ่มละ 3
นาที ประมาณ 30 นาที )
1. ให้นักศึกษาบันทึกรายการอาหารที่ได้รับประทานไปในวันก่อน
อาจารย์ประจาหมู่เรียน
วิเคราะห์ส่วนประกอบในแต่ละรายการอาหาร และสารอาหารที่มีอยู่
ในส่วนประกอบนั้น
2. ให้นักศึกษาชมวีดีทัศน์ เรื่อง กินอย่างไรห่างไกลโรค
3. แบ่งกลุ่ม จานวนกลุ่มละ 10-12 คน อภิปรายเกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ได้ดู
ตามหัวข้อต่อไปนี้
- สรุปเรื่องจากการชมวีดีทัศน์
- นารายการอาหารของสมาชิกทุกคนในกลุ่มที่จดบันทึกไว้มาจัดกลุ่ม
ตามลักษณะของการบริโภคอาหาร
- การรับประทานอาหารส่งผลดีและผลเสียต่อร่างกายอย่างไร
4. นักนักศึกษานาเสนอผลการอภิปรายและความคิดเห็นของกลุ่ม
5. นักศึกษาและอาจารย์สรุปร่วมกันในประเด็นพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร

10

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

12

ภาวะสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
- ภาวะขาดสารอาหาร
- ภาวะโภชนาการเกิน
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
- ฉลากโภชนาการ
- ปัญหาความปลอดภัยจากอาหาร
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14

1.การประเมินความพร้อมก่อนออกกาลังกาย
2.ความสาคัญของการออกกาลังกาย
3. การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกายด้วย
ตนเอง
4. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม จานวน 10-12 คน แล้วศึกษาภาพข่าวเกี่ยวกับ อาจารย์ประจาหมู่เรียน
โรคขาดสารอาหาร และโรคอ้วน
2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
1. ให้นักศึกษานาฉลากโภชนาการจากผลิตภัณฑ์อาหารมาคนละ 1 ชิ้น อาจารย์ประจาหมู่เรียน
2. นาฉลากโภชนาการมาทากิจกรรมถอดความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มประมาณกลุ่มละ 10-12 คน
4. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหารจากตัวอย่างอาหารที่
ขายในท้องตลาด
1.พูดคุย-ซักถามกับผู้เรียนถึงเหตุผลในการเลือกออกกาลังกายและไม่
อาจารย์ประจาหมู่เรียน
ออกกาลังกาย
2. พูดคุย-ซักถาม ถึงสภาพร่างกายของผู้เรียนที่เป็นอุปสรรคต่อการออก
กาลังกาย และมอบหมายให้ทาแบบประเมินความพร้อมก่อนออกกาลังกาย
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสาคัญของการออกกาลังกาย
4. มอบหมายใบงานให้ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปสาระลง
ในใบงาน และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5. มอบหมายให้ผู้เรียนชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงตามจุดที่กาหนด
6. อธิบายและสาธิตการจับชีพจร
7. อธิบายวิธีคานวณหาค่าสัดส่วนรอบเอว/สะโพก
8. อธิบายวิธีคานวณหาค่าดัชนีมวลกาย
9. มอบใบบันทึกผลการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย ให้หัวหน้า
กลุ่มทุกกลุ่ม
10. อธิบายผลการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐาน
11. อธิบายวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแต่ละรายการและ
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มร่วมกันดาเนินการทดสอบ
11

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

15

1.การกาหนดปริมาณการออกกาลังกาย
2. การอบอุ่นร่างกายและการผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ
3. หลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
4.ประเภทและองค์ประกอบของสมรรถภาพ
ทางกาย
5. ประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายที่
ดี
6. หลักการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย

16

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

1. มอบใบความรู้ เรื่อง การกาหนดปริมาณของการออกกาลังกาย ให้
อาจารย์ประจาหมู่เรียน
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
2. มอบใบงาน เรื่อง การคานวณหาค่าปริมาณการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพให้ผู้เรียนทุกคน
3. มอบใบความรู้ เรื่อง หลักการอบอุ่นร่างกายและการผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาด้วยตนเอง
4. มอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอรูปแบบการอบอุ่น
ร่างกายและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กลุ่มละอย่าง น้อย 10 รูปแบบ
5. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด เรื่อง ข้อห้ามและข้อควร
ปฏิบัติในการออกกาลังกาย และสรุปสาระลงในใบงาน
6. มอบใบความรู้ เรื่อง ประเภทขององค์ประกอบของสมรรถภาพทาง
กายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษา
7.มอบใบงาน เรื่อง ประเภทเละองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายให้
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
8. มอบหมายให้ผู้เรียนออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริม
9. มอบใบงาน เรื่อง ประโยชน์การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
10. มอบหมายให้ผู้เรียนร่วมกันคิดรูปแบบการออกกาลังกายเพื่อสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายทางด้านความอ่อนตัว
11.มอบใบความรู้ เรื่อง หลักการฝึกเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
12. มอบใบงาน เรื่อง หลักการฝึกเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
13. มอบหมายให้ผู้เรียนออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายทางด้านความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
สอบปลายภาค
12

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
1
2.2(2,3)
สอบปลายภาค
2.3 (1,2,3)
2

3

2.1(2,3,4)
2.2(2,3)
2.3(1,2,3)
2.4(1,2,4,5)
2.5(2,3)
2.1(2,3,4)
2.4(1,2,4,5)
2.5(2)

สัปดาห์ที่ประเมิน
16

สัดส่วนการประเมิน
30 %

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า
การนาเสนอ การทางานกลุ่ม

ตลอดภาคการศึกษา 50 %

การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา 20 %
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วิไลวรรณ ศรีสงคราม, สุชัญญา รัตนสัญญา, โรจน์รวี พจน์พัฒพล และ พีรพล เทพประสิทธิ์. (2549).
จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.
ศรีเรือน แก้วกังวาน. (2554). ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.
สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. (2549). เรียนรู้ พัฒนาการ
วัยรุ่น เพื่อการป้องกันยาเสพติด.
สุรเกียรติ อาธานานุภาพ. (2550). การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการและบทเรียนของไทย.
กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน
อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ. (2550). จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อดุล
พัฒนกิจ.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
www.eatright.org
www.siamhealth.com
www.nutrition mahidol.com
www.moph.go.th
www.You Tube .com เรื่อง “โทษของเหล้า” “งานบุญ” “ความลับของบุหรี่” “พิษภัยของยาเสพติด”
“ไร้สติ เพราะฤทธิ์สุรา” “สารคดียาเสพติด”เรื่อง “โทษของเหล้า” “งานบุญ” “ความลับของบุหรี่”
“พิษภัยของยาเสพติด” “ไร้สติ เพราะฤทธิ์สุรา” “สารคดียาเสพติด” “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ”
“เรียนรู้เรื่องเพศของวัยรุ่น”
Website ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินผลประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดทาโดยนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา รวมถึงพิจารณาผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก
การวิจัยของอาจารย์
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