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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร#ธานี 

คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี 

หมวดที่ 1 ข+อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

   - GED 4001 วิทยาศาสตร�เพื่อคุณภาพชีวิต 
2. จํานวนหน1วยกิต 

    - 3 (3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4.ผู+รับผิดชอบรายวิชา /และอาจารย#ผู+สอน 

ผู+รับผิดชอบรายวิชา: ดร.พงษ�ศักด์ิ  นพรัตน� 
อาจารย#ผู+สอนรายวิชา 
1. ดร.วัชรี   รวยรื่น   กลุFมเรียนท่ี N04 
2. ดร.พงษ�ศักด์ิ นพรัตน�   กลุFมเรียนท่ี N10, N05 
3. นางสาวรัชกร นามกร                       กลุFมเรียนท่ี N09 
4. ดร.ภควดี รักษ�ทอง   กลุFมเรียนท่ี N09, N01 
5. นายสุรชัย สังข�งาม   กลุFมเรียนท่ี N08, N02 
6. ดร.พรทิพย�  วิมลทรง   กลุFมเรียนท่ี N03, N05 
7. นางวีณา จิรัตฐิวรุตม�กุล ชัยสาร  กลุFมเรียนท่ี N03, N06 
8. นางสาวนิสากร สุขหิรัญ  กลุFมเรียนท่ี N02, N01 
9. นางสาวเนตรนภา เหมทานนท�  กลุFมเรียนท่ี N11 
10. นางสาวบุษยมาศ เหมณี  กลุFมเรียนท่ี N11, N07 
11. นางสาวจีรนันท� กลFอมนรา แกPวรักษา กลุFมเรียนท่ี N10 
12. นางสาวรวงนลิน เทพนวล                กลุFมเรียนที่ N12 
13. นางกานต�ธิดา บุญมา                      กลุFมเรียนท่ี N07 
14. ดร.นิภาภรณ� มีพันธุ�                        กลุFมเรียนที่ N05 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันป9ที่เรียน 

   - ภาคการศึกษาตPนและปลาย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรช้ันปTท่ี 1 หรือ 2 

6. รายวิชาที่ต+องเรียนมาก1อน (pre-requisite) (ถ+ามี) 
- ไมFมี 

7. รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (co-requisites) (ถ+ามี) 
- ไมFมี 

8. สถานที่เรียน   
   - ห+อง Auditorium อาคารทีปUงกรรัศมีโชติ 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล1าสุด 

   - 20 กรกฎาคม 2559 
 
 



หมวดที่ 2 จุดมุ1งหมายและวัตถุประสงค# 
1.  จุดมุ1งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อใหPนักศึกษาเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม   (ตอบ LO ขPอที่ 1.2) 
1.2 เพื่อใหPนักศึกษามีความรูPความเขPาใจในความสัมพันธ� หลักการ ขPอเท็จจริง ระหวFางมนุษย� สังคมและส่ิงแวดลPอม  
รวมทั้งมีการแกPปUญหาในชีวิตประจําวันไดP   (ตอบ LO ขPอท่ี 2.1, 2.2) 
1.3 เพื่อใหPนักศึกษามีความรูPความเขPาใจ ในบทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยี รวมถึงการเปล่ียนแปลงใน
ชีวิตประจําวันและมีจิตสํานึกในการเป\นพลเมืองไดP (ตอบ LO ขPอที่ 2.3, 2.4) 
1.4 เพื่อใหPนักศึกษาสามารถทําความเขPาใจ รวบรวมและสรุปประเด็นตFางๆไดP รวมถึงมีทักษะในการวางแผน และ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไวPไดP (ตอบ LO ขPอท่ี 3.4, 3.5) 
1.5 เพื่อใหPนักศึกษามีปฏิสัมพันธ�อันดีกับบุคคลในสังคม และมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดPรับมอบหมาย (ตอบ LO 
ขPอที่ 4.1, 4.2) 
1.6 เพื่อใหPนักศึกษามีทักษะในการจัดทําขPอมูลประกอบการนําเสนอโดยใชPเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(ตอบ LO ขPอท่ี 5.1, 5.5) 
2. วัตถุประสงค#ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    - เพื่อใหPนักศึกษาสามารถนําความรูPทางวิทยาศาสตร�มาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผูPสอนไดPจัดกระบวนการเรียนการ
สอนแบบเนPนผูPเรียนเป\นสําคัญ จึงปรับปรุงรายวิชา ดังตFอไปน้ี 

2.1 ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหPทันสมัย โดยเทียบเคียงสถานการณ�ปUจจุบันมาประยุกต�ใชPรFวมกับ
การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูP 

2.2 ปรับส่ือการสอนใหPทันสมัยและหลากหลาย 

2.3 เชิญวิทยากรผูPทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหPนักศึกษาในบางคาบเรียน 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

      ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร� การเปล่ียนแปลงความกPาวหนPาทางวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี ศึกษา
สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแกPไขสถานการณ�การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ ส่ิงแวดลPอม ตลอดจนการดูแล
ตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี สภาพแวดลPอม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมอยFางย่ังยืน 

Concepts and processes of science, scientific and technological progresses; a study of causes, 
impacts and ways to rectify the environmental change; the concept of sustainable development, 
self care, physically and mentally for a better quality of life. 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใช+ต1อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝSกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/
การฝSกงาน 

การศึกษาด+วยตนเอง 

51 
 

- - 90 
 



3. จํานวนช่ัวโมงต1อสัปดาห#ที่อาจารย#ให+คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก1นักศึกษาเปUนรายบุคคล 

    ข+อมูลการติดต1อ 
1. ดร.วัชรี   รวยร่ืน   โทรศัพท�  085-2579695 E-mail ruairuen@gmail.com 
2. ดร.พงษ�ศักด์ิ นพรัตน�   โทรศัพท�  090-7014012  E-mail  ball_biot@hotmail.com 
3. นางสาวรัชกร นามกร     โทรศัพท�  084-0576701  E-mail neaw_nesvi@hotmail.com 
4. ดร.ภควดี รักษ�ทอง   โทรศัพท� -          
5. นายสุรชัย สังข�งาม   โทรศัพท�  084-5270825 E-mail  Enjoy_Jain@hotmail.com 
6. ดร.พรทิพย�  วิมลทรง   โทรศัพท� - 
7. นางวีณา จิรัตฐิวรุตม�กุล ชัยสาร  โทรศัพท�  089-8758662  E-mail weena026@gmail.com 
8. นางสาวนิสากร สุขหิรัญ  โทรศัพท�  080-3968087  E-mail nao_be@hotmail.com 
9. นางสาวเนตรนภา เหมทานนท�  โทรศัพท�  083-8085550  E-mail natenapa.env@gmail.com 
10. นางสาวบุษยมาศ เหมณี  โทรศัพท� - 
11. นางสาวจีรนันท� กลFอมนรา แกPวรักษา โทรศัพท�  091-8236190  E-mail mk_kaewruksa@hotmail.com 
12. นางสาวรวงนลิน เทพนวล                โทรศัพท�  - 
13. นางกานต�ธิดา บุญมา                      โทรศัพท�  - 
14. ดร.นิภาภรณ� มีพันธุ�                       โทรศัพท�  - 

 

วัน/เดือน/ป9... ช1วงเวลา วิธีการส่ือสาร 

ตามขPอตกลงที่ทําไวPกับ
นักศึกษาในคาบแรกของ

การเรียนการสอน 
 

 

ชFวงเวลาท่ีอาจารย�ไมFมีช่ัวโมงสอน 
 
 

ผFานตัวแทนนักศึกษาในแตFละ
กลุFมเรียน 

 
 

 



 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู+ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู+ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ#การสอน กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.2 เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 

 
 

 

 

1. กําหนดใหPมีการสรPางวัฒนธรรมองค�กรที่ปลูกฝUง
ความมี ระเ บียบ วินัย เคารพในกฎระเ บียบของ
มหาวิทยาลัย เชFน การเขPาชั้นเรียนตรงเวลา แตFงกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การยกยFองผูPที่ทําดี ใหP
สาธารณชนไดP รับ รูP หรื อใหP ร าง วัลตามโอกาส ที่
เหมาะสม 

2. กําหนดใหPทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรม
การเรียนการสอนใหPผูP เรียนเกิดความตระหนักใน
คุณคFาของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึง
ประสงค�ในการเป\นคนดี 

 

1. ประเมินจากพฤติกรรมของผูPเรียน เชFน การเขPาชั้น
เรียนตรงเวลา สFงงานตรงเวลาและครบถPวน การรFวม
กิจกรรมในชั้นเรียนอยFางผูPมีความรับผิดชอบ เป\นตPน 

2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่ไดPรับมอบหมาย   
การสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบปลายภาค
การศึกษา 

 
 

2.ความรู+ 
2.1 มีความรูPความเขPาใจในความสัมพันธ�ระหวFางมนุษย� 

สังคมและสิ่งแวดลPอม รวมทั้งแกPปUญหาและ
บริหารความขัดแยPงในการดํารงชีวิตและการ
ทํางานไดP 

2.2  มีความรูPความเขPาใจในหลักการ ขPอเท็จจริงเรื่องที่
ศึกษาและสามารถประยุกต�ใชPในชีวิตประจําวันไดP 

2.3 มีความรูPความเขPาใจในบทบาทและความสําคัญ
ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวขPองกับชีวิตประจําวัน รูPเทFา
ทัน และนํามาใชPในการดํารงชีวิตไดPอยFางมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 มีความรูP เขPาใจในการเปลี่ยนแปลงและมีจิตสํานึก
ในการเป\นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 

 

1. จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผูPเรียนเป\น
สําคัญโดยจัดกิจกรรม ในลักษณะบูรณาการความรูP
และประสบการณ�เดิมของผูPเรียนเขPากับความรูPและ
ประสบการณ�ใหมFในรายวิชาที่สอนไดPอยFางกลมกลืน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนPนการเรียนรูPจาก
การปฏิบัติเพื่อใหPผูP เ รียนเกิดความเขPาใจไดPอยFาง
แทPจริง 

3. จัดหาวิทยากรที่มีความรูPความสามารถในศาสตร�
หรือคุณลักษณะที่    พึงประสงค�ที่ตPองการปลูกฝUงมา
ใหPความรูPแกFผูPเรียนตามโอกาสอันควร การนําผูPเรียน
ไปศึกษาดูงาน ณ   แหลFงเรียนรูPที่เป\นตัวแบบในดPาน
ตFางๆ เพื่อใหPเกิดการเรียนรูPจากสภาพจริง 

 
 

 

  1. ประ เ มินดP วยการสอบยF อย  สอบกลางภาค  
การศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา 

  2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมตFางๆ ของรายวิชา
ที่เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

  3.ประเมินจากชิ้นงานที่ผูPเรียนสรPางสรรค�แลPวนําเสนอ
ผูPสอนทั้งเป\นกลุFมและรายบุคคล 

 
 



ผลการเรียนรู+ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ#การสอน กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+ 
3. ทักษะทางปVญญา 

 3.4 สามารถทําความเขPาใจ รวบรวม และสรุป
ประเด็นสาระตFางๆ ไดP 

 3.5 มีทักษะในการวางแผนงานและปฏิบัติการตาม
แผนที่วางไวPไดP 

 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดPวยกระบวนการ
คิดเพื่อสFงเสริมใหPผูPเรียน คิดวิเคราะห� ใครFครวญ
ดPวยเหตุผล และมีวิจารณญาณ เชFน อภิปรายกลุFม 
ฝtกแกPปUญหาเป\นกลุFม จัดสถานการณ�จําลองใหP
ผูPเรียนฝtกตัดสินใจ เป\นตPน 
 

 

1. ประเมินดPวยการสังเกตพฤติกรรมทางปUญญา
ของผูPเรียน ตั้งแตFขั้นสังเกตตั้งคําถาม สืบคPน คิด
วิเคราะห� สังเคราะห�และประเมินคFา ตามลําดับ 

2. ประเมินดPวยการนําเสนอรายงานผลการ
วิเคราะห� สังเคราะห�และประเมินคFาในกรณี
ตัวอยFาง บทบาทสมมติ บทความ บทรPอยกรอง 
หรือบทกวีนิพนธ�ที่นําเสนอในชั้นเรียน 

 

4.ทักษะความสัมพันธ#ระหว1างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดPรับมอบหมาย 

4.2 มีปฏิสัมพันธ�อันดีกับบุคคลในสังคม 
 

 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูPผFานประสบการณ�ตรงจาก
การทํางานเป\นคูF หรือเป\นกลุFมเพื่อฝtกความรับผิดชอบ
ทักษะความเป\นผูPนําและผูPตามที่ดี มีทักษะการสรPาง
มนุษย�สัมพันธ�ปรับตัวและยอมรับความแตกตFางของ
คนในสังคม 
 

 
 

1. สังเกตการณ�รFวมกิจกรรมกลุFมของผูPเรียน 
2. ประเมินทักษะความสัมพันธ�ระหวFางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ สรPางเครื่องมือใหPผูPเรียน
ประเมินผลตนเองและประเมินกลุFมเพื่อน 

 



ผลการเรียนรู+ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ#การสอน กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+ 
5. ทักษะการวิเคราะห#เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะดPานการสื่อสารและการสืบคPนขPอมูลโดย
ใชPเทคโนโลยีสารสนเทศไดPอยFางเหมาะสม 

5.5 มีทักษะในการจัดทําและนําเสนองานทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาตFางประเทศโดยใชP
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัด
ประสบการณ�ตรงใหPผูPเรียนไดP มีโอกาสใชPสถิติ
พื้นฐานในการวิเคราะห� วิเคราะห�ขPอมูลดPวย
คอมพิวเตอร� และนําเสนอดPวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมใหPผูPเรียนไดPสะทPอน
ความรูPความคิด ความเขPาใจผFานสื่อเทคโนโลยีแบบ
ตFาง ๆ 

2. ประเมินทักษะการใชPเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูP  ในรายวิชา และการใชPเทคโนโลยีใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตFางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

 

1.  แผนการสอน (จัดการเรียนการสอนไมFนPอยกวFา 15 สัปดาห� โดยไมFนับรวมสอบกลางภาค และปลายภาค) 
 

สัปดาห#ที่ หัวข+อ/รายละเอียด จํานวน*  
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช+ 

ผู+สอน 

1 บทที่ 1 วิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี 

1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลย ี

1.2 กระบวนการแสวงหาความรูPทาง
วิทยาศาสตร� 

3 - ใบงานที่ 1 กิจกรรมทักษะทาง
วิทยาศาสตร� เรื่อง การสังเกต 

-เอกสารประกอบการสอน 

-Power Point 

 

2 บทที่ 1 (ต1อ) 
1.3 ปฏิสัมพันธ�ระหวFางวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลย ี

1.4 ความกPาวหนPาทางวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลย ี

3 -ใบงานท่ี 2 ตอบคําถามทPายบท 

-วิดีโอ 

-เอกสารประกอบการสอน 

-Powerpoint 

 

3 บทที่ 1 (ต1อ) 
1.5 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีกบัการ
พัฒนาประเทศ 

1.6 ผลกระทบท่ีเกิดจากความกPาวหนPา 
ของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี

1.7 ปUญหา อุปสรรค และขPอเสนอแนะ
ในการพัฒนาวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีของไทย 

3 -ใบงานที่ 3 แบบฝtกหัดทPายบทท่ี 
1 

-เอกสารประกอบการสอน 

-Powerpoint 
 
 

 

4 บทที่ 2 ระบบนิเวศและส่ิงแวดล+อม 

2.1 ความหมายของนิเวศวิทยาและ
ระบบนิเวศ 

2.2 องค�ประกอบของระบบนิเวศ 

 -ใบงานท่ี 4 กิจกรรมระบบนเิวศ 

-เอกสารประกอบการสอน 

-Powerpoint 

 

5 บทที่ 2 (ต1อ) 
2.3 การถFายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

2.4 การหมุนเวียนของแรFธาตใุนระบบ
นิเวศ 

 -ใบงานที่ 5 กิจกรรมเรื่องวัฎจักร
ในระบบนิเวศ 

 

6 บทที่ 2 (ต1อ) 
2.5 สภาพแวดลPอมทางกายภาพท่ีเป\น
ปUจจัยกําหนดลักษณะของระบบนิเวศ 

2.6 ปUจจัยเก้ือหนุนระบบนิเวศทางดPาน
ชีวภาพ 

2.7 ปUจจัยจาํกัดของส่ิงมีชีวิต 

 - ใบงานที่ 6  ตอบคําถามทPายบท
ท่ี 2 

-วิดีโอ 

-เอกสารประกอบการสอน 

-Powerpoint 

 



7 บทที่ 2 (ต1อ) 
2.8 ความสมดุลของระบบนิเวศ 

2.9 ส่ิงแวดลPอม 

2.10 ความสัมพันธ�ระหวFางระบบนิเวศ
และส่ิงแวดลPอม 

 - ใบงานที่ 7  ตอบคําถาม
ทPายบทที่ 2 (ตFอ) 
 

 

8 บทที่ 3 วิทยาศาสตร#กับคุณภาพชีวิต 

3.1 ความหมายของคณุภาพชีวิต 

3.2 องค�ประกอบของคณุภาพชีวิต 

3.3 การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

3 -ใบงานท่ี 8 กิจกรรมทํา
แบบทดสอบคุณภาพชีวิต 

-เอกสารประกอบการสอน 

-Powerpoint 

 

9 บทที่ 3 (ต1อ) 
3.4 ปUจจัยท่ีเก่ียวขPองกับคุณภาพชีวิต 

3.5 การพัฒนาคณุภาพชีวิตท่ียัง่ยนื 
3.6 การประเมินคณุภาพชีวิต 

 

3 -ใบงานที่ 9 กิจกรรมท่ีเป\น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ียั่งยืน 
-เอกสารประกอบการสอน 

-Powerpoint 

 

10 บทที่ 4 การส1งเสรมิสุขภาพ 

4.1 ความหมายของสุขภาพและการ
สFงเสริมสุขภาพ 

4.2 ความสําคญัของการสFงเสรมิ
สุขภาพ 

3 -ใบงานท่ี 10 แบบฝtกหัดทPายคาบ
เรียน 

-เอกสารประกอบการสอน 

-Powerpoint 

 

11 บทที่ 4 (ต1อ) 
4.3 องค�ประกอบของการมีสุขภาพดี 
4.4 การสFงเสริมสุขภาพทางกาย 

 ใบงานที่ 11 กิจกรรมการสFงเสริม
สุขภาพของมหาวิทยาลัย 

 

12 บทที่ 4 (ต1อ) 
4.5 การสFงเสริมสุขภาพทางจิต 

4.6 ภาวะสุขภาพชุมชน 

 -ใบงาน 12 ตอบคําถามทPาย
บทเรียน 

-เอกสารประกอบการสอน 

-Powerpoint 
-แบบฝtกหัดทPายบท 

 

13 บทที่ 5 กรณีศกึษาในสถานการณ#
ส่ิงแวดล+อมที่สําคัญ 

5.1 สถานการณ�ดPานภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 -ใบงานท่ี 14 วิเคราะห�กรณีศึกษา
ในสถานการณ�ปUจจุบัน เรื่อง
โรงไฟฟxาฟูกูชิมะ 

-วิดีโอ 

-เอกสารประกอบการสอน 

-Powerpoint 

 

14 บทที่ 5 (ต1อ) 
5.2 สถานการณ�ดPานมลพิษส่ิงแวดลPอม 

 - ใบงานที่ 15 วิเคราะห�
กรณีศึกษาในสถานการณ�ปUจจุบัน 
เรื่องการวิเคราะห�ผลกระทบ
ส่ิงแวดลPอมจากสถานการณ�
ปUจจุบันผFานการเลFาขFาว 

-วิดีโอ 

-เอกสารประกอบการสอน 

-Powerpoint  

 



15 บทที่ 5 (ต1อ) 
5.3 สถานการณ�ดPานสุขอนามัย 

5.4 กรณีศึกษาสถานการณ�ปUจจุบนั 

 -ใบงานท่ี 16 กิจกรรมตFอเนื่อง
จากใบงานท่ี 14 วิเคราะห�
สถานการณ�ส่ิงแวดลPอมผFานการ
เลFาขFาวตFอเนื่องตFอจากสัปดาห�ท่ี 
15 

-วิดีโอ 

-เอกสารประกอบการสอน 

-Powerpoint 
-แบบฝtกหัดทPายบท  

 

16 นําเสนองานครั้งท่ี 1  เรื่อง การนําวิทยาศาสตร�ไปใชPเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

17 นําเสนองานครั้งท่ี 2  เรื่อง การนําวิทยาศาสตร�ไปใชPเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 

18 สอบปลายภาค 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู+ 
 

ผลการเรียนรู+* วิธีการประเมิน** สัปดาห#ที่ประเมิน สัดส1วนของการ
ประเมิน (%) 

1.2, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 3.4, 
3.5, 4.1, 4.2, 

5.1, 5.5 

- เขPาช้ันเรียน 

- งานท่ีไดPรับมอบหมาย 

- พฤติกรรมการเรียนรูP/เวลาเรียน 
การเขPารFวมกิจกรรม 

1-16 25% 

1.2, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 3.4, 

3.5 

- สอบกลางภาค 
 

7 20% 

1.2, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 3.4, 
3.5, 4.1, 4.2, 

5.1, 5.5 

- นําเสนอผลงาน 

 - อภิปราย 

 - ตอบขPอซักถาม 

  - รายงาน 

1-16 25% 

1.2, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 3.4, 

3.5 

- สอบปลายภาค 18 30% 

*   ระบุผลการเรียนรูPหัวขPอยFอย เชFน ( 1.1, 2.2, 3.3 )ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตFอของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 

** วิธีการประเมิน เชFน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงาน การนําเสนอหนPาช้ัน หรือการทดสอบ 
 

 



 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 

     - คณะกรรมการวิชาวิทยาศาสตร�เพื่อคุณภาพชีวิต. 2556. วิทยาศาสตร#เพื่อคุณภาพชีวิต. สุราษฎร�ธานี: ศูนย�
เอกสารตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี. 
2. เอกสารและข+อมูลสําคัญ  
เกษม จันทร�แกPว. ม.ป.ป. วิทยาศาสตร#ส่ิงแวดล+อม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�อักษรสยามการพิมพ�. 
จักรพันธุ� ปUญจะสุวรรณ. 2545. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม. กรุงเทพฯ สํานักพิมพ�โอเดียนสโตร�. 
ฉัตรไชย รัตนไชย. 2539. การจัดการคุณภาพน้ํา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. พิมพ�ครั้งท่ี 2. 
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ�. 2549. มนุษย#กับส่ิงแวดล+อม. พิมพ�คร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�แหFงจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย.   
นิตยา เลาหะจินดา. 2546. นิเวศวิทยา (พื้นฐานส่ิงแวดลPอมศึกษา) กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�. 
นัทธีรา สรรมณี. 2541. เคมีส่ิงแวดล+อม. พิมพ�ครั้งท่ี 2. นครปฐม: คณะวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดลPอม มหาวิทยาลัยศิลปกร.  
พัฒนา มูลพฤกษ�. 2545. การป[องกันและควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ� ซิกมFา ดีไซน�กราฟฟ�ก จํากัด. 
มนัส สุวรรณ. 2538. นิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�โอเดียนสโตร�. 
มั่นสิน ตัณฑุเวศม� และ ไพพรรณ พรประภา. 2540. การจัดการคุณภาพนํ้าและการบําบัดนํ้าเสียในบ1อปลาและสัตว#

นํ้าอ่ืนๆ. เลFม 1 การจัดการคุณภาพนํ้า. พิมพ�ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�.  
ยุพดี เสตรพรรณ. 2549. ชีวิตกับส่ิงแวดล+อม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�พิศิษฐ�การพิมพ�.  
ราตรี ภารา. 2543. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�อักษราพิพัฒน� จํากัด.  
ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา. 2540. ภาวะมลพิษของดินจาการใช+สารเคมี. กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ�

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�. 
สุกาญจน� รัตนเลิศนุสรณ�. 2548. หลักการจัดการส่ิงแวดล+อม. พิมพ�ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ� ส.ส.ท.  
สุนันท� บุราญรมย�. 2550. วิทยาศาสตร#เพื่อคุณภาพชีวิต. พิมพ�คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: เวิร�ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน. 

สุธีลา ตุลยะเสถียร  โกศล  วงศ�สวรรค� และสถิต  วงศ�สวรรค�. 2544. มลพิษส่ิงแวดล+อม (ปVญหาสังคมไทย) 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�รวมสาส�น. 

3. เอกสารและข+อมูลแนะนํา 

- 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ#การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

แบบประเมินผูPสอนออนไลน�ของมหาวิทยาลัย 



2. กลยุทธ#การประเมินการสอน 

2.1 การประเมินการสอนโดยผูPเรียนภายหลังส้ินสุดการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัย 

2.2 ผูPสอนประเมินตนเอง 

2.3 กลุFมอาจารย�ผูPสอนรFวมกันประเมินโดยพิจารณาจากผลการเรียนรูPทั้ง 5 ดPาน 
2.4 คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปประเมินการสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 

       การนําผลการประเมินการเรียนการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชาน้ีมาปรับปรุงการสอนหลังส้ินสุด
การเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
    - ในระหวFางกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในผลการเรียนรูPที่วัดและประเมินผลผFานแลPว 
    - ในการสอบปลายภาคใหPมีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรูPที่สําคัญๆ อีกครั้ง 
    - การสอบสัมภาษณ�เพื่อประมวลการเรียนรูPในรายวิชา  

     - การตรวจผลงานใหPมีการสุFมสัมภาษณ�เพื่อประเมินผลงาน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปT ตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 

หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล+องกับพันธกิจอ่ืนๆ (ถ+ามี) 

รูปแบบการบูรณนาการ เน้ือหารายวิชา 

(เชFน งานวิจัย โครงการ 
การศึกษาดูงาน เป\นตPน) 

- 

อาจารย#ผู+รับผิดชอบรายวิชา 

ลงช่ือ..............................................................................วันที่............................................................ 

(ดร.พงษ#ศักด์ิ นพรัตน#) 

ประธานคณะอนุกรรมการประจํารายวิชา 

ลงช่ือ..............................................................................วันที่............................................................ 

(ดร.พงษ#ศักด์ิ นพรัตน#) 


