มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา
GED4001 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร#ธานี
คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข+อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
GED 4001 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
2. จํานวนหน1วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4.ผู+รับผิดชอบรายวิชา /และอาจารย#ผู+สอน
ผู+รับผิดชอบรายวิชา: ดร.พงษศักดิ์ นพรัตน
อาจารย#ผู+สอนรายวิชา
1. ดร.วัชรี รวยรื่น
2. ดร.พงษศักดิ์ นพรัตน
3. ดร.สุพรรณิการ ศรีบัวทอง
4. นายสุรชัย สังขงาม
5. นางวีณา จิรัตฐิวรุตมกุล ชัยสาร
6. นางสาวนิสากร สุขหิรัญ
7. นางสาวบุษยมาศ เหมณี
8. นางสาวจีรนันท กลKอมนรา แกMวรักษา
9. นางสาวรวงนลิน เทพนวล
10. นางกานตธิดา บุญมา
11. ดร.วรรณพิชญ จุลกัลปP
12. ผูMชKวยศาสตราจารย ดร.พราวตา จันทโร
13. ดร.รัชฎาพร ไทยเกิด
14. ผูMชKวยศาสตราจารยกฤตภาส จินาภาค
15. ดร.อุราภรณ เรืองวัชรินทร
16. ดร.จิรวัฒน มาลา
17. ดร.อรภรณ บัวหลวง
18. ดร.ชุติมา เสพยธรรม
19. นางสาวนภาพร รัตนาถ
20. ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข
5. ภาคการศึกษา / ชั้นป9ที่เรียน
ภาคการศึกษา 1/2561 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรชั้นปZที่ 1 หรือ 2

6. รายวิชาที่ต+องเรียนมาก1อน (pre-requisite) (ถ+ามี)
ไมKมี
7. รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (co-requisites) (ถ+ามี)
ไมKมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล1าสุด
8 มิถุนายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ1งหมายและวัตถุประสงค#
1. จุดมุ1งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหMนักศึกษาเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม (ตอบ LO ขMอที่ 1.2)
1.2 เพื่ อใหM นักศึ กษามี ความรูMความเขM าใจในความสั มพั นธ หลั กการ ขM อเท็ จจริ ง ระหวK า งมนุ ษย สั งคมและ
สิ่งแวดลMอม รวมทั้งมีการแกMป]ญหาในชีวิตประจําวันไดM (ตอบ LO ขMอที่ 2.1, 2.2)
1.3 เพื่อใหMนักศึกษามีความรูMความเขMาใจ ในบทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตประจําวันและมีจิตสํานึกในการเป_นพลเมืองไดM (ตอบ LO ขMอที่ 2.3, 2.4)
1.4 เพื่อใหMนักศึกษาสามารถทําความเขMาใจ รวบรวมและสรุปประเด็นตKางๆไดM รวมถึงมีทักษะในการวางแผน
และปฏิบัติตามแผนที่วางไวMไดM (ตอบ LO ขMอที่ 3.4, 3.5)
1.5 เพื่อใหMนักศึกษามีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลในสังคม และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดMรับมอบหมาย (ตอบ
LO ขMอที่ 4.1, 4.2)
1.6 เพื่ อใหM นักศึ กษามี ทั กษะในการจั ดทํ า ขM อมู ล ประกอบการนํ าเสนอโดยใชM เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ (ตอบ LO ขMอที่ 5.1, 5.5)
2. วัตถุประสงค#ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- เพื่อใหMนักศึกษาสามารถนําความรูMทางวิทยาศาสตรมาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผูMสอนไดMจัดกระบวนการเรียนการ
สอนแบบเนMนผูMเรียนเป_นสําคัญ จึงปรับปรุงรายวิชา ดังตKอไปนี้
2.1 ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหMทันสมัย โดยเทียบเคียงสถานการณป]จจุบันมาประยุกตใชMรKวมกับการ
จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูM
2.2 ปรับสื่อการสอนใหMทันสมัยและหลากหลาย
2.3 เชิญวิทยากรผูMทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหMนักศึกษาในบางคาบเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร การเปลี่ยนแปลงความกMาวหนMาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศึกษา
สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแกM ไขสถานการณการเปลี่ ยนแปลงของระบบนิ เวศ สิ่ งแวดลM อม ตลอดจนการดู แล
ตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดลM อม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมอยKางยั่งยืน
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. จํานวนชั่วโมงที่ใช+ต1อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
54

การฝPกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝPกงาน
-

การศึกษาด+วยตนเอง
90

3. จํานวนชั่วโมงต1อสัปดาห#ที่อาจารย#ให+คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก1นักศึกษาเปQนรายบุคคล
ข+อมูลการติดต1อ
1. ดร.พงษศักดิ์ นพรัตน
โทรศัพท 090-7014012 E-mail ball_biot@hotmail.com
2. ดร.วัชรี รวยรื่น
โทรศัพท 085-2579695 E-mail ruairuen@gmail.com
3. นายสุรชัย สังขงาม
โทรศัพท 084-5270825 E-mail Enjoy_Jain@hotmail.com
4. นางวีณา จิรัตฐิวรุตมกุล ชัยสาร
โทรศัพท 089-8758662 E-mail weena026@gmail.com
5. นางสาวนิสากร สุขหิรัญ
โทรศัพท 080-3968087 E-mail nao_be@hotmail.com
6. นางสาวบุษยมาศ เหมณี
โทรศัพท 081-7879446 E-mail bb.hemmanee@hotmail.com
7. นางสาวจีรนันท กลKอมนรา แกMวรักษา โทรศัพท 091-8236190 E-mail mk_kaewruksa@hotmail.com
8. นางสาวรวงนลิน เทพนวล
โทรศัพท 091-8172424 E-mail ruangnalin.t@gmail.com
9. นางกานตธิดา บุญมา
โทรศัพท 089-6502582 E-mail kantida.sangrieng@gmail.com
10. ดร.วรรณพิชญ จุลกัลปP
โทรศัพท 089-7246460 E-mail bird_jang@hotmail.com
11. ดร.สุพรรณิการ ศรีบัวทอง
โทรศัพท 081-6697666 E-mail --------12. ผูMชKวยศาสตราจารย ดร.พราวตา จันทโร
โทรศัพท …………………… E-mail --------13. ดร.รัชฎาพร ไทยเกิด
โทรศัพท 089-5929702 E-mail --------14. ผูMชKวยศาสตราจารยกฤตภาส จินาภาค
โทรศัพท 081-5945550 E-mail --------15. ดร.อุราภรณ เรืองวัชรินทร
โทรศัพท ……………………. E-mail --------16. ดร.จิรวัฒน มาลา
โทรศัพท 092-9809899 E-mail --------17. ดร.อรภรณ บัวหลวง
โทรศัพท ……………………. E-mail --------18. ดร.ชุติมา เสพยธรรม
โทรศัพท ……………………. E-mail --------19. นางสาวนภาพร รัตนาถ
โทรศัพท ……………………. E-mail --------20. ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข
โทรศัพท ……………………. E-mail ---------

วัน/เดือน/ป9...

ช1วงเวลา

วิธีการสื่อสาร

ตามขMอตกลงที่ทําไวMกับ
นักศึกษาในคาบแรกของ
การเรียนการสอน

ชKวงเวลาที่อาจารยไมKมีชั่วโมงสอน

ผKานตัวแทนนักศึกษาในแตKละ
กลุKมเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู+ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู+ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลยุทธ#การสอน
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.2 เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน 1. กํ า หนดใหM มี ก ารสรM า งวั ฒ นธรรมองคกรที่ ป ลู ก ฝ] งความมี
ระเบี ยบวินัย เคารพในกฎระเบี ยบของมหาวิท ยาลัย เชK น การ
และสังคม
เขM า ชั้ นเรี ยนตรงเวลา แตK งกายตามระเบี ยบของมหาวิ ท ยาลั ย
การยกยK องผูM ที่ ทํ า ดี ใหM ส าธารณชนไดM รั บ รูM ห รื อใหM ร างวั ล ตาม
โอกาสที่เหมาะสม
2. กํา หนดใหM ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิ จกรรมการเรียน
การสอนใหM ผูM เรี ยนเกิ ด ความตระหนั กในคุ ณ คK า ของคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงคในการเป_นคนดี
2.ความรู+
2.1 มีความรูMความเขMาใจในความสัมพันธระหวKาง
มนุษย สังคมและสิ่งแวดลMอม รวมทั้ง
แกMป]ญหาและบริหารความขัดแยMงในการ
ดํารงชีวิตและการทํางานไดM
2.2 มีความรูMความเขMาใจในหลักการ ขMอเท็จจริง
เรื่องที่ศึกษาและสามารถประยุกตใชMใน
ชีวิตประจําวันไดM
2.3 มีความรูMความเขMาใจในบทบาทและ
ความสําคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวขMองกับ
ชีวิตประจําวัน รูMเทKาทัน และนํามาใชMในการ
ดํารงชีวิตไดMอยKางมีประสิทธิภาพ
2.4 มีความรูM เขMาใจในการเปลี่ยนแปลงและมี
จิตสํานึกในการเป_นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก

1. จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผูMเรียนเป_ นสําคัญโดยจั ด
กิ จกรรม ในลั กษณะบู ร ณาการความรูM และประสบการณเดิ ม
ของผูM เรี ยนเขM า กั บ ความรูM แ ละประสบการณใหมK ใ นรายวิ ช าที่
สอนไดMอยKางกลมกลืน
2. จั ดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เนM น การเรี ย นรูM จ ากการ
ปฏิบัติเพื่อใหMผูMเรียนเกิดความเขMาใจไดMอยKางแทMจริง
3. จั ด หาวิ ท ยากรที่ มี ค วามรูM ค วามสามารถในศาสตรหรื อ
คุณลั กษณะที่ พึ งประสงคที่ตMองการปลู กฝ] งมาใหM ความรูMแกK
ผูM เรี ย นตามโอกาสอั น ควร การนํ า ผูM เรี ย นไปศึ ก ษาดู งาน ณ
แหลK งเรียนรูM ที่เป_ นตั วแบบในดM านตKา งๆ เพื่ อใหM เกิ ดการเรียนรูM
จากสภาพจริง

กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+
1. ประเมิ นจากพฤติ กรรมของผูMเรี ยน เชK น การเขM า
ชั้นเรียนตรงเวลา สKงงานตรงเวลาและครบถMวน การ
รK วมกิ จกรรมในชั้ นเรี ยนอยK างผูM มีค วามรั บผิ ดชอบ
เป_นตMน
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่ไดMรับมอบหมาย
การสอบกลางภาคการศึ กษาและการสอบปลาย
ภาคการศึกษา

1. ประเมิ น ดM ว ยการสอบยK อ ย สอบกลางภาค
การศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา
2. ประเมิ น จากการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตK า งๆ ของ
รายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
3.ประเมิ น จากชิ้ น งานที่ ผูM เรี ย นสรM า งสรรคแลM ว
นําเสนอผูMสอนทั้งเป_นกลุKมและรายบุคคล

ผลการเรียนรู+ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. ทักษะทางปRญญา
3.4 สามารถทําความเขMาใจ รวบรวม และสรุป
ประเด็นสาระตKางๆ ไดM
3.5 มีทักษะในการวางแผนงานและปฏิบัติการ
ตามแผนที่วางไวMไดM

4.ทักษะความสัมพันธ#ระหว1างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดMรับมอบหมาย
4.2 มีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลในสังคม

5. ทักษะการวิเคราะห#เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะดMานการสื่อสารและการสืบคMนขMอมูล
โดยใชMเทคโนโลยีสารสนเทศไดMอยKาง
เหมาะสม
5.5 มีทักษะในการจัดทําและนําเสนองานทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาตKางประเทศโดย
ใชMเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ#การสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดMวยกระบวนการคิดเพื่อ
สKงเสริมใหMผูMเรียน คิดวิเคราะห ใครKครวญดMวยเหตุผล และมี
วิจารณญาณ เชKน อภิปรายกลุKม ฝuกแกMป]ญหาเป_นกลุKม จัด
สถานการณจําลองใหMผูMเรียนฝuกตัดสินใจ เป_นตMน

กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+
1. ประเมินดMวยการสังเกตพฤติกรรมทางป]ญญา
ของผูMเรียน ตั้งแตKขั้นสังเกตตั้งคําถาม สืบคMน คิด
วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคKา ตามลําดับ
2. ประเมินดMวยการนําเสนอรายงานผลการ
วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคKาในกรณี
ตัวอยKาง บทบาทสมมติ บทความ บทรMอยกรอง
หรือบทกวีนิพนธที่นําเสนอในชั้นเรียน

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูMผKานประสบการณตรงจากการทํางาน
เป_นคูK หรือเป_ นกลุKมเพื่อฝuกความรับผิดชอบทั กษะความเป_นผูMนํา
และผูM ตามที่ ดี มี ทั กษะการสรM า งมนุ ษยสั ม พั นธปรั บ ตั ว และ
ยอมรับความแตกตKางของคนในสังคม

1. สังเกตการณรKวมกิจกรรมกลุKมของผูMเรียน
2. ประเมินทักษะความสัมพันธระหวKางบุคคล
และความรับผิดชอบ สรMางเครื่องมือใหMผูMเรียน
ประเมินผลตนเองและประเมินกลุKมเพื่อน

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณตรง
ใหMผูMเรียนไดM มีโอกาสใชMสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห วิเคราะห
ขMอมูลดMวยคอมพิวเตอร และนําเสนอดMวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมใหMผูMเรียนไดMสะทMอน
ความรูM ค วามคิ ด ความเขM า ใจผK า นสื่ อเทคโนโลยี
แบบตKาง ๆ
2. ประเมิ น ทั ก ษะการใชM เทคโนโลยี ใ นการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรูM ในรายวิ ช า และการใชM
เทคโนโลยี ใ นกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รตK า งๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน (จัดการเรียนการสอนไมKนMอยกวKา 15 สัปดาห โดยไมKนับรวมสอบกลางภาค และปลายภาค)
สัปดาห#ที่

หัวข+อ/รายละเอียด

1

บทที่ 1 วิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี
1.1 ความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.2 กระบวนการแสวงหาความรูMทางวิทยาศาสตร

2

บทที่ 1 (ต1อ)
1.3 ปฏิสัมพันธระหวKางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 ความกMาวหนMาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนา
ประเทศ
บทที่ 1 (ต1อ)
1.6 ผลกระทบที่เกิดจากความกMาวหนMา ของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.7 ป]ญหา อุปสรรค และขMอเสนอแนะในการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย
1.8 แผนพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ประเทศไทย
บทที่ 2 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล+อม
2.1 ความหมายของนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ
2.2 องคประกอบของระบบนิเวศ
2.3 การถKายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
บทที่ 2 (ต1อ)
2.4 การหมุนเวียนของแรKธาตุในระบบนิเวศ
2.5 สภาพแวดลMอมทางกายภาพที่เป_นป]จจัยกําหนด
ลักษณะของระบบนิเวศ
บทที่ 2 (ต1อ)
2.6 ป]จจัยเกื้อหนุนระบบนิเวศทางดMานชีวภาพ
2.7 ป]จจัยจํากัดของสิ่งมีชีวิต

3

4

5

6

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช+
- ใบงานที่ 1 กิจกรรมทักษะทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง การสังเกต
-เอกสารประกอบการสอน
-Power Point
-ใบงานที่ 2 ขKาวความกMาวหนMาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint

3

-ใบงานที่ 3 แบบฝuกหัดทMายบทที่ 1
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint

3

-ใบงานที่ 4 กิจกรรมระบบนิเวศ
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint

3

-ใบงานที่ 5 กิจกรรมเรื่องวัฎจักร
ในระบบนิเวศ
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint
- ใบงานที่ 6 แบบฝuกหัดทMายบทที่ 2
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint

3

7

8
9

10

11
12

13
14

15

บทที่ 2 (ต1อ)
3
- ใบงานที่ 7 แบบฝuกหัดทMายบทที่ 2 (ตKอ)
2.8 ความสมดุลของระบบนิเวศ
-เอกสารประกอบการสอน
2.9 สิ่งแวดลMอม
-Powerpoint
2.10 ความสัมพันธระหวKางระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลMอม
รายงานความก+าวหน+าการจัดทําวีดีโอ เรื่อง การนําวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยีมาใช+ในหัวข+อ
“เศรษฐกิจพอเพียง”
บทที่ 3 วิทยาศาสตร#กับคุณภาพชีวิต
3
-ใบงานที่ 8 กิจกรรมทําแบบทดสอบ
3.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
3.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิต
-เอกสารประกอบการสอน
3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
-Powerpoint
บทที่ 3 (ต1อ)
3
-ใบงานที่ 9 กิจกรรมที่เป_นแนวทางในการ
3.4 ป]จจัยที่เกี่ยวขMองกับคุณภาพชีวิต
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
3.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
-เอกสารประกอบการสอน
3.6 การประเมินคุณภาพชีวิต
-Powerpoint
บทที่ 4 การส1งเสริมสุขภาพ
4.1 ความหมายของสุขภาพและการสKงเสริมสุขภาพ
4.2 ความสําคัญของการสKงเสริมสุขภาพ
บทที่ 4 (ต1อ)
4.3 องคประกอบของการมีสุขภาพดี
4.4 การสKงเสริมสุขภาพทางกาย

3

บทที่ 4 (ต1อ)
4.5 การสKงเสริมสุขภาพทางจิต
4.6 ภาวะสุขภาพชุมชน
บทที่ 5 กรณีศึกษาในสถานการณ#สิ่งแวดล+อมที่
สําคัญ
5.1 สถานการณดMานภัยพิบัติทางธรรมชาติ
5.2 สถานการณดMานมลพิษสิ่งแวดลMอม

3

บทที่ 5 (ต1อ)
5.3 สถานการณดMานสุขอนามัย

3

3

3

-ใบงานที่ 10 แบบฝuกหัดทMายคาบเรียน
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint
ใบงานที่ 11 กิจกรรมการสKงเสริมสุขภาพ
ของมหาวิทยาลัย
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint
-ใบงาน 12 แบบฝuกหัดทMายบทที่ 4
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint
-ใบงานที่ 13 วิเคราะหกรณีศึกษาใน
สถานการณป]จจุบัน ดMานภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
-วิดีโอ
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint
- ใบงานที่ 14 วิเคราะหสถานการณดMาน
สุขอนามัย
-วิดีโอ
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint

16

บทที่ 5 (ต1อ)
5.4 กรณีศึกษาสถานการณป]จจุบัน

3

17

นําเสนอวีดีโอครั้งที่ 1

3

18

นําเสนอวีดีโอครั้งที่ 2

3

19

- ใบงานที่ 15 วิเคราะหกรณีศึกษาใน
สถานการณป]จจุบัน เรื่องการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลMอมจากสถานการณ
ป]จจุบันผKานการเลKาขKาว
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint
เรื่อง การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา
ใชMในหัวขMอ “เศรษฐกิจพอเพียง”
เรื่อง การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา
ใชMในหัวขMอ “เศรษฐกิจพอเพียง”

สอบปลายภาค

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู+
ผลการเรียนรู+*

วิธีการประเมิน**

สัปดาห#ที่ประเมิน

สัดส1วนของ
การประเมิน
(%)
25

1.2, 2.1, 2.2, - เขMาชั้นเรียน
1-14
2.3, 2.4, 3.4, - งานที่ไดMรับมอบหมายในชั้นเรียน
3.5, 4.1, 4.2, - พฤติกรรมการเรียนรูM/เวลาเรียน
5.1, 5.5
การเขMารKวมกิจกรรม
1.2, 2.1, 2.2, - นําเสนอวีดีโอ เรื่อง “วิทยาศาสตรและ
15-16
20
2.3, 2.4, 3.4, เทคโนโลยีกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
3.5
พอเพียง”
1.2, 2.1, 2.2, - นําเสนอผลงาน
1-14
25
2.3, 2.4, 3.4, - อภิปราย
3.5, 4.1, 4.2, - ตอบขMอซักถาม
5.1, 5.5
- รายงานรายบุคคลและรายกลุKม
1.2, 2.1, 2.2, - สอบปลายภาค
19
30
2.3, 2.4, 3.4,
3.5
* ระบุผลการเรียนรูMหัวขMอยKอย เชKน ( 1.1, 2.2, 3.3 )ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตKอของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2)
** วิธีการประเมิน เชKน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงาน การนําเสนอหนMาชั้น หรือการทดสอบ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
- คณะกรรมการวิชาวิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต. 2556. วิทยาศาสตร#เพื่อคุณภาพชีวิต. สุราษฎรธานี: ศูนย
เอกสารตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.
2. เอกสารและข+อมูลสําคัญ
เกษม จันทรแกMว. ม.ป.ป. วิทยาศาสตร#สิ่งแวดล+อม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอักษรสยามการพิมพ.
จักรพันธุ ป]ญจะสุวรรณ. 2545. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม. กรุงเทพฯ สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
ฉัตรไชย รัตนไชย. 2539. การจัดการคุณภาพน้ํา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. พิมพครั้งที่ 2.
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ. 2549. มนุษย#กับสิ่งแวดล+อม. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหKงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
นิตยา เลาหะจินดา. 2546. นิเวศวิทยา (พื้นฐานสิ่งแวดลMอมศึกษา) กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
นัทธีรา สรรมณี. 2541. เคมีสิ่งแวดล+อม. พิมพครั้งที่ 2. นครปฐม: คณะวิทยาศาสตรสิ่งแวดลMอม มหาวิทยาลัยศิลปกร.
พัฒนา มูลพฤกษ. 2545. การปYองกันและควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ ซิกมKา ดีไซนกราฟฟ•ก จํากัด.
มนัส สุวรรณ. 2538. นิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
มั่นสิน ตัณฑุเวศม และ ไพพรรณ พรประภา. 2540. การจัดการคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสียในบ1อปลาและสัตว#
น้ําอื่นๆ. เลKม 1 การจัดการคุณภาพน้ํา. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ยุพดี เสตรพรรณ. 2549. ชีวิตกับสิ่งแวดล+อม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพพิศิษฐการพิมพ.
ราตรี ภารา. 2543. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอักษราพิพัฒน จํากัด.
ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา. 2540. ภาวะมลพิษของดินจาการใช+สารเคมี. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ. 2548. หลักการจัดการสิ่งแวดล+อม. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ ส.ส.ท.
สุนันท บุราญรมย. 2550. วิทยาศาสตร#เพื่อคุณภาพชีวิต. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เวิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.
สุธีลา ตุลยะเสถียร โกศล วงศสวรรค และสถิต วงศสวรรค. 2544. มลพิษสิ่งแวดล+อม (ปRญหาสังคมไทย)
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพรวมสาสน.
3. เอกสารและข+อมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
กลยุทธ#การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
แบบประเมินผูMสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ#การประเมินการสอน
2.1 การประเมินการสอนโดยผูMเรียนภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัย
2.2 ผูMสอนประเมินตนเอง
2.3 กลุKมอาจารยผูMสอนรKวมกันประเมินโดยพิจารณาจากผลการเรียนรูMทั้ง 5 ดMาน
2.4 คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประเมินการสอน

1.

3. การปรับปรุงการสอน
การนําผลการประเมินการเรียนการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้มาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- ในระหวKางกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรูMที่วัดและประเมินผลผKานแลMว
- ในการสอบปลายภาคใหMมีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรูMที่สําคัญๆ อีกครั้ง
- การสอบสัมภาษณเพื่อประมวลการเรียนรูMในรายวิชา
- การตรวจผลงานใหMมีการสุKมสัมภาษณเพื่อประเมินผลงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปZ ตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน

หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล+องกับพันธกิจอื่นๆ (ถ+ามี)
รูปแบบการบูรณนาการ

เนื้อหารายวิชา

(เชKน งานวิจัย โครงการ
การศึกษาดูงาน เป_นตMน)

-

ผู+รับผิดชอบรายวิชา (ประธานผู+รับผิดชอบรายวิชา)

ลงชื่อ.............................................................................. วันที่............................................................
(ดร.พงษ#ศักดิ์ นพรัตน# )

