มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา
GED4001 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
ประจําภาคเรียนที่ 2/2559

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร#ธานี
คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข+อมูลทัว่ ไป
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
กลุFมเรียนที่ N02, N07
2. ดร.พงษศักดิ์ นพรัตน
กลุFมเรียนที่ N07, N08
3. ดร.ภควดี รักษทอง
กลุFมเรียนที่ K31 (สมุย)
4. นายสุรชัย สังขงาม
กลุFมเรียนที่ N03, N04, K33 (สมุย)
5. ดร.พรทิพย วิมลทรง
กลุFมเรียนที่ N01, K31 (สมุย)
6. นางวีณา จิรัตฐิวรุตมกุล ชัยสาร
กลุFมเรียนที่ N05
7. นางสาวนิสากร สุขหิรัญ
กลุFมเรียนที่ N03, N04
8. นางสาวเนตรนภา เหมทานนท
กลุFมเรียนที่ N02, N07
9. นางสาวบุษยมาศ เหมณี
กลุFมเรียนที่ N01, N02, N06, K33 (สมุย)
10. นางสาวจีรนันท กลFอมนรา แกQวรักษา กลุFมเรียนที่ N05
11. นางสาวรวงนลิน เทพนวล
กลุFมเรียนที่ N08
12. นางกานตธิดา บุญมา
กลุFมเรียนที่ N06
13. ดร.วรรณพิชญ จุลกัลปS
กลุFมเรียนที่ K32 (สมุย)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นป9ที่เรียน
ภาคการศึกษาตQนและปลาย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรชั้นปVที่ 1 หรือ 2
6. รายวิชาที่ต+องเรียนมาก1อน (pre-requisite) (ถ+ามี)
ไมFมี
7. รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (co-requisites) (ถ+ามี)
ไมFมี
8. สถานที่เรียน
หQอง Auditorium อาคารทีปZงกรรัศมีโชติ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล1าสุด
20 ธันวาคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุ1งหมายและวัตถุประสงค#
1. จุดมุ1งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหQนักศึกษาเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม (ตอบ LO ขQอที่ 1.2)
1.2 เพื่ อใหQนักศึกษามีค วามรูQค วามเขQาใจในความสัมพั นธ หลักการ ขQอเท็ จจริง ระหวFางมนุษ ย สังคมและ
สิ่งแวดลQอม รวมทั้งมีการแกQปZญหาในชีวิตประจําวันไดQ (ตอบ LO ขQอที่ 2.1, 2.2)
1.3 เพื่อใหQนักศึกษามีความรูQความเขQาใจ ในบทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตประจําวันและมีจิตสํานึกในการเปaนพลเมืองไดQ (ตอบ LO ขQอที่ 2.3, 2.4)
1.4 เพื่อใหQนักศึกษาสามารถทําความเขQาใจ รวบรวมและสรุปประเด็นตFางๆไดQ รวมถึงมีทักษะในการวางแผน
และปฏิบัติตามแผนที่วางไวQไดQ (ตอบ LO ขQอที่ 3.4, 3.5)
1.5 เพื่อใหQนักศึกษามีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลในสังคม และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดQรับมอบหมาย (ตอบ
LO ขQอที่ 4.1, 4.2)
1.6 เพื่ อใหQ นักศึ ก ษามี ทั ก ษะในการจั ดทํ าขQ อ มู ลประกอบการนํ าเสนอโดยใชQ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ (ตอบ LO ขQอที่ 5.1, 5.5)
2. วัตถุประสงค#ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- เพื่อใหQนักศึกษาสามารถนําความรูQทางวิทยาศาสตรมาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผูQสอนไดQจัดกระบวนการเรียนการ
สอนแบบเนQนผูQเรียนเปaนสําคัญ จึงปรับปรุงรายวิชา ดังตFอไปนี้
2.1 ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหQทันสมัย โดยเทียบเคียงสถานการณปZจจุบันมาประยุกตใชQรFวมกับการ
จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูQ
2.2 ปรับสื่อการสอนใหQทันสมัยและหลากหลาย
2.3 เชิญวิทยากรผูQทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหQนักศึกษาในบางคาบเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร การเปลี่ยนแปลงความกQาวหนQาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศึกษา
สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแกQไขสถานการณการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ สิ่งแวดลQอม ตลอดจนการดูแล
ตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดลQอม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมอยFางยั่งยืน
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
51

การฝPกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝPกงาน
-

การศึกษาด+วยตนเอง
90

3. จํานวนชั่วโมงต1อสัปดาห#ที่อาจารย#ให+คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก1นักศึกษาเปQนรายบุคคล
ข+อมูลการติดต1อ
1. ดร.วัชรี รวยรื่น
โทรศัพท 085-2579695 E-mail ruairuen@gmail.com
2. ดร.พงษศักดิ์ นพรัตน
โทรศัพท 090-7014012 E-mail ball_biot@hotmail.com
3. ดร.ภควดี รักษทอง
โทรศัพท 081-9089803 E-mail pakavadee@gmail.com
4. นายสุรชัย สังขงาม
โทรศัพท 084-5270825 E-mail Enjoy_Jain@hotmail.com
5. ดร.พรทิพย วิมลทรง
โทรศัพท 081-6327993 E-mail pwimonsong@gmail.com
6. นางวีณา จิรัตฐิวรุตมกุล ชัยสาร
โทรศัพท 089-8758662 E-mail weena026@gmail.com
7. นางสาวนิสากร สุขหิรัญ
โทรศัพท 080-3968087 E-mail nao_be@hotmail.com
8. นางสาวเนตรนภา เหมทานนท
โทรศัพท 083-8085550 E-mail natenapa.env@gmail.com
9. นางสาวบุษยมาศ เหมณี
โทรศัพท 081-7879446 E-mail bb.hemmanee@hotmail.com
10. นางสาวจีรนันท กลFอมนรา แกQวรักษา โทรศัพท 091-8236190 E-mail mk_kaewruksa@hotmail.com
11. นางสาวรวงนลิน เทพนวล
โทรศัพท 091-8172424 E-mail ruangnalin.t@gmail.com
12. นางกานตธิดา บุญมา
โทรศัพท 089-6502582 E-mail kantida.sangrieng@gmail.com
13. ดร.วรรณพิชญ จุลกัลปS
โทรศัพท 089-7246460 E-mail bird_jang@hotmail.com

วัน/เดือน/ป9...
ตามขQอตกลงที่ทําไวQกับ
นักศึกษาในคาบแรกของ
การเรียนการสอน

ช1วงเวลา

วิธีการสื่อสาร

ชFวงเวลาที่อาจารยไมFมีชั่วโมงสอน

ผFานตัวแทนนักศึกษาในแตFละ
กลุFมเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู+ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู+ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลยุทธ#การสอน
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.2 เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน 1. กํ า หนดใหQ มี ก ารสรQ า งวั ฒ นธรรมองคกรที่ ป ลู ก ฝZ ง ความมี
ระเบียบวินัย เคารพในกฎระเบี ยบของมหาวิทยาลัย เชFน การ
และสังคม
เขQ าชั้ นเรี ยนตรงเวลา แตF งกายตามระเบี ยบของมหาวิท ยาลั ย
การยกยF อ งผูQ ที่ ทํ า ดี ใหQ สาธารณชนไดQ รั บ รูQ ห รื อ ใหQ ร างวั ล ตาม
โอกาสที่เหมาะสม
2. กําหนดใหQทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียน
การสอนใหQ ผูQเรี ย นเกิ ด ความตระหนั ก ในคุ ณ คF า ของคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงคในการเปaนคนดี
2.ความรู+
2.1 มีความรูQความเขQาใจในความสัมพันธระหวFาง
มนุษย สังคมและสิ่งแวดลQอม รวมทั้ง
แกQปZญหาและบริหารความขัดแยQงในการ
ดํารงชีวิตและการทํางานไดQ
2.2 มีความรูQความเขQาใจในหลักการ ขQอเท็จจริง
เรื่องที่ศึกษาและสามารถประยุกตใชQใน
ชีวิตประจําวันไดQ
2.3 มีความรูQความเขQาใจในบทบาทและ
ความสําคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวขQองกับ
ชีวิตประจําวัน รูQเทFาทัน และนํามาใชQในการ
ดํารงชีวิตไดQอยFางมีประสิทธิภาพ
2.4 มีความรูQ เขQาใจในการเปลี่ยนแปลงและมี
จิตสํานึกในการเปaนพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก

1. จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผูQเรียนเปaนสําคัญโดยจัด
กิจกรรม ในลักษณะบู รณาการความรูQแ ละประสบการณเดิ ม
ของผูQ เรี ยนเขQ ากั บ ความรูQและประสบการณใหมF ในรายวิ ชาที่
สอนไดQอยFางกลมกลืน
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เนQ น การเรี ย นรูQ จ ากการ
ปฏิบัติเพื่อใหQผูQเรียนเกิดความเขQาใจไดQอยFางแทQจริง
3. จั ด หาวิ ท ยากรที่ มี ค วามรูQ ค วามสามารถในศาสตรหรื อ
คุณลักษณะที่ พึงประสงคที่ตQองการปลูกฝZงมาใหQความรูQแกF
ผูQ เรี ย นตามโอกาสอั น ควร การนํ า ผูQ เรี ย นไปศึ ก ษาดู ง าน ณ
แหลFงเรียนรูQที่เปaนตัวแบบในดQานตFางๆ เพื่อใหQ เกิดการเรียนรูQ
จากสภาพจริง

กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+
1. ประเมินจากพฤติกรรมของผูQเรียน เชFน การเขQา
ชั้นเรียนตรงเวลา สFงงานตรงเวลาและครบถQวน การ
รFวมกิ จกรรมในชั้ น เรียนอยF างผูQ มี ค วามรับ ผิ ดชอบ
เปaนตQน
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่ไดQรับมอบหมาย
การสอบกลางภาคการศึ ก ษาและการสอบปลาย
ภาคการศึกษา

1. ประเมิ น ดQ ว ยการสอบยF อ ย สอบกลางภาค
การศึกษาและสอบปลายภาคการศึกษา
2. ประเมิ น จากการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตF า งๆ ของ
รายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
3.ประเมิ น จากชิ้ น งานที่ ผูQ เรี ย นสรQ า งสรรคแลQ ว
นําเสนอผูQสอนทั้งเปaนกลุFมและรายบุคคล

ผลการเรียนรู+ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. ทักษะทางปRญญา
3.4 สามารถทําความเขQาใจ รวบรวม และสรุป
ประเด็นสาระตFางๆ ไดQ
3.5 มีทักษะในการวางแผนงานและปฏิบัติการ
ตามแผนที่วางไวQไดQ

4.ทักษะความสัมพันธ#ระหว1างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดQรับมอบหมาย
4.2 มีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลในสังคม

5. ทักษะการวิเคราะห#เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะดQานการสื่อสารและการสืบคQนขQอมูล
โดยใชQเทคโนโลยีสารสนเทศไดQอยFาง
เหมาะสม
5.5 มีทักษะในการจัดทําและนําเสนองานทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาตFางประเทศโดย
ใชQเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ#การสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดQวยกระบวนการคิดเพื่อ
สFงเสริมใหQผูQเรียน คิดวิเคราะห ใครFครวญดQวยเหตุผล และมี
วิจารณญาณ เชFน อภิปรายกลุFม ฝwกแกQปZญหาเปaนกลุFม จัด
สถานการณจําลองใหQผูQเรียนฝwกตัดสินใจ เปaนตQน

กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+
1. ประเมินดQวยการสังเกตพฤติกรรมทางปZญญา
ของผูQเรียน ตั้งแตFขั้นสังเกตตั้งคําถาม สืบคQน คิด
วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคFา ตามลําดับ
2. ประเมินดQวยการนําเสนอรายงานผลการ
วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคFาในกรณี
ตัวอยFาง บทบาทสมมติ บทความ บทรQอยกรอง
หรือบทกวีนิพนธที่นําเสนอในชั้นเรียน

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูQผFานประสบการณตรงจากการทํางาน
เปaนคูF หรือเปaนกลุFมเพื่อฝwกความรับผิดชอบทักษะความเปaนผูQนํา
และผูQ ตามที่ ดี มี ทั ก ษะการสรQ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธปรั บ ตั ว และ
ยอมรับความแตกตFางของคนในสังคม

1. สังเกตการณรFวมกิจกรรมกลุFมของผูQเรียน
2. ประเมินทักษะความสัมพันธระหวFางบุคคล
และความรับผิดชอบ สรQางเครื่องมือใหQผูQเรียน
ประเมินผลตนเองและประเมินกลุFมเพื่อน

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณตรง
ใหQผูQเรียนไดQ มีโอกาสใชQสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห วิเคราะห
ขQอมูลดQวยคอมพิวเตอร และนําเสนอดQวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมใหQผูQเรียนไดQสะทQอน
ความรูQ ค วามคิ ด ความเขQ า ใจผF านสื่ อ เทคโนโลยี
แบบตFาง ๆ
2. ประเมิ น ทั ก ษะการใชQ เทคโนโลยี ใ นการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรูQ ในรายวิ ช า และการใชQ
เทคโนโลยี ใ นกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รตF า งๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน (จัดการเรียนการสอนไมFนQอยกวFา 15 สัปดาห โดยไมFนับรวมสอบกลางภาค และปลายภาค)
สัปดาห#ที่

หัวข+อ/รายละเอียด

1
บทที่ 1 วิทยาศาสตร#และ
9-13 ม.ค. 2560 เทคโนโลยี
1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
1.2 กระบวนการแสวงหาความรูQ
ทางวิทยาศาสตร
2
บทที่ 1 (ต1อ)
16-20 ม.ค. 2560 1.3 ปฏิสัมพันธระหวFาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 ความกQาวหนQาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
บทที่ 1 (ต1อ)
23-27 ม.ค. 2560 1.5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กับการพัฒนาประเทศ
1.6 ผลกระทบที่เกิดจาก
ความกQาวหนQา ของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
1.7 ปZญหา อุปสรรค และ
ขQอเสนอแนะในการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ไทย
4
บทที่ 2 ระบบนิเวศและ
30-31 ม.ค.- สิ่งแวดล+อม
1-3 ก.พ. 2560 2.1 ความหมายของนิเวศวิทยา
และระบบนิเวศ
2.2 องคประกอบของระบบนิเวศ
5
บทที่ 2 (ต1อ)
6-10 ก.พ. 2560 2.3 การถFายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศ
2.4 การหมุนเวียนของแรFธาตุใน
ระบบนิเวศ

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ชั่วโมง
สื่อที่ใช+
3 - ใบงานที่ 1 กิจกรรมทักษะทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง การสังเกต
-เอกสารประกอบการสอน
-Power Point
3

-ใบงานที่ 2 ตอบคําถามทQายบท
-วิดีโอ
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint

3

-ใบงานที่ 3 แบบฝwกหัดทQายบทที่
1
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint

3

-ใบงานที่ 4 กิจกรรมระบบนิเวศ
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint

3

-ใบงานที่ 5 กิจกรรมเรื่องวัฎจักร
ในระบบนิเวศ

ผู+สอน

6
บทที่ 2 (ต1อ)
13-17 ก.พ. 2560 2.5 สภาพแวดลQอมทางกายภาพที่
เปaนปZจจัยกําหนดลักษณะของ
ระบบนิเวศ
2.6 ปZจจัยเกื้อหนุนระบบนิเวศ
ทางดQานชีวภาพ
2.7 ปZจจัยจํากัดของสิ่งมีชีวิต
7
บทที่ 2 (ต1อ)
20-24 ก.พ. 2560 2.8 ความสมดุลของระบบนิเวศ
2.9 สิ่งแวดลQอม
2.10 ความสัมพันธระหวFางระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลQอม
8
บทที่ 3 วิทยาศาสตร#กับคุณภาพ
27-28 ก.พ.- ชีวิต
1-3 มี.ค. 2560 3.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต
3.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิต
3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
9
บทที่ 3 (ต1อ)
6-10 มี.ค. 2560 3.4 ปZจจัยที่เกี่ยวขQองกับคุณภาพ
ชีวิต
3.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน
3.6 การประเมินคุณภาพชีวิต

3

- ใบงานที่ 6 ตอบคําถามทQาย
บทที่ 2
-วิดีโอ
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint

3

- ใบงานที่ 7 ตอบคําถามทQาย
บทที่ 2 (ตFอ)

3

-ใบงานที่ 8 กิจกรรมทํา
แบบทดสอบคุณภาพชีวิต
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint

3

-ใบงานที่ 9 กิจกรรมที่เปaน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืน
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint

10
บทที่ 4 การส1งเสริมสุขภาพ
13-16 มี.ค. 2560 4.1 ความหมายของสุขภาพและ
การสFงเสริมสุขภาพ
4.2 ความสําคัญของการสFงเสริม
สุขภาพ
11
บทที่ 4 (ต1อ)
20-24 มี.ค. 2560 4.3 องคประกอบของการมี
สุขภาพดี
4.4 การสFงเสริมสุขภาพทางกาย
12
บทที่ 4 (ต1อ)
27-31 มี.ค. 2560 4.5 การสFงเสริมสุขภาพทางจิต
4.6 ภาวะสุขภาพชุมชน

3

-ใบงานที่ 10 แบบฝwกหัดทQาย
คาบเรียน
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint

3

ใบงานที่ 11 กิจกรรมการ
สFงเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัย

3

-ใบงาน 12 ตอบคําถามทQาย
บทเรียน
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint
-แบบฝwกหัดทQายบท

13
งาน GED Day ประจําป9การศึกษา 2559
3-7 เม.ย. 2560
14
บทที่ 5 กรณีศึกษาใน
3 -ใบงานที่ 14 วิเคราะห
10-12 เม.ย. สถานการณ#สิ่งแวดล+อมที่สําคัญ
กรณีศึกษาในสถานการณปZจจุบัน
2560
5.1 สถานการณดQานภัยพิบัติทาง
เรื่องโรงไฟฟzาฟูกูชิมะ
ธรรมชาติ
- ใบงานที่ 15 วิเคราะห
5.2 สถานการณดQานมลพิษ
กรณีศึกษาในสถานการณปZจจุบัน
เรื่องการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลQอม
สิ่งแวดลQอมจากสถานการณ
ปZจจุบันผFานการเลFาขFาว
-วิดีโอ
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint
15
บทที่ 5 (ต1อ)
3 -ใบงานที่ 16 กิจกรรมตFอเนื่อง
จากใบงานที่ 14 วิเคราะห
17-21 เม.ย. 5.3 สถานการณดQานสุขอนามัย
สถานการณสิ่งแวดลQอมผFานการ
2560
5.4 กรณีศึกษาสถานการณ
เลFาขFาวตFอเนื่องตFอจากสัปดาหที่
ปZจจุบัน
14
-วิดีโอ
-เอกสารประกอบการสอน
-Powerpoint
-แบบฝwกหัดทQายบท
16
นําเสนองานครั้งที่ 1
3 เรื่อง การนําวิทยาศาสตรไปใชQ
24-28 เม.ย.
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2560
17
นําเสนองานครั้งที่ 2
3 เรื่อง การนําวิทยาศาสตรไปใชQ
1-4 พ.ค. 2560
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
18
8-9, 11, 15-19
สอบปลายภาค
พ.ค. 2560

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู+
ผลการเรียนรู+*

วิธีการประเมิน**

สัปดาห#ที่ประเมิน

สัดส1วนของ
การประเมิน
(%)
25

1.2, 2.1, 2.2, - เขQาชั้นเรียน
1-15
2.3, 2.4, 3.4, - งานที่ไดQรับมอบหมายในชั้นเรียน
3.5, 4.1, 4.2, - พฤติกรรมการเรียนรูQ/เวลาเรียน
5.1, 5.5
การเขQารFวมกิจกรรม
1.2, 2.1, 2.2, - นําเสนอวีดีโอเรื่องการนําวิทยาศาสตรไปใชQเพื่อ
16-17
20
2.3, 2.4, 3.4, การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.5
1.2, 2.1, 2.2, - นําเสนอผลงาน
1-15
25
2.3, 2.4, 3.4, - อภิปราย
3.5, 4.1, 4.2, - ตอบขQอซักถาม
5.1, 5.5
- รายงานรายบุคคลและรายกลุFม
1.2, 2.1, 2.2, - สอบปลายภาค
18
30
2.3, 2.4, 3.4,
3.5
* ระบุผลการเรียนรูQหัวขQอยFอย เชFน ( 1.1, 2.2, 3.3 )ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตFอของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2)
** วิธีการประเมิน เชFน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงาน การนําเสนอหนQาชั้น หรือการทดสอบ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
- คณะกรรมการวิชาวิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต. 2556. วิทยาศาสตร#เพื่อคุณภาพชีวิต. สุราษฎรธานี: ศูนย
เอกสารตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

2. เอกสารและข+อมูลสําคัญ
เกษม จันทรแกQว. ม.ป.ป. วิทยาศาสตร#สิ่งแวดล+อม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอักษรสยามการพิมพ.
จักรพันธุ ปZญจะสุวรรณ. 2545. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม. กรุงเทพฯ สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
ฉัตรไชย รัตนไชย. 2539. การจัดการคุณภาพน้ํา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. พิมพครั้งที่ 2.
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ. 2549. มนุษย#กับสิ่งแวดล+อม. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหFงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
นิตยา เลาหะจินดา. 2546. นิเวศวิทยา (พื้นฐานสิ่งแวดลQอมศึกษา) กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
นัทธีรา สรรมณี. 2541. เคมีสิ่งแวดล+อม. พิมพครั้งที่ 2. นครปฐม: คณะวิทยาศาสตรสิ่งแวดลQอม มหาวิทยาลัยศิลปกร.
พัฒนา มูลพฤกษ. 2545. การป]องกันและควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ ซิกมFา ดีไซนกราฟฟ‚ก จํากัด.
มนัส สุวรรณ. 2538. นิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
มั่นสิน ตัณฑุเวศม และ ไพพรรณ พรประภา. 2540. การจัดการคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสียในบ1อปลาและสัตว#
น้ําอื่นๆ. เลFม 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
แบบประเมินผูQสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ#การประเมินการสอน
2.1 การประเมินการสอนโดยผูQเรียนภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัย
2.2 ผูQสอนประเมินตนเอง
2.3 กลุFมอาจารยผูQสอนรFวมกันประเมินโดยพิจารณาจากผลการเรียนรูQทั้ง 5 ดQาน
2.4 คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
การนําผลการประเมินการเรียนการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้มาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
1.

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- ในระหวFางกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรูQที่วัดและประเมินผลผFานแลQว
- ในการสอบปลายภาคใหQมีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรูQที่สําคัญๆ อีกครั้ง
- การสอบสัมภาษณเพื่อประมวลการเรียนรูQในรายวิชา
- การตรวจผลงานใหQมีการสุFมสัมภาษณเพื่อประเมินผลงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปV ตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน

หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล+องกับพันธกิจอื่นๆ (ถ+ามี)
รูปแบบการบูรณนาการ

เนื้อหารายวิชา

(เชFน งานวิจัย โครงการ
การศึกษาดูงาน เปaนตQน)

-

อาจารย#ผู+รับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ..............................................................................วันที่............................................................
(ดร.พงษ#ศักดิ์ นพรัตน#)
ประธานคณะอนุกรรมการประจํารายวิชา
ลงชื่อ..............................................................................วันที่............................................................
(ดร.พงษ#ศักดิ์ นพรัตน#)

