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รายละเอียดของรายวิชา 

(Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                  - 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

GED4001  วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต  

Science for Quality of Life 

2. จํานวนหนวยกิต 

          3(3-0-6)  

3. ประเภทของรายวิชา  
          วิชาศึกษาทั่วไป 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

          4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  คณะอนุกรรมการรายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 
          4.2  อาจารยผูสอน 
  4.2.1  อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
          ภาคการศึกษาตนและปลาย  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรชั้นปที่ 1 หรือ 2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)   

          ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)   

          ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
          พฤษภาคม 2557 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

           1.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตรและคุณภาพชีวิต   
          1.2 สามารถประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
          1.3 มีแนวทางในการนําความรูทางวิทยาศาสตรมาพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิต  สภาพแวดลอม สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรมอยางย่ังยืน   
          1.4 เขาใจสถานการณที่สําคัญที่เกิดจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยมุงเนนใหนักศึกษา
มีความพยายาม  ตั้งใจ  ขยัน  อดทน  ควบคูกับการใชสติปญญาในการแกปญหาและมีความรับผิดชอบ  
          1.5 มีความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม  จรรยาบรรณ  และมีจิตสาธารณะ   
          1.6 มีความรับผิดชอบในงานและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย  มีปฏิสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน  มีทักษะในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

          เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรมาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผูสอนไดจัดกระบวนการเรียน
การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงปรับปรุงรายวิชา ดังตอไปนี ้

2.1 ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหทันสมัย โดยเทียบเคียงสถานการณปจจุบันมาประยุกตใชรวมกับการ
จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 

2.2 ปรับสื่อการสอนใหทันสมัยและหลากหลาย 
2.3 เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหนักศึกษาในบางคาบเรียน 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  
          ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร การเปลี่ยนแปลงความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศึกษา
สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแกไขสถานการณการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม ตลอดจนการดูแลตนเอง
ตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดลอม สงัคม การเมือง และวัฒนธรรม
อยางย่ังยืน 
          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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

48  ชั่วโมง ตามความตองการของ 
นักศึกษาเฉพาะราย 

- 96 ชั่วโมง 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

           ขึ้นอยูกับความตองการของนักศึกษาเปนรายกรณี   
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวในแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่
กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี ้

 1. สรุปสั้นๆ เก่ียวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 2. คําอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ  1  
 3. วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาน้ีเพ่ือประเมินผลการเรียนรูใน   
     มาตรฐานการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 1.1.1 มีความพยายาม  ต้ังใจ  ขยัน  อดทน  ควบคูกับการใชสติปญญาในการแกปญหาและมีความรับผิดชอบ 
 1.1.2 ความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม  จรรยาบรรณ  และมีจิตสาธารณะ 
    1.2  วิธีการสอน 

1.2.1 สอดแทรกการอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมในระหวางการสอน 
1.2.2 อาจารยตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1.3  วิธีการประเมินผล 
          1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก การพูดจา การมีสัมมาคาราวะตอคร-ูอาจารย 
          1.3.2 การตรวจสอบการเขาเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
2.  ความรู 
    2.1  ความรูท่ีตองพัฒนา  
          2.1.1 มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษย  สังคมและสิ่งแวดลอม  สามารถนําไปใชแกปญหา
และบริหารความขัดแยงได 
 2.1.2 มีความรูความเขาใจในหลักการ  ขอเท็จจริงในเรื่องที่ศึกษาและประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 2.1.3 มีความรูความเขาใจในบทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
 2.1.4 มีความรูความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงและความเปนไปของโลก 
 2.1.5 สามารถบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตาง ๆ เพ่ือประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข 
    2.2  วิธีการสอน 
          2.2.1 กระบวนการเรียนรูดวยตัวเอง  
          2.2.2 การบรรยายเชิงอภิปราย  
          2.2.3 การระดมสมอง และการแกปญหา   
          2.2.4 การสรุปประเด็นสําคัญ  
    2.3  วิธีการประเมินผล 
           2.3.1 การสอบยอย  การสอบระหวางภาค และการสอบปลายภาค   
 2.3.2 การประเมินผลงานที่ไดมอบหมาย 
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3.  ทักษะทางปญญา 
    3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
           3.1.1 มีทักษะการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคา 
 3.1.2 สามารถคิดอยางเปนระบบ 
 3.1.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 3.1.4 สามารถศึกษา  รวบรวม  และสรุปประเด็นที่ศึกษาได 
 3.1.5 สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและประยุกตใชความรูไดอยางสอดคลองกับสถานการณ 
    3.2  วิธีการสอน 
          3.2.1 ฝกตอบปญหาในชั้นเรียน 
          3.2.2 การแสดงความคิดเห็นตอปญหาที่เก่ียวกับเน้ือหา  
          3.2.3 การระดมสมองในการแกไขปญหาจากสถานการณที่กําหนดให 
    3.3  วิธีการประเมินผล 
          3.3.1 ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม 
          3.3.2 การทํางานที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลและกลุม 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
    4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา  
           4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 
 4.1.2 มีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลในสังคม 
    4.2  วิธีการสอน 
           4.2.1 มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษาทํางานกับ
ผูอ่ืนไดทุกสถานการณ 
           4.2.2 ใหนักศึกษากําหนดความรับผิดชอบของแตละคนในการทํางานเปนกลุมอยางชัดเจน 
    4.3  วิธีการประเมิน 
           4.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
           4.3.2 ประสิทธิภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย 
           4.3.3 ใหนักศึกษาประเมินเพ่ือนรวมกลุม 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
          5.1.1 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ   
 5.1.2 มีทักษะดานการสื่อสารและตีความ  ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาตางประเทศ   
 5.1.3 มีทักษะการใหเหตุผลและการใชตรรกศาสตรในการสรุปความตาง  ๆ
    5.2  วิธีการสอน 
          5.2.1 มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาทางสื่ออิเลคทรอนิคส 
 5.2.2 มีการมอบหมายใหนักศึกษานําเสนองานดวยสื่ออิเลคทรอนิคส 
    5.3  วิธีการประเมิน 
          5.3.1 ประเมินผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาดวยสื่ออิเลคทรอนิคส 
          5.3.2 ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย 
          5.3.3 ประเมินจากการใชสื่ออิเลคทรอนิคสในการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาหท่ี/
วันท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
)ชั่วโมง( 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ส่ือท่ีใช 

1 

วันที่ 
30-31 
กค.  
และ 

 1 สค. 57 

- ทดสอบกอนเรียน 
- แนะนํารายวิชา 
บทท่ี 1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1 ความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.2 กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 

3 - สอดแทรกการอบรม
ดานคุณธรรมและ
จริยธรรมในระหวางการ
สอน 
- การบรรยายเชิง
อภิปราย 
- การระดมสมอง และ
การแกปญหา 
- การสรุปประเด็นสําคัญ 

- ทดสอบกอนเรียน 
- ใบงานท่ี 1 กิจกรรมทักษะ
ทางวิทยาศาสตร เร่ือง การ
สังเกต 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Power Point  

2 

วันที่  
6-8 ส.ค.

57 

บทท่ี 1  ) ตอ( 
1.2 กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
(ตอ) 
1.3 ปฏิสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.4 ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3 - ฝกตอบปญหาในช้ัน
เรียน 
- การแสดงความคิดเห็น
ตอปญหาท่ีเกี่ยวกับ
เนื้อหา  
- การระดมสมองในการ
แกไขปญหาจาก
สถานการณที่กําหนดให 
- มอบหมายงานกลุมและ
มีการเปล่ียนกลุมทํางาน
ตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย 
เพ่ือใหนักศึกษาทํางาน
กับผูอื่นไดทุกสถานการณ 

-ใบงานท่ี 2 ตอบคําถามทาย
บท 
-วิดีโอ 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Powerpoint 

3 บทท่ี 1  ) ตอ( 3 - การระดมสมองในการ -ใบงานที่ 3 แบบฝกหัดทาย



7 
 

วันที่  
13-15  
สค. 57 

1.5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนา
ประเทศ 
1.6 ผลกระทบท่ีเกิดจากความกาวหนา ของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.7 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย 

แกไขปญหาจาก
สถานการณที่กําหนดให 
- มอบหมายงานกลุมและ
มีการเปล่ียนกลุมทํางาน
ตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย 
เพ่ือใหนักศึกษาทํางาน
กับผูอื่นไดทุกสถานการณ 
- ใหนักศึกษากําหนด
ความรับผิดชอบของแต
ละคนในการทํางานเปน
กลุมอยางชัดเจน 

บทท่ี 1 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Powerpoint 
 

4 

วันที่ 
20-22 
สค. 57 

บทท่ี 2 ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม 
2.1 ความหมายของนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ 
2.2 องคประกอบของระบบนิเวศ 

3 - การบรรยายเชิง
อภิปราย  
- การระดมสมอง และ
การแกปญหา 
- การสรุปประเด็นสําคัญ 
 

-ใบงานที่ 4 กิจกรรมเร่ืองวัฎ
จักรในระบบนิเวศ 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Powerpoint 

5 

วันที่  
27-29 
สค. 57 

 

บทท่ี 2 (ตอ) 
2.3 การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
2.4 การหมุนเวียนของแรธาตุในระบบนิเวศ 

3 - การระดมสมองในการ
แกไขปญหาจาก
สถานการณที่กําหนดให 
- มอบหมายงานกลุมและ
มีการเปล่ียนกลุมทํางาน
ตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย 
เพ่ือใหนักศึกษาทํางาน
กับผูอื่นไดทุกสถานการณ 
- ใหนักศึกษากําหนด
ความรับผิดชอบของแต
ละคนในการทํางานเปน
กลุมอยางชัดเจน 

-ใบงานที่ 5 กิจกรรมระบบ
นิเวศ  
-เอกสารประกอบการสอน 
-Powerpoint 

6 บทท่ี 2 (ตอ) 3 - การบรรยายเชิง - ใบงานท่ี 6  ตอบคําถาม
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วันที่ 
3-5 ก.ย. 

57 

2. 5 สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเปนปจจัย
กําหนดลักษณะของระบบนิเวศ 
2.6 ปจจัยเกื้อหนุนระบบนิเวศทางดานชีวภาพ 
2.7 ปจจัยจํากัดของสิ่งมีชีวิต 
2.8 ความสมดุลของระบบนิเวศ 
2.9 ส่ิงแวดลอม 
2.10 ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม 
 

อภิปราย  
- การระดมสมองในการ
แกไขปญหาจาก
สถานการณที่กําหนดให 
- ใหนักศึกษากําหนด
ความรับผิดชอบของแต
ละคนในการทํางานเปน
กลุมอยางชัดเจน 
- มีการมอบหมายงานให
นักศึกษาคนควาทางส่ือ 

ทายบทที่ 2 
-วิดีโอ 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Powerpoint 

7 สอบกลางภาค ระหวางวันที่ 10-12 กันยายน 2557 
8 

วันที่ 
17-19 

กันยายน 
57 
 

บทท่ี 3 วิทยาศาสตรกับคุณภาพชีวิต 
3.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 
3.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิต 
3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3 - การบรรยายเชิง
อภิปราย  
- การระดมสมอง และ
การแกปญหา 

-ใบงานที่ 7 กิจกรรมทํา
แบบทดสอบคุณภาพชีวิต 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Powerpoint 
 
 
 

9 

วันที่ 
24-26 
ก.ย. 57 

บทท่ี 3 (ตอ) 
3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต 
3.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน 
 

3 - ฝกตอบปญหาในช้ัน
เรียน 
- การสรุปประเด็นสําคัญ 

-ใบงานที่ 8 กิจกรรมท่ีเปน
แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Powerpoint 

10 

วันที่  
1-3 

ต.ค. 57 

บทท่ี 3 (ตอ) 
3.6 การประเมินคุณภาพชีวิต 

3 - ฝกตอบปญหาในช้ัน
เรียน 
- การสรุปประเด็นสําคัญ 

ใบงานท่ี 9 ตอบคําถามทาย
บทที่ 3 

11 

วันที่  
8-10 

ต.ค.57 

บทท่ี 4 การสงเสริมสุขภาพ 
4.1 ความหมายของสุขภาพและการสงเสริม
สุขภาพ 
4.2 ความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ 

3 - การบรรยายเชิง
อภิปราย  
- การระดมสมอง และ
การแกปญหา 

-ใบงานที่ 10 แบบฝกหัด
ทายคาบเรียน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Powerpoint 

12 

วันที่  
15-17 
ต.ค. 57 

บทท่ี 4 (ตอ) 
4.3 องคประกอบของการมีสุขภาพดี 
4.4 การสงเสริมสุขภาพทางกาย 

3 - การสรุปประเด็นสําคัญ 
- ฝ กตอบปญหาในชั้น
เรียน 

ใบงานท่ี 11 กิจกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของ
มหาวิทยาลัย 

13 บทท่ี 4 (ตอ) 3 - การแสดงความคิดเห็น -ใบงาน 12 ตอบคําถามทาย
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วันที่  
22-24 
ต.ค. 57 

4.5 การสงเสริมสุขภาพทางจิต 
4.6 ภาวะสุขภาพชุมชน 

ตอปญหาท่ีเกี่ยวกับ
เนื้อหา  
- การระดมสมองในการ
แกไขปญหาจาก
สถานการณที่กําหนดให 
- มอบหมายงานกลุมและ
มีการเปล่ียนกลุมทํางาน
ตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย 
เพ่ือใหนักศึกษาทํางาน
กับผูอื่นไดทุกสถานการณ 

บทเรียน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Powerpoint 
-แบบฝกหัดทายบท 

14 

วันที่  
29-31 
ต.ค. 57 

บทท่ี 5 กรณีศึกษาในสถานการณส่ิงแวดลอมท่ี
สําคัญ 
5.1 สถานการณดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3 - การระดมสมอง และ
การแกปญหา 
- การสรุปประเด็นสําคัญ 

-ใบงานที่ 13 วิเคราะห
กรณีศึกษาในสถานการณ
ปจจุบัน เร่ืองโรงไฟฟาฟูกูชิ
มะ 
-วิดีโอ 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Powerpoint 
 
 

15 

วันที่  
5-7 พ.ย. 

57 

บทท่ี 5 (ตอ) 
5.2 สถานการณดานมลพิษส่ิงแวดลอม 

3 - การระดมสมองในการ
แกไขปญหาจาก
สถานการณที่กําหนดให 
- มอบหมายงานกลุมและ
มีการเปล่ียนกลุมทํางาน
ตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย 
เพ่ือใหนักศึกษาทํางาน
กับผูอื่นไดทุกสถานการณ 

- ใบงานท่ี 14 วิเคราะห
กรณีศึกษาในสถานการณ
ปจจุบัน เร่ืองการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
สถานการณปจจุบันผานการ
เลาขาว 
-วิดีโอ 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Powerpoint 

16 

วันที่  
12-14 

พ.ย. 57 

บทท่ี 5 (ตอ) 
5.3 สถานการณดานสุขอนามัย 
5.4 กรณีศึกษาสถานการณปจจุบัน 

3 - ใหนักศึกษากําหนด
ความรับผิดชอบของแต
ละคนในการทํางานเปน
กลุมอยางชัดเจน 
- มีการมอบหมายงานให
นักศึกษาคนควาทางส่ือ
อิเลคทรอนิคส 
- มีการมอบหมายให
นักศึกษานําเสนองาน
ดวยสื่ออิเลคทรอนิคส 

-ใบงานที่ 15 กิจกรรม
ตอเนื่องจากใบงานท่ี 14 
วิเคราะหสถานการณ
ส่ิงแวดลอมผานการเลาขาว
ตอเนื่องตอจากสัปดาหที่ 15 
-วิดีโอ 
-เอกสารประกอบการสอน 
-Powerpoint 
-แบบฝกหัดทายบท 

17 สอบปลายภาค ระหวางวันท่ี 17-28 พฤศจิกายน 2557 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนการประเมิน 

1.5, 1.6 ประเมินผลจากพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม ไดแก การพูดจา การมีสัมมาคา
ราวะตอคร-ูอาจารยการตรวจสอบการเขา
เรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน
และการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 

ทุกสัปดาห 10 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดง
ความคิดเห็นในชัน้เรียน ทั้งรายบุคคลและ
กลุม  

ทุกสัปดาห 10 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1, 
4.2, 5.3, 5.4 

การทํางานที่ไดรับมอบหมายเปน
รายบุคคลและกลุม 

ทุกสัปดาห 20 

5.3, 5.4, 5.6 ประเมินจากการใชสื่ออิเลคทรอนิคสและ
การนําเสนอหนาชั้นเรียน 

13-16 10 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 การสอบกลางภาค 8 20 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 การสอบปลายภาค 17 30 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 
คณะกรรมการวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต  .255 6 .วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต .สุราษฎรธานี: ศูนยเอกสาร

ตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
เกษม จันทรแกว. ม.ป.ป. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอักษรสยามการพิมพ. 
จักรพันธุ ปญจะสุวรรณ. 2545. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 
ฉัตรไชย รัตนไชย. 2539. การจัดการคุณภาพน้ํา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .พิมพครั้งที่ 2. 
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ. 2549. มนุษยกับสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

  
นิตยา เลาหะจินดา. 2546. นิเวศวิทยา) พ้ืนฐานสิ่งแวดลอมศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
นัทธีรา สรรมณี .2541. เคมีสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 2. นครปฐม: คณะวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยศิลปกร . 
พัฒนา มูลพฤกษ. 2545. การปองกันและควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ ซิกมา ดีไซนกราฟฟก จํากัด. 
มนัส สุวรรณ. 2538. นิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 
มั่นสิน ตัณฑุเวศม และ ไพพรรณ พรประภา .2540. การจัดการคุณภาพนํ้าและการบําบัดนํ้าเสียในบอปลาและสัตวนํ้า

อื่นๆ .เลม 1 การจัดการคุณภาพนํ้า .พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
ยุพดี เสตรพรรณ. 2549. ชีวิตกับสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพพิศิษฐการพิมพ.  



11 
 

ราตรี ภารา. 2543 .ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอักษราพิพัฒน จํากัด . 
ศุภมาศ  พนิชศั กดิ์พัฒนา . 2540. ภาวะมล พิษของ ดินจาการใชสาร เคมี .  ก รุ ง เทพฯ:  สํ า นักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ. 2548. หลักการจัดการสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ ส.ส.ท.  
สุนันท บุราญรมย. 2550. วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เวิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น. 
สุธีลา ตุลยะเสถียร  โกศล  วงศสวรรค และสถิต  วงศสวรรค. 2544. มลพิษสิ่งแวดลอม  ) ปญหาสังคมไทย( กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพรวมสาสน. 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
          - 

 

 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
           การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคตามรายวิชาที่กําหนดโดยผูเรียนตอบแบบสอบถามเม่ือสิ้นสุดการเรียนตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย 
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 2.1 การประเมินการสอนโดยผูเรียนภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัย 
 2.2 ผูสอนประเมินตนเอง 
 2.3 กลุมอาจารยผูสอนรวมกันประเมินโดยพิจารณาจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน 
 2.4 คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประเมินการสอน 

3.  การปรับปรุงการสอน 
การนําผลการประเมินการเรียนการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชาน้ีมาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

คณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา  )คะแนน/เกรด( 
กับขอสอบ  รายงาน และ คะแนน 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกป ตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 


