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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี   

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    GESC103 ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

4. ผู้รับผิดชอบรายวิชา /และอาจารย์ผู้สอน 
    ผู้รับผิดชอบรายวิชา      ผศ. ดร.พงษ์ศักดิ์  นพรัตน์  
    อาจารย์ผู้สอนรายวิชา     
1. นางสาววิภารัตน์ ชัยเพชร                              กลุ่ม N10, N12, N13 
2. ดร.วัชรี รวยรื่น                                           กลุ่ม N02, N03, N04 
3. นางสาวอุไรรัตน์ รัตนวิจิตร                             กลุ่ม N08, N09, N11 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว      กลุ่ม N01 
5. นางสาวปุณยนุช สุขหิรัญ                               กลุ่ม N14, N18, N19, N20 
6. ดร.นรานันท์ ข ามณี                                     กลุ่ม N05, N06, N07 
7. นางวีณา จิรัตฐิวรุตมก์ุล ชัยสาร                       กลุ่ม N15, N17 
8. นายดอกรัก ชัยสาร                                      กลุ่ม N15 
9. นายศักดชั์ย กรรมารางกูร                              กลุ่ม N17 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   
    มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
    8 มิถุนายน 2563 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทางด้านสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต 
     1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ 
     1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อมและพลังงานท่ีมีผลต่อสุขภาพ
ได้ 
     1.4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตอาสาในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม 
     1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    ไม่มี 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

          สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดล้อม พลังงานทดแทน การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพ การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม การดูแล
สุขภาพตนเองแบบบูรณาการ  
          The situations of environment and energy, impact of environment issues, renewable 
energies, sustainable environment, energy managements, the effects of environment and energy on 
health care, health promotion and development of health holistic, practice of integrated health 
care 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ไม่มี ไม่มี 96 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

    ขอ้มูลการติดต่อ 
 
1. นางสาววิภารัตน์ ชัยเพชร                    โทรศัพท์  086-0617694  E-mail : naamtarn_001@hotmail.com 
2. ดร.วัชรี รวยรื่น                                โทรศัพท์  085-2579695  E-mail : ruairuen@gmail.com   
3. ดร.อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร                        โทรศัพท์  089-7991468 E-mail :  au_2001@hotmail.com                
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว  โทรศัพท์  089-6504689E-mail : sukanya-011@hotmail.com 
5. นางสาวปุณยนุช สุขหิรัญ                     โทรศัพท์  083-4496653  E-mail : poonyanuch1311@gmail.com      
6. ดร.นรานันท์ ข ามณี                       โทรศัพท์  081-5353651  E-mail : naranunkhammanee@gmail.com                              
7. นางวีณา จิรัตฐิวรุตมก์ุล ชัยสาร             โทรศัพท์  089-8758662  E-mail weena026@gmail.com            
8. นายดอกรัก ชัยสาร                           โทรศัพท์  088-2885355  E-mail : dorkrak@sru.ac.th                           
9. นายศักดชั์ย กรรมารางกูร                    โทรศัพท์  083-6361516 E-mail : sakchai.kam@sru.ac.th                              
 

วัน/เดือน/ปี... ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 

ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับ
นักศึกษาในคาบแรกของ

การเรียนการสอน 

ช่วงเวลาท่ีอาจารย์ไม่มีช่ัวโมงสอน 
 
 

ผ่านตัวแทนนักศึกษาในแต่ละ
กลุ่มเรียน 

 
( ระบุจ ำนวนช่ัวโมงต่อสัปดำห์ท่ีจะให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำนอกช้ันเรียน และระบุ

วิธีกำรส่ือสำรให้นักศึกษำได้ทรำบก ำหนดเวลำล่วงหน้ำ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยมาตรฐานการเรียนรู้

แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ (ให้เขียนผลการเรียนรู้แยกเป็นแถวๆ ) 
ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 กระตือรือร้นและขยันหมั่นเพียรในการ
เรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
 1.2 เคารพในกฎระเบียบของสังคม 
 1.3 กตัญญูกตเวทีซื่อสัตย์ สุจริต และตระหนัก
ในคุณธรรม จริยธรรม 
  

เลือกกลยุทธ์การสอนท่ีสอดคล้องกับ LO และเน้น Active 
Learning 
 1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัยด้านการแต่งกาย การตรงต่อเวลา และเคารพใน
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสังคม 
 2) ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการท ากิจกรรม 
 3) สอดแทรกสาระและกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียน
เกิดความตระหนัก และฝึกการใช้เหตุผลด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งการมี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม ความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์ สุจริต 
 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยใช้กรณีศึกษา และการอภิปรายร่วมกัน 
 6) เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์หรือผู้น า
ทางศาสนา ชุมชน มาส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษา ตระหนัก ส านึก
และแสดงออก ซึ่ งความเป็นไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 8) ผู้สอนประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ท้ังใน
ช้ันเรียนและนอกห้องเรียน 

  

เลือกกลยุทธ์การประเมินท่ีสอดคล้องกลยุทธ์การสอน 
 
 1) ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตรงเวลา 
และครบถ้วน 
 2 ) ประ เมิ น จากการปฏิ บั ติ ตามกฎระ เบี ยบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน
ด้านมารยาท การแต่งกาย 
 4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เช่น การไม่คัดลอกงานผู้อื่น 
 5) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความมี
น้ าใจความช่วยเหลือและการรู้คุณ 
 6) ประเมินจากผลการเข้ าร่วมกิจกรรมและ
ปฏิบัติงานได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 7) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
 8 ) ประ เมิ น จากการปฏิ บั ติ ตามกฎระ เบี ยบ 
ข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ความรู้ 
 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในตนเอง สังคม และ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติ 
 2.2 มีความรู้  ความ เข้าใจในบทบาทและ
ความส าคัญของเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 2.5 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีวิสัยทัศน์ 
 
 
 

 
 1) สอนโดยการบรรยายโดยใช้ส่ือประกอบ 
    2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและ
จากประสบการณ์ 
 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 
 4) จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ 
 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้กรณีศึกษา 
 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกิจกรรมกลุ่ม 
 7) จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ 

 
 1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ 
 2) ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของ
รายวิชาท่ีเรียนท้ังในช้ันเรียน และนอกชั้นเรียน  
 3) ประเมินจากช้ินงานท่ี ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้ว
น าเสนอผู้สอนท้ังเป็นกลุ่มและรายบุคคล (ประเมินกล
ยุทธ์การสอนข้อ 3-7) 
  
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการตาม
แผนท่ีวางไว้ได้ของตนเองและส่วนรวม 
 3.2 สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่ องและประยุกต์ใช้ความรู้ไ ด้อย่าง
เหมาะสม 
 3 .3  ส า ม า รถ คิ ด เ ชิ ง เห ตุ ผ ล  วิ เค ร าะ ห์ 
สังเคราะห์และประเมินค่าอย่างเป็นระบบ 
 3.5 สามารถคิดแบบองค์รวม 
 
 
 
 

 
 1) มอบหมายงาน ท่ีให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้จาก
ห้องเรียน 
 2) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า และตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 3) ให้ฝึกทักษะการวางแผนจากการท ากิจกรรมกลุ่ม  
 4) ให้ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม และแสวงหาความรู้ใหม่ 
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   
 

 
 1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ 
 2) ประเมินจากผลการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกทางปัญญา
ของผู้เรียนต้ังแต่ขั้นตอน การสังเกต การตั้งค าถาม การ
สืบค้น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
 4) ประเมินความส าเร็จของโครงการตามท่ีได้
วางแผนไว้ 
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีบุคลิกภาพท่ีดี 
 4.2 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ผู้ตามท่ีดี และ
สามารถท างานเป็นทีม 
 4.3 มีจิตอาสาและมีส านึกสาธารณะ 
  

  
  
 1) จัดให้มีการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยมีการหมุนเวียนการ
เป็นผู้น าและผู้ตามในฐานะสมาชิกกลุ่ม 
 2) ก าหนดให้มีการแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนภายในกลุ่ม 
 3) ก าหนดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการมีมนุษย
สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า และผู้ตาม ท่ีเหมาะสม 
 4) จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดย
การจัดอภิปรายและเสวนาในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 5) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการมีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 
  

  
  
 1) ประเมินจากงานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
 2) ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า      
ผู้ตามท่ีดี และความรับผิดชอบ 
 3) ประเมินจากแบบประเมินตนเองและกลุ่มเพื่อน 
 4) ประเมินความพึงพอใจจากผู้ท่ีได้รับประโยชน์
จากการจัดกิจกรรมจิตอาสา และส านึกสาธารณะ 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร การ
สืบค้นข้อมูล รวบรวมคัดกรอง วิเคราะห์ อย่าง
รู้เท่าทัน 
 5 .2  มี ทั กษ ะ ใน การใช้คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
วิเคราะห์สถิติพื้นฐานต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
อย่างสร้างสรรค์ 
 5.3 มีทักษะด้านการส่ือสารท้ังการพูด การฟัง 
ก า ร อ่ า น  ก า ร เขี ย น ท้ั ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 

  
 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการ
เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 
 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยี  เพื่อรวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ ข้อมูล 
เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับความต้องการและให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทันส่ือ และเลือกใช้ข้อมูล
จากส่ือดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

  
 
 1) ประเมินผลการจัดกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 
 2) ประเมินจากการเลือกใช้ส่ือและแสดงออกผ่าน
ส่ือท่ีเหมาะสม 
 3) ประเมินทักษะทางการส่ือสาร 
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.4 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น
เนื้อหา และจัดท าพร้อมน าเสนองานท้ังภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม  

 

 4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ทักษะการส่ือสาร การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 5) ให้ ผู้เรียนจัดท าและน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1.  แผนการสอน (จัดกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ โดยไม่นับรวมสอบกลำงภำค และปลำยภำค) 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้  
 

1 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 - จ าแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติได้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม 3 - ส ารวจปัญหาภายในมหาวิทยาลัย (ถ่ายรูป ระบุ
ปัญหา และแนวทางการแก้ไข) พร้อมน าเสนอ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

3 ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม 3 - ศึกษาสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนใน
ชุมชน และน าเสนอในรูปแบบ Power Point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

4 สถานการณ์ด้านพลังงาน 3 - วางแผนกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานน้ าและไฟใน
ชีวิตประจ าวัน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

5 พลังงานทดแทน 1 3 - จ าแนกประเภทของพลังงานทดแทน การน าไปใช้
ประโยชน์ พร้อมระบุข้อดีและข้อเสีย 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

6 พลังงานทดแทน 2 3 - ยกตัวอย่างพลังงานทดแทนในประเทศไทยมา 1 
ตัวอย่าง และน าเสนอในรูปแบบ Power Point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

7 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 3 - ส ารวจชุมชนในหัวข้อ “ปรัชญาของหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง” พร้อมน าเสนอในรูปแบบบอร์ด 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 
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8 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 - ส ารวจชุมชนในหัวข้อ “ปรัชญาของหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง” พร้อมน าเสนอในรูปแบบบอร์ด (ต่อ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

9 การจัดการพลังงานอย่างย่ังยืน 3 - ส ารวจชุมชนในหัวข้อ “ปรัชญาของหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง” พร้อมน าเสนอในรูปแบบบอร์ด (ต่อ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

10 พลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 - กิจกรรมต่อเน่ืองจากสัปดาห์ที่ 4 ดูผลการ
เปลี่ยนแปลงการอนุรักษ์พลังงานจากบิลค่าน้ า ค่าไฟ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ  3 - กิจกรรมดูแลสุขภาพส่วนบุคคล โดยการสร้างเพจ 
facebook แล้วให้อัพรูปกิจกรรมเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

12 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองคร์วม 3 - กิจกรรมดูแลสุขภาพส่วนบุคคล โดยการสร้างเพจ 
facebook แล้วให้อัพรูปกิจกรรมเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ (ต่อ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

13 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3 - กิจกรรมดูแลสุขภาพส่วนบุคคล โดยการสร้างเพจ 
facebook แล้วให้อัพรูปกิจกรรมเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ (ต่อ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

14 การฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3 - กิจกรรมดูแลสุขภาพส่วนบุคคล โดยการสร้างเพจ 
facebook แล้วให้อัพรูปกิจกรรมเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ (ต่อ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 
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15 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
แบบบูรณาการ 

3 - กิจกรรมดูแลสุขภาพส่วนบุคคล โดยการสร้างเพจ 
facebook แล้วให้อัพรูปกิจกรรมเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ (ต่อ) 
- เอกสารประกอบการสอน 
- Power Point 
- แบบฝึกหัดประจ าสับปดาห์ 

16 ส่งชิ้นงานเด่ียวภายใต้หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

3 ชิ้นงานของนักศึกษา 

17 สอบปลายภาค 
* จ านวนช่ัวโมงต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*   วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 
(%) 

1.1,1.2 เข้าช้ันเรียน 1-16 10 
1.1,1.2,2.1,2.5,
2.2,3.3,4.2,5.4 

กิจกรรมแต่ละสัปดาห์ 
 

1-15 40 

1.1,1.2,2.1,2.5,
2.2,3.3,4.2,5.4 

ช้ินงานเด่ียวภายใต้หัวข้อ “ส่ิงแวดล้อมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

16 20 

2.1,2.5,2.2 สอบปลายภาค 17 30 

*   ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อย เช่น( 1.1, 2.2, 3.3 )ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของ     
รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2)   

** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงาน การน าเสนอหน้าช้ัน หรือการทดสอบ 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
    คณะกรรมการรายวิชาส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต. 2560. สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต. 
ศูนย์เอกสารต ารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
(ระบุหนังสือ  ต ารา วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

แหล่งอ้างอิงท่ีส าคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม) 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

(ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่ง
อ้างอิงท่ีส าคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม) 

หมายเหตุ: เขียนเปน็รายการบรรณานุกรม 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    แบบประเมินผู้สอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
    2.2 ประเมินผลการสอบ 
    2.3 ผลการเรียนของนักศึกษา  
    2.4 อื่นๆ  
3. การปรับปรุงการสอน 

อธิบายวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น จากการวิจัยในช้ันเรียน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน เป็นต้น 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
    4.1 สังเกตการณ์สอนโดยทีมผู้สอน 
    4.2 สัมภาษณ์ นักศึกษา 
    4.3 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    4.4 การทวนสอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยคณะกรรมการทวนสอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

(อธิบำยกระบวนกำรในกำรน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรประเมินจำกข้อ 1 และ 2 มำวำงแผนเพื่อปรับปรุงคุณภำพ) 

 
 

หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับพันธกิจอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

 
ลงชื่อ............................................................................. . วันที่............................................................ 

(ผศ.ดร.พงษ์ศักด์ิ  นพรัตน์ ) 

รูปแบบการบูรณนาการ เนื้อหารายวิชา 

(เช่น งำนวิจัย โครงกำร 
กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น) 

- 


