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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร ธานี 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
- 

 

 

หมวดท่ี 1. ข-อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 

GED4001 วิทยาศาสตร เพ่ือคุณภาพชีวิต 

Science for Quality of Life 
 

 

2. จํานวนหนDวยกิต 

3 (3-0-6) จํานวนหนDวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด-วยตนเอง) 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4. อาจารย ผู-รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย ผู-สอน 

 

อาจารย ผู-รับผิดชอบรายวิชา 
 
อาจารย ผู-สอน 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N01 ดร.พรทิพย  วิมลทรง 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N01 น.ส.บุษยมาศ เหมณ ี
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N02 ผศ.กฤตภาส จินาภาค 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N03 ดร.พัชณิยา เอกเพชร 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N03 ผศ.ดร.อุบลทา สมมารถ 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N04 น.ส.รวงนลิน เทพนวล 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N04 น.ส.อรุโณทัย เจือมณ ี
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N05 ผศ.ดร.อุราภรณ  เรืองวัชรินทร  
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N05 ผศ.ดร.พราวตา จันทโร 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N06 ผศ.ดร.อุราภรณ  เรืองวัชรินทร  
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N06 ผศ.ดร.พราวตา จันทโร 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N07 ผศ.ดร.วรรณพิชญ  จุลกัลปR 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N08 ดร.สพุรรณิการ  ศรีบัวทอง 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N09 นางณัฐปภสัร  บุญดํา 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N10 ผศ.กานต ธิดา บุญมา 
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ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N10 วDาท่ี ร.ต.พงศ พล ปลอดภัย 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N11 ดร.จิรวัฒน  มาลา 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N11 ดร.รชัฎาพร ไทยเกิด 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N12 ผศ.กานต ธิดา บุญมา 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N12 วDาท่ี ร.ต.พงศ พล ปลอดภัย 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N13 ผศ.กานต ธิดา บุญมา 
ศูนย สุราษฎร ธานี กลุDม N13 วDาท่ี ร.ต.พงศ พล ปลอดภัย 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปXท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปXการศึกษาท่ี 2563 

6. รายวิชาท่ีต-องเรียนมากDอน (Pre-requisite) (ถ-ามี) 

ไมDม ี

7. รายวิชาท่ีต-องเรียนพร-อมกัน (Co-requisite) (ถ-ามี) 

ไมDม ี

8. สถานท่ีเรียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร ธานี จังหวัด สุราษฎร ธานี คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลDาสุด 

20 พฤศจิกายน 2563 

 

หมวดท่ี 2. จุดมุDงหมายและวัตถุประสงค  

1. จุดมุDงหมายของรายวิชา 

 

1.1 เพ่ือให-นักศึกษาเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม (ตอบ LO ข-อท่ี 1.2) 

1.2 เพ่ือให-นักศึกษามีความรู-ความเข-าใจในความสัมพันธ  หลักการ ข-อเท็จจริง ระหวDางมนุษย  สังคมและสิ่งแวดล-อม 
รวมท้ังมีการแก-ป̀ญหาในชีวิตประจําวันได- (ตอบ LO ข-อท่ี 2.1, 2.2) 

1.3 เพ่ือให-นักศึกษามีความรู-ความเข-าใจ ในบทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตประจําวันและมีจิตสํานึกในการเปbนพลเมืองได- (ตอบ LO ข-อท่ี 2.3, 2.4) 

1.4 เพ่ือให-นักศึกษาสามารถทําความเข-าใจ รวบรวมและสรุปประเด็นตDางๆได- รวมถึงมีทักษะในการวางแผน และปฏิบัติ
ตามแผนท่ีวางไว-ได- (ตอบ LO ข-อท่ี 3.4, 3.5) 

1.5 เพ่ือให-นักศึกษามีปฏิสัมพันธ อันดีกับบุคคลในสังคม และมีความรับผิดชอบในงานท่ีได-รับมอบหมาย (ตอบ LO ข-อท่ี 
4.1, 4.2) 

1.6 เพ่ือให-นักศึกษามีทักษะในการจัดทําข-อมลูประกอบการนําเสนอโดยใช-เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(ตอบ LO ข-อท่ี 5.1, 5.5) 

 

2. วัตถุประสงค ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 



 

เพ่ือให-นักศึกษาสามารถนําความรู-ทางวิทยาศาสตร มาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผู-สอนได-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
เน-นผู-เรียนเปbนสําคัญ จึงปรับปรุงรายวิชา ดังตDอไปน้ี
2.1 ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให-ทันสมัย
กิจกรรมท่ีสงเสริมการเรยีนรู- 

2.2 ปรับสื่อการสอนให-ทันสมัยและหลากหลาย

2.3 เชิญวิทยากรผู-ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให-นักศึกษาในบางคาบเรยีน

 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 
 

          กระบวนการทางวิทยาศาสตร  การเปลี่ยนแปลงและความก-าวหน-าทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศึกษา
สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแก-ไขสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน สิ่งแวดล-อม ตลอดจนการดูแล
ตนเองตามสุขอนามัย ท้ังสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี สภา
วัฒนธรรมอยDางยั่งยืน 

           
 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช-ตDอภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 

45 ช่ัวโมง  ตามความต-องการของนักศึกษา
 

3. จํานวนช่ัวโมงตDอสัปดาห ท่ีอาจารย ให-คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกDนักศึกษาเปbนรายบุคคล

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-(แตDละด-าน) 

 

1.ตระหนัก เห็นคุณคDา สนใจและ
กระตือรือร-นในการเรียนรู-  

 

2.เคารพในกฎระเบียบของ
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม                  
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เพ่ือให-นักศึกษาสามารถนําความรู-ทางวิทยาศาสตร มาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผู-สอนได-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
เน-นผู-เรียนเปbนสําคัญ จึงปรับปรุงรายวิชา ดังตDอไปน้ี 

ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให-ทันสมัย โดยเทียบเคียงสถานการณ ป̀จจุบันมาประยุกต ใช-รDวมกับการจัด

ปรับสื่อการสอนให-ทันสมัยและหลากหลาย 

เชิญวิทยากรผู-ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให-นักศึกษาในบางคาบเรยีน 

หมวดท่ี 3. ลักษณะและการดําเนินการ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  การเปลี่ยนแปลงและความก-าวหน-าทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศึกษา
สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแก-ไขสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน สิ่งแวดล-อม ตลอดจนการดูแล
ตนเองตามสุขอนามัย ท้ังสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี สภาพแวดล-อม สังคม การเมือง และ

สอนเสริม การฝeกปฏิบัติ/งานภาคสนาม
การฝeกงาน 

ตามความต-องการของนักศึกษา  ไมDม ี 

จํานวนช่ัวโมงตDอสัปดาห ท่ีอาจารย ให-คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกDนักศึกษาเปbนรายบุคคล 

หมวดท่ี 4. การพัฒนาการเรียนรู-ของนักศึกษา 

วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

      

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  1. การสังเกต
พฤติกรร
2. การประเมิน

เพ่ือให-นักศึกษาสามารถนําความรู-ทางวิทยาศาสตร มาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผู-สอนได-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ

สถานการณ ป̀จจุบันมาประยุกต ใช-รDวมกับการจัด

 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  การเปลี่ยนแปลงและความก-าวหน-าทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ศึกษา
สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแก-ไขสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน สิ่งแวดล-อม ตลอดจนการดูแล

พแวดล-อม สังคม การเมือง และ
 

- 

งานภาคสนาม/ การศึกษาด-วยตนเอง 

90 ช่ัวโมง  

วิธีการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผล  

อ่ืนๆ 

  

การสังเกต
ม 

การประเมิน

  



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-(แตDละด-าน) 

 

2.เคารพในกฎระเบียบของ
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม                  

 

3.สุภาพ อDอนน-อม รู-จัก
กาลเทศะ กตัญf ูและดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

4.มีความเปbนผู-นําและผู-ตามท่ีด ีมี
ความสามารถในการทํางานเปbนทีมและ
สามารถแก-ไขข-อขัดแย-งได-  

 

5.มีความ
พยายาม ตั้งใจ ขยัน อดทน ควบคูDกับการ
ใช-สติป̀ญญาในการแก-ป̀ญหาและมีความ
รับผิดชอบ  

 

5.มีความ
พยายาม ตั้งใจ ขยัน อดทน ควบคูDกับการ
ใช-สติป̀ญญาในการแก-ป̀ญหาและมีความ
รับผิดชอบ  

 

6.ตระหนักในคุณคDาของ
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ
และมีจติสาธารณะ   

 

6.ตระหนักในคุณคDาของ
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ
และมีจติสาธารณะ   

2.  ความรู- 
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม 

      

      

      

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/

      

      

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  1. การสังเกต
พฤติกรร
2. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม 

วิธีการประเมินผล วิธีการ
ประเมินผล  

อ่ืนๆ 

กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา

  

  

  

  

การประเมิน
กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา

 
การประเมิน

/โครงงาน  

  

  

  

การสังเกต
ม 

การประเมิน
กระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํา

  

  



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตDละด-าน) 

วิธีการสอน

 

1.มีความรู-ความเข-าใจใน
ความสัมพันธ ระหวDาง
มนุษย  สังคมและ
สิ่งแวดล-อม สามารถ
นําไปใช-แก-ป̀ญหาและ
บริหารความขัดแย-งได-  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

 

2.มีความรู-ความเข-าใจใน
หลักการ ข-อเท็จจริงใน
เรื่องท่ีศึกษาและ
ประยุกต ใช-ใน
ชีวิตประจําวันได-  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา
3. การใช-สถานการณ 
จําลอง (Simulation

 

3.มีความรู-ความเข-าใจใน
บทบาทและความสําคัญ
ของเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข-องกับ
ชีวิตประจําวัน  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา
3. การใช-สถานการณ 
จําลอง (Simulation

 

4.มีความรู- เข-าใจในการ
เปลี่ยนแปลงและความ
เปbนไปของโลก  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

 

5.สามารถบูรณาการ
ความรู-ความเข-าใจใน
ศาสตร ตDางๆ เพ่ือ
ประยุกต ใช-ในการ
ดํารงชีวิตได-อยDางมี
ความสุข  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา

 

5.สามารถบูรณาการ   
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

ย 
ย 

การใช-กรณีศึกษา 

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม 
2. การประเมินรายงาน
โครงงาน  

ย 
ย 

การใช-สถานการณ 
Simulation)  

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม 
2. การประเมินการ
วิพากษ /การนําเสนอ
ผลงาน  

ย 
ย 

การใช-สถานการณ 
Simulation)  

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม 
2. การประเมินรายงาน
โครงงาน  

ย 
ย 

การใช-กรณีศึกษา 

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม 
2. การประเมินผลงาน
บทเรียนท่ีถอด
ประสบการณ จาก
นักศึกษา  

ย 
ย  

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม 
2. การประเมินผลงาน
บทเรียนท่ีถอด
ประสบการณ จาก
นักศึกษา  

    

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

กระบวนการทํางาน/

การประเมินรายงาน/

  

กระบวนการทํางาน/

การประเมินการ
การนําเสนอ

  

กระบวนการทํางาน/

การประเมินรายงาน/

  

กระบวนการทํางาน/

การประเมินผลงาน/

ประสบการณ จาก

  

กระบวนการทํางาน/

การประเมินผลงาน/

ประสบการณ จาก

  

  



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตDละด-าน) 

วิธีการสอน

ความรู-ความเข-าใจใน
ศาสตร ตDางๆ เพ่ือ
ประยุกต ใช-ในการ
ดํารงชีวิตได-อยDางมี
ความสุข  

3.  ทักษะทางป̀ญญา 

สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตDละด-าน) 

วิธีการสอน

 

1.มีทักษะการคิด
วิเคราะห  สังเคราะห และ
ประเมินคDา  

  

 

1.มีทักษะการคิด
วิเคราะห  สังเคราะห และ
ประเมินคDา  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา

 

2.สามารถคิดอยDางเปbน
ระบบ   

  

 

2.สามารถคิดอยDางเปbน
ระบบ   

1. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

 

3.สามารถคิดอยDางมี
วิจารณญาณ  

  

 

3.สามารถคิดอยDางมี
วิจารณญาณ  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

 

4.สามารถ
ศึกษา รวบรวมและสรุป
ประเด็นท่ีศึกษาได-   

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา

 

5.มีทักษะในการวางแผน
งานและปฏิบัติการตาม
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

    

ย 
ย  

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

    

การใช-กรณีศึกษา   1. การประเมินผลงาน
บทเรียนท่ีถอด
ประสบการณ จาก
นักศึกษา  

    

ย 
ย 

การใช-กรณีศึกษา 

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

ย 
ย  

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

    

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

  

กระบวนการทํางาน/
  

  

การประเมินผลงาน/

ประสบการณ จาก

  

  

กระบวนการทํางาน/
  

กระบวนการทํางาน/
  

  



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตDละด-าน) 

วิธีการสอน

แผนท่ีวางไว-ได-  

 

5.มีทักษะในการวางแผน
งานและปฏิบัติการตาม
แผนท่ีวางไว-ได-  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา

 

6.สามารถเรียนรู-ได-ด-วย
ตนเองและประยุกต ใช-
ความรู-ได-อยDางสอดคล-อง
กับสถานการณ   

  

 

6.สามารถเรียนรู-ได-ด-วย
ตนเองและประยุกต ใช-
ความรู-ได-อยDางสอดคล-อง
กับสถานการณ   

1. การใช-กรณีศึกษา 
(Case) 
2. การใช-สถานการณ 
จําลอง (Simulation

4.  ทักษะความสัมพันธ ระหวDางบุคคลและความรับผดิชอบ

สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตDละด-าน) 

วิธีการสอน

 

1.มีความรับผิดชอบใน
งานและกิจกรรมท่ีได-รับ
มอบหมาย  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา

 

2.มีปฏิสมัพันธ อันดีกับ
บุคคลในสังคม  

1. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

 

3.มีทักษะความเปbนผู-นํา
และผู-ตามท่ีด ี 

  

 

4.มีบุคลิกภาพท่ีด ี   
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

ย 
ย  

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

    

การใช-กรณีศึกษา 

การใช-สถานการณ 
Simulation)  

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม 
2. การประเมินผลงาน
บทเรียนท่ีถอด
ประสบการณ จาก
นักศึกษา 
3. การสอบปลายภา

ทักษะความสัมพันธ ระหวDางบุคคลและความรับผดิชอบ 

วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

ย 
ย  

  1. การสังเกตพฤติกรร
2. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม 
3. การประเมินการบ-า

การใช-กรณีศึกษา   1. การประเมินผลงาน
บทเรียนท่ีถอด
ประสบการณ จาก
นักศึกษา  

    

    

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

กระบวนการทํางาน/
  

  

กระบวนการทํางาน/

การประเมินผลงาน/

ประสบการณ จาก

การสอบปลายภาค  

  

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

การสังเกตพฤติกรรม 

กระบวนการทํางาน/

การประเมินการบ-าน  

  

การประเมินผลงาน/

ประสบการณ จาก

  

  

  



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตDละด-าน) 

วิธีการสอน

 

5.สามารถปรับตัวท้ังใน
การทํางาน การดํารงชีวิต
เปbนผู-ท่ีอุทิศตนเพ่ือ
สDวนรวม  

  

5.  ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตDละด-าน) 

วิธีการสอน

 

1.มีทักษะด-านการสื่อสาร
และการสืบค-นข-อมลูโดย
ใช-เทคโนโลยสีารสนเทศ
ได-อยDางเหมาะสม  

  

 

1.มีทักษะด-านการสื่อสาร
และการสืบค-นข-อมลูโดย
ใช-เทคโนโลยสีารสนเทศ
ได-อยDางเหมาะสม  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา

 

2.มีทักษะในการใช-
สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร  สถิติ
ประยุกต ตDอการแก-ไข
ป̀ญหา ตDางๆได-อยDาง
สร-างสรรค   

  

 

3.มีทักษะการวิเคราะห 
ข-อมูลเชิงปริมาณ  

  

 

3.มีทักษะการวิเคราะห 
ข-อมูลเชิงปริมาณ  

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา

 

4.มีทักษะด-านการสื่อสาร
และตีความ ท้ังภาษาไทย
และ/หรือ
ภาษาตDางประเทศ   

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา

 

4.มีทักษะด-านการสื่อสาร
และตีความ ท้ังภาษาไทย
และ/หรือ
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

    

ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

    

ย 
ย  

  1. การประเมินการ
วิพากษ /การนําเสนอ
ผลงาน  

    

    

ย 
ย  

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

ย 
ย  

  1. การประเมินการ
วิพากษ /การนําเสนอ
ผลงาน  

    

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

  

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

  

การประเมินการ
การนําเสนอ

  

  

  

กระบวนการทํางาน/
  

การประเมินการ
การนําเสนอ

  

  



สถานะ มาตรฐานผลการเรียนรู-
(แตDละด-าน) 

วิธีการสอน

ภาษาตDางประเทศ   

 

5.มีทักษะในการจัดทํา
และนําเสนองานท้ัง
ภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาตDางประเทศโดยใช-
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
และมี
ประสิทธิภาพ         

  

 

5.มีทักษะในการจัดทํา
และนําเสนองานท้ัง
ภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาตDางประเทศโดยใช-
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
และมี
ประสิทธิภาพ         

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา

 

6.มีทักษะการให-เหตุผล
และการใช-ตรรกศาสตร 
ในการสรุปความตDางๆ    

  

 

6.มีทักษะการให-เหตุผล
และการใช-ตรรกศาสตร 
ในการสรุปความตDางๆ    

1. การบรรยาย
2. การอภิปรา

 

1.  แผนการสอน(จัดการเรียนการสอนไมDน-อยกวDา 15 

สัปดาห 
ท่ี 

หัวข-อ/รายละเอียด 

1  บทท่ี 1วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 

1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี
1.2 กระบวนการแสวงหาความรู-
ทางวิทยาศาสตร   
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วิธีการสอน วิธีการสอน  
อ่ืนๆ 

วิธีการประเมินผล

    

ย 
ย  

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

    

ย 
ย  

  1. การประเมิน
กระบวนการทํางาน
บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

15 สัปดาห  โดยไมDรวมสอบกลางภาค และปลายภาค) 

จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การ
สอนและสื่อท่ีใช- 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผล  
อ่ืนๆ 

  

กระบวนการทํางาน/
  

  

กระบวนการทํางาน/
  

ผู-สอน 
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สัปดาห 
ท่ี 

หัวข-อ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การ
สอนและสื่อท่ีใช- 

ผู-สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

2  บทท่ี 1 (ต%อ) 

1.3 ปฏิสมัพันธ ระหวDาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

1.4 ความก-าวหน-าทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี
1.5 วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีกับ
การพัฒนาประเทศ  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

3  บทท่ี 1 (ต%อ) 

1.6 ผลกระทบท่ีเกิดจาก
ความก-าวหน-า ของวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

1.7 ป̀ญหา อุปสรรค และ
ข-อเสนอแนะในการพัฒนา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของ
ไทย 
1.8 แผนพัฒนาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีในประเทศไทย  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

  

4  บทท่ี 2ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล(อม 

2.1 ความหมายของนิเวศวิทยาและ
ระบบนิเวศ 

2.2 องค ประกอบของระบบนิเวศ 
2.3 การถDายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศ  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

  

5  บทท่ี 2 (ต%อ) 

2.4 การหมุนเวียนของแรDธาตุใน
ระบบนิเวศ 
2.5 สภาพแวดล-อมทางกายภาพท่ี
เปbนป̀จจัยกําหนดลักษณะของ
ระบบนิเวศ  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

6  บทท่ี 2 (ต%อ) 3  0  1. การบรรยาย   
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สัปดาห 
ท่ี 

หัวข-อ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การ
สอนและสื่อท่ีใช- 

ผู-สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

2.6 ป̀จจัยเก้ือหนุนระบบนิเวศ
ทางด-านชีวภาพ 
2.7 ป̀จจัยจํากัดของสิ่งมีชีวิต  

2. การอภิปราย  

7  บทท่ี 2 (ต%อ) 

2.8 ความสมดลุของระบบนิเวศ 

2.9 สิ่งแวดล-อม 
2.10 ความสมัพันธ ระหวDางระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล-อม  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

  

8  บทท่ี 3วิทยาศาสตร กับคุณภาพ
ชีวิต 

3.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 

3.2 องค ประกอบของคุณภาพชีวิต 
3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช-สถานการณ 
จําลอง (Simulation)  

  

9  บทท่ี 3 (ต%อ) 

3.4 ป̀จจัยท่ีเก่ียวข-องกับคุณภาพ
ชีวิต 

3.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยนื 

3.6 การประเมินคุณภาพชีวิต 
  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  

  

10  บทท่ี 4การส%งเสริมสขุภาพ 

4.1 ความหมายของสุขภาพและ
การสDงเสริมสุขภาพ 
4.2 ความสาํคัญของการสDงเสริม
สุขภาพ  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การแสดงบทบาท
สมมติ (Role Playing)  

  

11  บทท่ี 4 (ต%อ) 

4.3 องค ประกอบของการมสีุขภาพ
ดี 
4.4 การสDงเสรมิสุขภาพทางกาย  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย  
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สัปดาห 
ท่ี 

หัวข-อ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การ
สอนและสื่อท่ีใช- 

ผู-สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

12  บทท่ี 4 (ต%อ) 

4.5 การสDงเสรมิสุขภาพทางจิต 
4.6 ภาวะสุขภาพชุมชน  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

  

13  บทท่ี 5กรณีศึกษาในสถานการณ 
สิ่งแวดล(อมท่ีสําคัญ 

5.1 สถานการณ ด-านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ
5.2 สถานการณ ด-านมลพิษ
สิ่งแวดล-อม  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

  

14  บทท่ี 5 (ต%อ) 

5.3 สถานการณ ด-านสุขอนามยั 
  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช-สถานการณ 
จําลอง (Simulation)  

  

15  บทท่ี 5 (ต%อ) 
5.4 กรณศึีกษาสถานการณ 
ป̀จจุบัน  

3  0  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช-กรณีศึกษา 
(Case)  

  

16  สDงช้ินงานภายใต-หัวข-อ 
“วิทยาศาสตร เพ่ือคุณภาพชีวิต”  

3  0  1. การเรียนรู-ด-วยการนํา
ตนเอง (Self-directed 
learning)  

  

 รวม 48.0    

2.  แผนการประเมินผลการเรยีนรู- 

ผลการเรยีนรู- วิธีการประเมิน สัปดาห ท่ี
ประเมิน 

คะแนน สัดสDวน
การ

ประเมิน 

1.2,1.6,4.1  การสังเกตพฤติกรรม  1-16  10.00  9.00  

1.2,1.5,1.6,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,5.3,5.5,5.6  การประเมินกระบวนการ
ทํางาน/บทบาทในการทํา
กิจกรรม  

1-16  10.00  9.00  

2.4,2.5,3.2,3.6,4.2  การประเมินผลงาน/บทเรียนท่ี
ถอดประสบการณ จาก

1-16  25.00  22.00  
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ผลการเรยีนรู- วิธีการประเมิน สัปดาห ท่ี
ประเมิน 

คะแนน สัดสDวน
การ

ประเมิน 

นักศึกษา  

4.1  การประเมินการบ-าน  1-16  10.00  9.00  

1.5,2.1,2.3  การประเมินรายงาน/โครงงาน  1-16  10.00  9.00  

2.2,5.1,5.4  การประเมินการวิพากษ /การ
นําเสนอผลงาน  

16  20.00  17.00  

3.6  การสอบปลายภาค  17  30.00  26.00  

  รวม 115.00 100.00 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

 
คณะกรรมการวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือคุณภาพชีวิต. 2556. วิทยาศาสตร เพ่ือคุณภาพชีวิต. สุราษฎร ธานี: ศูนย เอกสารตํารา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร ธานี.  

2. เอกสารและข-อมลูสําคัญ 

 

เกษม จันทร แก-ว. ม.ป.ป. วิทยาศาสตร สิ่งแวดล(อม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ อักษรสยามการพิมพ . 
จักรพันธุ  ป̀ญจะสุวรรณ. 2545. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม. กรุงเทพฯ สํานักพิมพ โอ 
เดียนสโตร . 
ฉัตรไชย รัตนไชย. 2539. การจัดการคุณภาพน้ํา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. พิมพ ครั้งท่ี 
2. 
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ . 2549. มนษุย กับสิ่งแวดล(อม. พิมพ ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ แหDงจุฬาลงกรณ  
มหาวิทยาลยั.   
นิตยา เลาหะจินดา. 2546. นิเวศวิทยา (พ้ืนฐานสิ่งแวดล-อมศึกษา) กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร . 
นัทธีรา สรรมณ.ี 2541. เคมีสิ่งแวดล(อม. พิมพ ครั้งท่ี 2. นครปฐม: คณะวิทยาศาสตร สิ่งแวดล-อม มหาวิทยาลัย 
ศิลปกร.  
พัฒนา มูลพฤกษ . 2545. การป;องกันและควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ  ซิกมDา ดีไซน กราฟฟrก จํากัด. 
มนัส สุวรรณ. 2538. นิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ โอเดียนสโตร . 
มั่นสิน ตณัฑุเวศม  และ ไพพรรณ พรประภา. 2540. การจัดการคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสียในบ%อปลา 
และสัตว น้ําอ่ืนๆ. เลDม 1 การจัดการคุณภาพนํ้า. พิมพ ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร .  
ยุพดี เสตรพรรณ. 2549. ชีวิตกับสิ่งแวดล(อม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ พิศิษฐ การพิมพ .  
ราตรี ภารา. 2543. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ อักษราพิพัฒน  จํากัด.  
ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา. 2540. ภาวะมลพิษของดินจาการใช(สารเคมี. กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ  
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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร . 
สุกาญจน  รตันเลิศนุสรณ . 2548. หลักการจัดการสิ่งแวดล(อม. พิมพ ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ  ส.ส.ท.  
สุนันท  บุราญรมย . 2550. วิทยาศาสตร เพ่ือคุณภาพชีวิต. พิมพ ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: เวิร ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน. 

สุธีลา ตลุยะเสถียร  โกศล  วงศ สวรรค  และสถิต  วงศ สวรรค . 2544. มลพิษสิ่งแวดล(อม (ป@ญหาสังคมไทย) กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ รวมสาส น. 

3. เอกสารและข-อมลูแนะนํา 

- 

 

หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

แบบประเมินผู-สอนออนไลน ของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ การประเมินการสอน 

 

2.1 การประเมินการสอนโดยผู-เรียนภายหลังสิ้นสดุการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัย 

2.2 ผู-สอนประเมินตนเอง 

2.3 กลุDมอาจารย ผู-สอนรDวมกันประเมินโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู-ท้ัง 5 ด-าน 
         2.4 คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปประเมินการสอน 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

 
การนําผลการประเมินการเรียนการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชาน้ีมาปรับปรุงการสอนหลงัสิ้นสุดการเรยีน
การสอนทุกภาคการศึกษา  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 

ในระหวDางกระบวนการเรยีนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในผลการเรยีนรู-ท่ีวัดและประเมินผลผDานแล-ว 

ในการสอบปลายภาคให-มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู-ท่ีสําคัญๆ อีกครั้ง 

การสอบสัมภาษณ เพ่ือประมวลการเรียนรู-ในรายวิชา  

การตรวจผลงานให-มีการสุDมสัมภาษณ เพ่ือประเมินผลงาน 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปX ตามผลการสมัมนาการจัดการเรียนการสอน 

 

หมวดท่ี 8. การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล-องกับพันกิจอ่ืนๆ(ถ-ามี) 

1. รูปแบบการบูรณาการและเน้ือหารายวิชา - 
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รูปแบบการบูรณาการ เน้ือหารายวิชา 

เชDน งานวิจัย โครงการ การศึกษาดูงาน เปbนต-น  วิชาสัมมนา ป̀ญหาพิเศษ  
 

 

อาจารย ผู-รับผิดชอบรายวิชา  

ลงช่ือ............................................................................................................... วันท่ี............................................................................................................... 

(..........................................................................................................) 

อาจารย ผู-รับผิดชอบหลักสูตร  

ลงช่ือ............................................................................................................... วันท่ี............................................................................................................... 

(..........................................................................................................) 


