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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
0594001 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life)
2. จำนวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3−0−6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยจันวิภา สุปะกิ่ง ผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยเมธาวี อุตตสุรดี อาจารยผสู อน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมาย จำแนกความแตกต างของความรูทางวิทยาศาสตร กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร คุณภาพชีวิตไดถูกตอง
2. อภิปรายการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สงผลตอคุณภาพชีวิตได และสามารถ
นำไปบูรณาการในการดำรงชีวิตไดจริง
3. อธิบายความหมายของพลังงาน การใชหนวยของพลังงาน รูปพลังงาน และการเปลี่ยนรูป
พลังงานไดถกู ตอง
4. จำแนกประเภทของแหล ง พลั ง งาน ยกตั วอย า งแหล ง พลั ง งานสิ้ น เปลื อ ง แหล ง พลั ง งาน
หมุนเวียน บอกวิธีการอนุรักษและการประหยัดพลังงาน ไดถูกตอง
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5. อภิปรายผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานพลังงานและ
สถานการณพลังงานของโลกในปจจุบันที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับสาระสำคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอ 4. กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต รหัสวิชา 0594001 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สราง
เสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดาน
พลังงานของโลกยุคปจจุบันที่มีผลตอสภาพแวดลอม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
Scientific process; practical applications of scientific knowledge and technology
to enhance health through the enlargement of life quality ; impacts of scientific and
technology progression in term of the energy of today’s world on environment,
society, politics and culture.
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง

45 ชั่วโมง/
สอนเสริมเฉพาะ
90 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา
รายกรณีที่มีปญหา
ภาคการศึกษา
3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน ดังนี้
(1) ใหนักศึกษาเขาพบโดยตรงเปนรายบุคคล/รายกลุม ตามตารางเวลาที่อาจารยกำหนด จำนวน
1 ชั่วโมง หรือตามความจำเปน
(2) ใหนักศึกษาติดตอทางกลุม Facebook , Line หรือทาง E-mail
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลำดับความสำคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักในเรื่องการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและในการทำ
กิจกรรมที่กำหนด
1.2.2 สรางวัฒนธรรมองคกรที่ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย การแตงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยกำหนด
1.2.3 อาจารยผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.2.4 ปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตองานกลุม
1.2.5 ปลูกฝงใหนักศึกษามีความซื่อสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบ
1.2.6 สงเสริมใหนักศึกษารูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
1.2.7 ยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ทำความดี เสียสละ และทำประโยชนตอสวนรวม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินผลการประพฤติตนเปนแบบอยาง และสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม จากแบบสอบถามและสัมภาษณ
1.3.2 ประเมินผลจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3.3 ประเมินผลจากการมีวินัยในเรื่องการแตงกายตามระเบียบการปฏิบัติตนของนักศึกษา
1.3.4 ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมายจากการทํางานเปนทีมและ
รายงานผลงาน
1.3.5 ประเมินผลจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
1.3.6 ประเมินผลจากการไมคัดลอกงานหรือการบานของผูอื่น
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญของเนื้อหา
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา อธิบายความรูที่ศึกษา รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และ
การใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
2.1.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรได
2.1.4 มีความรู ความเขาใจและสนใจพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรที่ศึกษาไดอยางตอเนื่อง
2.1.5 สามารถบูรณาการความรูใ นเนื้อหาที่ศึกษากับความรูในวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
ใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยวิธีที่หลากหลาย เชน จากการบรรยาย การศึกษาจากเว็บไซต ศึกษา
จาก DRU e-Learning รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต และการจัดทำรายงาน ฯลฯ
2.2.1 บรรยายใหความรูตามลำดับหัวขอและรายละเอียดในแผนการสอน (มคอ.3)
2.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผูเรียนมีสวนรวม
2.2.3 มอบหมายประเด็น หัวขอเรื่อง ใหคนควาและจัดทำรายงานทั้งเดี่ยว และกลุม
2.2.4 อภิปรายเปนกลุม โดยผูสอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.2.5 กำหนดสถานการณใหและฝกการคิดวิเคราะหแกไขปญหา
2.3 วิธีการประเมินผล
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2.3.1 สังเกตพฤติกรรมความตั้งใจในการฟงบรรยาย และการมีสวนรวมในกิจกรรม
2.3.2 การทำแบบฝกหัด การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.3.3 ประเมินผลจากการทำงานที่ไดรับมอบหมาย
2.3.4 ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกไขปญหา จากสถานการณที่กำหนดให
ไดถูกตอง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค
3.1.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาในชีวิตประจำวันได
อยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การบรรยาย การสาธิต การประเมินและวิเคราะหสถานการณ โดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
3.2.2 การอภิปรายเปนกลุม การโตตอบ และการแสดงความคิดเห็น
3.2.3 มอบหมายงานใหคนควาหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดและการนำเสนอ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตในการโตตอบ และการแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมความรู
3.3.2 ประเมินผลจากความสามารถในการวิเคราะห และแกไขปญหาไดสอดคลองกับหลักวิชา
3.3.3 ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3.4 ประเมินผลจากการนำเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน
4.1.2 สามารถใชความรูที่ศึกษามาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.3 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานกลุม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีภาวะผูนำ
4.2.2 มอบหมายงานเดี่ยวใหปฏิบัติ
4.2.3 มอบหมายงานกลุมใหปฏิบัติ
4.2.4 จัดกิจกรรมที่จะตองประสานงานกับบุคคลอื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินพฤติกรรม ภาวะการเปนผูนํา และผูรวมงานที่ดี โดยสังเกตการปฏิบัติงานกลุม
4.3.2 ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย
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4.3.3 ประเมินผลจากการแสดงความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
4.3.4 ประเมินผลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ
4.3.5 ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกันในกลุมเพื่อน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม
5.1.2 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 สงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาความรูโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.2 การใชศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากเทคนิคการนําเสนอ การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการคอมพิวเตอรในการนำเสนอ
5.3.2 ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จน.
ที่
ชั่วโมง
3
1
บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความหมายของ
วิทยาศาสตร
1.2 ความหมายของเทคโนโลยี
1.3 ความสัมพันธระหวาง
วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี
1.4 ประโยชนของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
1.5 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กับคุณภาพชีวิต

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยกลุมวิชา
−ปฐมนิเทศในเรื่อง
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวติ
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม
−ทำแบบฝกหัด
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−แบบฝกหัด
−เว็บไซต
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สัปดาห
ที่
2

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ 2 ความรูทาง
วิทยาศาสตรและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
2.1 ความรูทางวิทยาศาสตร
2.2 กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
2.2.1 ระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร

3

2.2.2. ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
– ทักษะกระบวนการขั้น
พื้นฐาน

4

2.2.2. ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (ตอ)
– ทักษะกระบวนการขั้น
บูรณาการ
2.2.3. เจตคติทางวิทยาศาสตร

5

บทที่ 3 การประยุกตใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
สงผลตอคุณภาพชีวิต
3.1 ความหมายของคำวา
“คุณภาพชีวิต”
3.2 คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ
3.3 ความสัมพันธของคุณภาพ
ชีวิตกับความตองการของมนุษย
3.4 เกณฑการประเมินคุณภาพ
ชีวิตในประเทศไทย
3.5 เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของ
องคการอนามัยโลก

จน.
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม
−จัดทำรายงานรายบุคคล
เรื่องการแกปญหาโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−เว็บไซต
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−เว็บไซต
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม
−ทำแบบฝกหัด
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−แบบฝกหัด
−เว็บไซต
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม

ผูสอน
อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต

อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต

อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต

อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต
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สัปดาห
ที่
6

7

หัวขอ/รายละเอียด
3.6 สุขภาพ
3.7 การเสริมสรางสุขภาพ
3.8 ความหมายของการออก
กำลังกาย
3.9 การบริหารกายคลาย
เครียด
3.10 นันทนาการกับการ
สงเสริมสุขภาพ

บทที่ 4 การบริโภคและ
สุขภาพผูบริโภค
4.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
อาหาร
4.2 ฉลากอาหาร
4.3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยา
4.4 สุขภาพผูบริโภค

จน.
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−ศึกษา/วิเคราะห
−อภิปรายรวม
−ทำแบบประเมิน
สุขบัญญัติ
−ทำกิจกรรมออกกำลัง
กาย
เพื่อสุขภาพ
−จัดทำรายงานกลุมเรื่อง
เกี่ยวกับสุขภาพ
−นำเสนองานกลุม
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−แบบประเมินสุขบัญญัติ
−เว็บไซต
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม
−สาธิตการอานฉลาก
โภชนาการ
−สาธิตการอานฉลากยา
−ทำแบบฝกหัด
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−ตัวอยางฉลาก
โภชนาการ
−ตัวอยางฉลากยา
−แบบฝกหัด
−เว็บไซต

ผูสอน
อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต

อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต
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สัปดาห
ที่
8

หัวขอ/รายละเอียด
สอบกลางภาค
บทที่ 5 พลังงาน
5.1 ความหมายของพลังงาน
5.2 รูปของพลังงาน

9

5.2.1 พลังงานกล
5.2.2 พลังงานเคมี

10

5.2.3 พลังงานความรอน
5.2.4 พลังงานไฟฟา

จน.
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม
−จัดทำรายงานกลุมเรื่อง
เกี่ยวกับพลังงาน
−นำเสนองานกลุม
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−แบบทดสอบปรนัย
−เว็บไซต
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−เว็บไซต
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม
−ทำแบบฝกหัด
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−แบบฝกหัด
−เว็บไซต

ผูสอน
อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต

อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต

อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต
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สัปดาห
ที่
11

หัวขอ/รายละเอียด
5.2.5 พลังงานคลื่น
แมเหล็กไฟฟา
5.2.6 พลังงานนิวเคลียร
5.3 การเปลี่ยนรูปพลังงาน

12

5.4 แหลงพลังงาน
5.4.1 แหลงพลังงานสิ้นเปลือง

13

5.4.2 แหลงพลังงานหมุนเวียน

14

บทที่ 6 ผลกระทบจาก
ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.1 ผลกระทบตอประชากร
มนุษย
6.2 ผลกระทบตอดาน
การศึกษา
6.3 ผลกระทบตอดาน
สิ่งแวดลอม

จน.
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−เว็บไซต
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−เว็บไซต
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม
−ทำแบบฝกหัด
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−แบบฝกหัด
−เว็บไซต

3

ผูสอน
อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต

อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต

อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต

กิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยกลุมวิชา
−บรรยายตามหัวขอ
วิทยาศาสตรเพื่อ
−อภิปรายรวม
คุณภาพชีวิต
−นำเสนองานกลุม
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−เว็บไซต
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สัปดาห
ที่
15

16

หัวขอ/รายละเอียด
6.3 ผลกระทบตอดาน
สิ่งแวดลอม (ตอ)
6.4 ผลกระทบตอดานสังคม
และวัฒนธรรม
6.5 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
6.6 ผลกระทบตอการเมือง
6.7 ผลกระทบชีวิตประจำวัน
สอบปลายภาค

จน.
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
−บรรยายตามหัวขอ
−อภิปรายรวม
−ทำแบบฝกหัด
สื่อที่ใช
−เอกสารตำรา
−DRU e-Learning
−แบบฝกหัด
−เว็บไซต
1 สื่อที่ใช
−แบบทดสอบปรนัย

ผูสอน
อาจารยกลุมวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต

มหาวิทยาลัย
จัดสอบ

หมายเหตุ : จัดการเรียนการสอนในหองเรียนปกติพรอมกับจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนในเวลา
เดียวกัน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกร
ผลการเรียนรู
รม
ที่
1 2.1,2.2,2.8,3.1
2
3

วิธีการประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,2.4,2.5, รายงานกลุม/ใบงาน
3.2,4.2,4.3,4.4,5.3,5.4
1.1,1.2,1.4,1.5,2.5,3.4,4.3, การมีสวนรวมในกิจกรรม
5.3
การเรียนการสอน

สัปดาหที่
ประเมิน
8
16
5,12,13,14
ตลอด
ภาคการศึกษา

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
30 %
30 %
20 %
20 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
1.1 เอกสารประกอบการสอน
คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2562). วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต. เอกสาร
ประกอบการสอน. เอกสารอัดสำเนาเย็บเลม. จำนวน 213 หนา.
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนำ
3.1 เว็บไซตเกี่ยวกับพลังงาน สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการออกกำลังกาย
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3.2 ตำรา/สิ่งพิมพ/อินเทอรเน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
e-Learning วิชาศึกษาทั่วไป URL: Edtech.dru.ac.th/moodle
3.3 ตำราเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา. (บก.). (2550). สุขภาพคนไทย 2550. กรุงเทพฯ: อมรินทร
พริ้นติ้งแอนดลิชชิ่ง.
ทิพยวัลย เรืองขจร. (2550). สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน โครงการตำราวิชาการราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ
นิภา ภิรมย และคณะ, ผูแปล. (2544). ปรากฏการณเอลนิโญ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว.
ประพนธ จันทรนุรักษ, ผูแปล. (2544). ชั้นโอโซน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
ประหยัด ชิดทอง และคณะ, ผูแปล. (2544). กาซเรือนกระจก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว
เยาวณี บุญวรรณโณ และคณะ, ผูแปล. (2544). กาซเรือนกระจก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
− แบบประเมินผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
− แบบประเมินผูสอน
− ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
− อาจารยผูสอนแตละคนพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาแตละกลุมในความรับผิดชอบ
− อาจารยแตละคนพิจารณาจากแบบประเมินผูสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
− อาจารยรายวิชานี้แตละคนประเมินผลสัมฤทธิ์ในรายขอจากผลการสอบรายวิชาในกลุมเรียนที่
รับผิดชอบ
− ประชุมคณาจารยที่สอนรายวิชานี้ทั้งหมด เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์รายขอในภาพรวม
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
− นำผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายขอเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์รายขอในภาพรวม
ถาผลสัมฤทธิ์รายขอของผูสอนคนใดขัดแยงผลสัมฤทธิ์รายขอในภาพรวม ปรับปรุงรายกรณี
− นำผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายขอในภาพรวมวิเคราะหกรณีที่เกิดปญหา วางแผน
ปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาในสวนดังกลาว

