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(ร่าง) 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
   GESC101   วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวทิย-์คณิต 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ

ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 26 มกราคม 2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์  อนัเป็นพื้นฐานในการ

คน้ควา้หาความรู้ 
2. มีความรู้  ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อ

ชีวติประจ าวนั 
3. สามารถน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
4. มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
5. สามารถน ากระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ท่ีให้สอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการด าเนินการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านกายภาพและชีวภาพ    ส่ิงมีชีวิต   สารเคมี   

เทคโนโลยีชีวภาพ   เทคโนโลยีการอาหาร นาโนเทคโนโลยี   พลังงาน  การส่ือสารและโทรคมนาคม การ

เปล่ียนแปลงของโลกและบรรยากาศ อาหาร ยาและสุขภาพ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั  

 Process  of  scientific  knowledge  and   problem  solving  with  the scientific  process. The role of  
science and technology with concentration on  both  biological  and  physical   sciences, including organisms , 
chemical , biotechnology , food  technology , nanotechnology, energy , telecommunications  technology , the 
earth and atmospheric changes , food , medicine  and  health in  the daily life.  
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

 ต่อภาคการศึกษา            

ไม่มี 
ตอ้งการของนกัศึกษา 

เฉพาะราย              

ไม่มี 6  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
๑ ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1.1.1  มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  
1.1.2 แสดงความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งสม ่าเสมอ  
1.1.3 มีวนิยัและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม   
1.1.4 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม  
1.1.5 มีสัมมาคารวะใหค้วามเคารพแก่ผูอ้าวุโส  

 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
1.2.1 อาจารยผ์ูส้อนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม โดยใชก้ารสอนแบบส่ือสารสองทาง เปิด

 โอกาสใหน้กัศึกษามีการตั้งค  าถามหรือตอบค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
 คุณธรรม จริยธรรม  ในชั้นเรียน ในโอกาสต่างๆ 

1.2.2 ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา ตวัอยา่งท่ีขาดความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและการประพฤติท่ีผดิจรรยาบรรณ
 ในวชิาชีพ 

1.2.3 ก าหนดใหมี้การท ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกใหมี้ความรับผดิชอบในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
1.2.4 อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง  ใหค้วามส าคญัต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ  การมีวนิยัเร่ืองเวลา การ

 เปิดโอกาสให ้ นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา การเคารพและ
 ใหเ้กียรติแก่อาจารยอ์าวุโส เป็น ตน้ 
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 1.3   วธีิการประเมินผล  
1.3.1 สังเกตพฤติกรรม   

                   -  การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน 
  -   การส่งงานตรงตามก าหนดเวลาท่ีมอบหมาย 
  -   การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การเปิดโอกาสใหเ้พื่อนร่วมชั้นซกัถามและการมีสัมมาคารวะต่อ 
      อาจารย ์      
  -   สังเกตพฤติกรรมการเขา้กลุ่มการท าปฏิบติัการของนกัศึกษา 

1.3.2 ก าหนดคะแนนการประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบ  และการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน และเทคนิคในการท าปฏิบติัการ 

 

2. ความรู้ 
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2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
2.1.1 มีความรู้ในกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์และการด าเนินการแกปั้ญหาดว้ย

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์   
2.1.2 มีความรู้เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ  สารเคมี  เทคโนโลยชีีวภาพ  เทคโนโลยกีารอาหาร  นาโนเทคโนโลย ี 

พลงังาน  การส่ือสารและโทรคมนาคม  การเปล่ียนแปลงของโลกและบรรยากาศ  อาหาร  ยา  
และสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั 

2.2 วธีิการสอน 
2.2.1  อาจารยผ์ูส้อนบรรยายหลกัการทางทฤษฎี และใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เช่น ให้

นกัศึกษาหาทางคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง และ การคน้ควา้ทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

2.2.2 จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การศึกษาจากการปฏิบติัจริง 
2.2.3 มอบหมายงานรายบุคคลและกลุ่ม (นกัศึกษาสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ รวบรวม วเิคราะห์ และ

สรุปขอ้มูล) 
  2.3 วธีิการประเมินผล 

2.3.1 สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  การทดสอบยอ่ย   
2.3.2 ประเมินจาก การตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
2.3.3 ประเมินจากผลงานของนกัศึกษาทั้งรายงานรายบุคคลและรายงานกลุ่ม 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 
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 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
3.1.1 พฒันาความสามารถนกัศึกษาในการน าหลกัทางวทิยาศาสตร์มาใชอ้ยา่งเป็นระบบ  มีการวเิคราะห์

ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.2 วธีิการสอน 

3.2.1 จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การศึกษาจากการปฏิบติัจริง 
3.2.2 มอบหมายงานรายบุคคลและกลุ่ม (นกัศึกษาสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ รวบรวมและวิเคราะห์

ขอ้มูล) 
3.2.3 นกัศึกษาตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3.3 วธีิการประเมินผล  
3.3.1 สอบกลางภาค    สอบปลายภาค   และการทดสอบยอ่ย   
3.3.2 ประเมินจากผลงานของนกัศึกษาทั้งรายงานรายบุคคลและรายงานกลุ่ม  
3.3.3 ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
4.1.1 มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  
4.1.2 สามารถปรับตวัท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม 
4.1.3 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีรับมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

ก าหนดเวลา  
4.2. วธีิการสอน 

4.2.1 จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การศึกษาจากการปฏิบติัจริง 
4.2.2 มอบหมายงานรายบุคคลและกลุ่ม 
4.2.3 เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีการอภิปรายปัญหา ในการท างานเป็นกลุ่ม และหาทางแกไ้ขปัญหา 

4.3. วธีิการประเมินผล 
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
4.3.2 ประเมินความรับผดิชอบจากรายงานรายบุคคลและกลุ่มของนกัศึกษา 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
5.1.1 สามารถส่ือสาร  รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
5.1.2 มีวจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม และใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ  
5.1.3 สามารถใชค้อมพิวเตอร์จดัการเก็บขอ้มูล  และสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ  
5.1.4 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและนวตักรรม 

5.2. วธีิการสอน  
5.2.1 มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยอินเตอร์เน็ต 
5.2.2 น าเสนอขอ้มูลโดยใชรู้ปแบบวธีิการท่ีเหมาะสม 

5.3. วธีิการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจากรายงานการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยอินเตอร์เน็ต (สาระ เน้ือหา หลกัฐานอา้งอิง) 
5.3.2 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการน าเสนอ 

 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 - แนะน าค าอธิบายรายวชิา เอกสาร ต ารา
ประกอบการเรียนการสอน แผนการเรียน 
และวธีิการวดัและประเมินผล 
 

3 
 

 กจิกรรมการสอน 
-  อธิบายประมวลการสอน
รายวชิา 
-  อธิบายแผนการเรียน   
วธีิการเรียน  การใหค้ะแนน
และมอบหมายงานเป็น
รายบุคคลและกลุ่ม   
-  ทดสอบก่อนเรียน 
-  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
ซกัถาม  แสดงความคิดเห็น 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

ส่ือการสอน 
-  ประมวลการสอนรายวชิา 
-  แบบทดสอบก่อนเรียน 

2 บทน า  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์ 
- ความหมายของวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
     - ประเภทของความรู้วทิยาศาสตร์ 
    - ลกัษณะส าคญัของความรู้วทิยาศาสตร์ 
    - การจ าแนกสาขาของวทิยาศาสตร์ 

3 กจิกรรมการสอน 
-  แจกแบบฝึกปฏิบติัวชิา
วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
และมอบหมายใหศึ้กษาดว้ย
ตนเองพร้อมทั้งก าหนดวนัส่ง   
-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
และบรรยายโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint ประกอบการสอน 
-เปิดโอกาสในการซกัถามและ
โตต้อบขอ้สงสัยเป็นรายบุคคล 
-มอบหมายงานกลุ่มใหศึ้กษา  
ท ารายงาน และน าเสนอ
ผลงาน 

 

3 กระบวนการแสวงหาความรู้วิทยาศาสตร์ 
    - องคป์ระกอบของการแสวงหาความรู้
วทิยาศาสตร์  
    - วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
    - กระบวนการทางวทิยาศาสตร์      
 

3 กจิกรรมการสอน 
-  ร่วมกนัทบทวนความรู้เดิม 
เร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
วทิยาศาสตร์ 
-ผูส้อนบรรยายโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint ประกอบการสอน 
-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
-ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
และท าแบบฝึกหดั 
-เปิดโอกาสในการซกัถามและ
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

โตต้อบขอ้สงสัยเป็นรายบุคคล 
-ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายใน
หวัขอ้ท่ีสอน 

4 กระบวนการแสวงหาความรู้วิทยาศาสตร์ 
(ต่อ) 
    -  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
     - เจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
     - สรุป 
 

3 กจิกรรมการสอน 
-  ร่วมกนัทบทวนความรู้เดิม 
เร่ืองกระบวนการแสวงหา
ความรู้วทิยาศาสตร์ 
-ผูส้อนบรรยายโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint ประกอบการสอน 
-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
-ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
และท าแบบฝึกหดั 
-เปิดโอกาสในการซกัถามและ
โตต้อบขอ้สงสัยเป็นรายบุคคล 
-ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายใน
หวัขอ้ท่ีสอน 

 

5 วทิยาศาสตร์กับเทคโนโลย ี 
     -  ความหมายของวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
     -  ความแตกต่างระหวา่งวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
     -  ความส าคญัของวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยท่ีีมีต่อมนุษย ์
     -  พฒันาการของวทิยาศาสตร์และ

3 กจิกรรมการสอน 
-  ร่วมกนัทบทวนความรู้เดิม 
เร่ืองกระบวนการแสวงหา
ความรู้วิทยาศาสตร์  
-แจกใบงานและศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนเร่ือง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ใหเ้วลาร่วมกนัศึกษาและ
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

เทคโนโลยจีากอดีตถึงปัจจุบนั     
     - ความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
     - ประเภทและระดบัของเทคโนโลยี 

ออกมาอภิปรายหนา้ชั้น 
-อภิปรายและโตต้อบซกัถาม
เก่ียวกบัเน้ือหา 
 

6 วทิยาศาสตร์กับเทคโนโลยี  (ต่อ)  
 - เทคโนโลยท่ีีน่าสนใจ 

 เทคโนโลยชีีวภาพ 
 เทคโนโลยกีารอาหาร 
 นาโนเทคโนโลยี 

  - วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัการ
พฒันา 

3 กจิกรรมการสอน 
-ผูส้อนสรุปเน้ือหาโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint ประกอบการสอน 
-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
-อภิปรายและโตต้อบซกัถาม
เก่ียวกบัเน้ือหา 
 

 

7 ส่ิงมีชีวติ สารเคมีทีเ่กีย่วข้องในชีวติ 
ประจ าวนั  
- จุลินทรีย ์                                                           
- สารพิษ       
- สมุนไพรใกลต้วั                                            
- สีและเคร่ืองส าอาง                                      
- สบู่และดีเทอร์เจนท ์                                    
- ปุ๋ย                                                     

3 กจิกรรมการสอน 
-  ร่วมกนัทบทวนความรู้เดิม 
เร่ืองกระบวนการแสวงหา
ความรู้วิทยาศาสตร์  
-แจกใบงาน ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน และคน้ควา้
ต ารา หนงัสือ เร่ือง ส่ิงมีชีวิต 
สารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งใน
ชีวติประจ าวนั ใหเ้วลาร่วมกนั
ศึกษาและออกมาอภิปรายหนา้
ชั้น 
-ผูส้อนสรุปเน้ือหาโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint ประกอบการสอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

-อภิปรายและโตต้อบซกัถาม
เก่ียวกบัเน้ือหา 

8 สอบกลางภาค 3 แบบทดสอบ  
9 พลงังาน 

- ความหมายของพลงังาน 
- ประเภทของพลงังาน 
- แหล่งพลงังาน      
 

3 กจิกรรมการสอน 
-  สนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบั
เร่ืองพลงังานก่อน 
น าเขา้สู่บทเรียน 
-แจกใบงานและศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนเร่ืองพลงังาน 
ใหเ้วลาร่วมกนัศึกษาและ
ออกมาอภิปรายหนา้ชั้น 

 

10 พลงังาน  (ต่อ) 
- ผลกระทบของการใชพ้ลงังาน                 
- สถานการณ์พลงังานของโลกและของ
ไทย                                            - การ
ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 

3 กจิกรรมการสอน 
-ผูส้อนสรุปเน้ือหาโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint ประกอบการสอน 
-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
-ท าแบบทดสอบยอ่ย 
-อภิปรายและโตต้อบซกัถาม
เก่ียวกบัเน้ือหา 

 

11 การส่ือสารและโทรคมนาคม 
- ประวติัและววิฒันาการทางการส่ือสาร
และ  โทรคมนาคม                                                          
-  วทิย ุโทรทศัน์                                              
- โทรศพัท ์โทรสาร                                         
-  การส่ือสารผา่นดาวเทียม 

3 กจิกรรมการสอน 
-  ร่วมกนัทบทวนเน้ือหาเดิม
เร่ืองพลงังาน   
-ผูส้อนบรรยายโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint ประกอบการสอน 
-ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 
-มอบหมายงานท ารายงานเป็น
รายบุคคล 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

-เปิดโอกาสในการซกัถามและ
โตต้อบขอ้สงสัยเป็นรายบุคคล 
-ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายใน
หวัขอ้ท่ีสอน 

12 การเปลีย่นแปลงของโลกและบรรยากาศ 
- โลกและก าเนิดของโลก 
 - องคป์ระกอบหลกัของโลก                                         
-  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกทั้ง
ธรณีภาค อุทกภาค อากาศและชีวภาค                            
-  บรรยากาศและการเปล่ียนแปลงของชั้น                                                      
บรรยากาศ       

3 กจิกรรมการสอน 
-  ร่วมกนัทบทวนเน้ือหาเดิม 
เร่ืองการส่ือสารและ
โทรคมนาคม  
-แจกใบงาน  ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน  และคน้ควา้
ขอ้มูล  เร่ืองการเปล่ียนแปลง
ของโลกและบรรยากาศ  ให้
เวลาร่วมกนัศึกษาและออกมา
อภิปรายหนา้ชั้น 
-ผูส้อนสรุปเน้ือหาโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint ประกอบการสอน 
-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
-อภิปรายและโตต้อบซกัถาม
เก่ียวกบัเน้ือหา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

13 การเปลีย่นแปลงของโลกและบรรยากาศ 
(ต่อ) 
-  ปรากฎการณ์เอลนิโนและลามินาและ
ผลกระทบ                                                         
- ภาวะโลกร้อน และผลกระทบ                        
-  แนวทางแกปั้ญหาการเพิ่มอุณหภูมิของ
อากาศ 

3 กจิกรรมการสอน 
-ผูส้อนบรรยายโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint ประกอบการสอน 
-ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
-ร่วมกนัสรุปเน้ือหา 
-อภิปรายและโตต้อบซกัถาม
เก่ียวกบัเน้ือหา 

 

14 วทิยาศาสตร์กบัการปรับปรุงคุณภาพชีวติ 
   - อาหาร                                                             
- เคร่ืองนุ่งห่ม                                                
- ท่ีอยูอ่าศยั                                                             
- ยารักษาโรค                                                                
- สุขภาพอนามยั 

3 กจิกรรมการสอน 
-  ร่วมกนัทบทวนเน้ือหาเดิม 
เร่ืองการเปล่ียนแปลงของโลก
และบรรยากาศ   
-ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน และผูส้อนบรรยายโดย
ใชส่ื้อ PowerPoint  
-อภิปรายและโตต้อบซกัถาม
เก่ียวกบัเน้ือหา 

 

15 ผลกระทบของความก้าวหน้าของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 กจิกรรมการสอน 
-ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน และผูส้อนบรรยายโดย
ใชส่ื้อ PowerPoint  
-อภิปรายและโตต้อบซกัถาม
เก่ียวกบัเน้ือหา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

16 น าเสนอผลงานทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่มสรุปเนื้อหา 

3 -ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
-ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปเน้ือหา
ใหเ้พื่อนฟัง พร้อมทั้งตั้ง
ค  าถามถามเพื่อนเพื่อทดสอบ
ความเขา้ใจ 
-ผูส้อนสรุปเน้ือหาอีกคร้ัง 
ร่วมกนัอภิปรายและ 

 

17 น าเสนอผลงานทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่มสรุปเนื้อหา 

3 -ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
-ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปเน้ือหา
ใหเ้พื่อนฟัง พร้อมทั้งตั้ง
ค  าถามถามเพื่อนเพื่อทดสอบ
ความเขา้ใจ 
-ผูส้อนสรุปเน้ือหาอีกคร้ัง 
ร่วมกนัอภิปรายและ 

 

18 สอบปลายภาค    
 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 2.1,2.2 - สอบกลางภาค 8 20 % 

2 2.1,2.2 - สอบปลายภาค 18 30 % 

3 2.1,2.2 - การทดสอบยอ่ย (Quiz) 5-11 10 % 

4 1.2,1.3,2.1,3.2,4.1 รายงานบุคคล 

 ความรับผดิชอบ ความ
ซ่ือสัตย ์และตรงต่อ
เวลา (2%) 

 ความน่าสนใจ และทนัสมยั 
(3%) 

 ความถูกตอ้ง  และเขา้ใจใน
เน้ือหา (5%) 

2-14 10 % 
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กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

5 1.2,1.3,2.1,3.2,4.1,4.2,5.5 รายงานกลุ่ม 

 ความซ่ือสัตยแ์ละตรงต่อ
เวลา (1%) 

 รูปแบบถูกตอ้ง และ
ครบถว้นตามท่ีก าหนด 
(1%) 

 ความถูกตอ้งของวธีิท าการ
ทดลองตามท่ีปฏิบติัจริง 
(1%) 

 ความถูกตอ้งของผลการ
ทดลอง การสรุปและ
วจิารณ์ผลและตอบ
ค าถามทา้ยการทดลอง 
(5%) 

- การประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

(2%) 

2-14 10 % 

6 1.2,1.3,4.1,4.2 - การประเมินพฤติกรรมดา้น
คุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผดิชอบ  และ 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ชั้นเรียน และเทคนิคในการท า
ปฏิบติัการ 

1-16 20 % 
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หมวดที ่6                      น     น 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 คณาจารยค์ณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาวทิยาศาสตร์ใน

ชีวติประจ าวนั. เพชรบูรณ์ :  

               มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
  เกษม  จนัทร์แกว้. (2545). หลกัการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาสวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์. 
 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน. วารสาร รักษ์พลงังาน. กรุงเทพฯ : บริษทั  อิมเมจพลู  
จ  ากดั. 
 คณาจารยภ์าควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร. (2540). วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร. 

กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 จรวย  บุญยบลและคณะ. (2549). พลงังาน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 จิราภรณ์  คชเสนีย.์ (2527). มนุษย์และส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : พิมพค์ร้ังท่ี  4  , มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
 ณรงค ์ ณ  เชียงใหม่. (2525). มลพษิส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : โอ เอส พร้ินต้ิงเฮา้ท.์ 
 ________________. (2525). อุบัติภัยวทิยา. กรุงเทพฯ : โอ เอส พร้ินต้ิงเฮา้ท.์ 
 ณรงค ์ นนัทวรรธนะและคณะ. (2537). ความปลอดภัยและการควบคุมมลพษิ.กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซนเตอร์. 
 ทศันีย ์ ศรีเพช็ร์พนัธ์ุ, ผศ. (2540). ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สถาบนัราชภฏัเพชรบูรณ์. 
 _________________. (2540). เอกสารประกอบการสอนรายวชิาวทิยาศาสตร์กบัสังคม. คณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี         สถาบนัราชภฏัเพชรบูรณ์. 
 ธงชยั  พึ่งรัศมี. (2531). ธรณีวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
 นงลกัษณ์  สุวรรณพินิจและคณะ. (2539). จุลชีววทิยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
 ปัญญา  จารุศิริและคณะ.  (2545). ธรณวีิทยากายภาพ. กรุงเทพฯ : คณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. (2545). ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยแีละชีวติ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 ราตรี  ภารา. (2540). ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพทิ์พยว์สุิทธ์ิ จ  ากดั. 
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 รังสรรค ์ เพง็พดั. (2539). อุตุนิยมวทิยา. เพชรบูรณ์ : สถาบนัราชภฏัเพชรบูรณ์.                  
 วงคพ์นัธ์  ลิมปเสนียแ์ละคณะ. (2540). มลพษิทางอากาศ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 วฑูิรย ์ สิมะโชคดีและคณะ. (2539). วศิวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน. กรุงเทพฯ : ที พี พร้ิน. 
 วสูิตร  ธนชยัววิฒัน์. (2533). กฎหมายควบคุมควนัด าและเสียงดัง. กรุงเทพฯ : ไพศาลการพิมพ.์ 
 สมพร  พิรัญรามเดช, รศ. (2525). สมุนไพรใกล้ตัว. เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
 สุนทร  บุญญาธิการ. (2545). พลงังานใกล้ตัว. กรุงเทพฯ : เฟิสท ์ ออฟเซท. 
 สุรีย ์ แขวงโสภาและคณะ. (2531). พลงังาน. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์. 
 สุโขทยัธรรมาธิราช. (2536). อนามัยส่ิงแวดล้อม, หน่วยท่ี 8-15 . กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ.์ 
 อุไรวรรณ  วจิารณกุล, รศ. (2545). ดี เอน็ เอ เทคโนโลยี. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนัราชภฏัพิบูล
สงคราม. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 Bolt, B.A., (1999) Earthquakes(4th ed.) : W.II.Frceman & Co. 
 Brain  Norton. . Solar  Energy  Thermal  Technology. London : Springer – verlag. 
 Hesser, Dale T. and Lach , Susan S. Focus on Earth Science. Ohio : Merrill Publishing. 
 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   - แบบประเมินรายวชิา 

     - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   - แบบประเมินผูส้อน 

   - ผลการสอบ 

     - การท าแบบฝึกหดั/กิจกรรมต่าง ๆ 
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3. การปรับปรุงการสอน 
 อาจารยผ์ูส้อนทบทวน และปรับปรุงวธีิการสอน  จากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวชิา    
แลว้จดัท าแฟ้มสะสมงานรายวชิาและรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ. ๕) ทุกภาคการศึกษา   
คณะก าหนดใหแ้ละมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนว
ทางแกไ้ข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      กรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าทีท่วนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาใน
รายวชิาโดย ประเมิน คุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ตลอดจนพจิารณาระดับ
คะแนนในรายวชิา 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวชิา   เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน 

 


