มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1 รหัสและชือรายวิชา
9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Science and Technology in Daily Life)

2 จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)

3 หลักสู ตร และประเภทรายวิชา
หลักสู ตร : หมวดวิชาศึกษาทัวD ไปของหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
สาขาวิชา: ทุกสาขาวิชา
ประเภทรายวิชา : เป็ นวิชาหมวดวิชาศึกษาทัวD ไป

4 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1. อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชาเคมี ระบุชืDอ
1.1 อ.อภิวฒั น์ แก้วทอง
1.2 อ.ภัทรวดี โตปรางกอบสิ น
2. อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชาฟิ สิ กส์ ระบุชืDอ
2.1 ดร.ภัททิรา หอมหวล
2.2 อ.กาญจนา สาธุพนั ธ์
3. อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ระบุชืDอ
3.1 อ.ธนิดา ยงยืน
3.2 อ.ชุติมา แก้วกระจาย
4. อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระบุชืDอ
4.1 อ.สายชล สุ ขญาณกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา (1 กรกฎาคม 2558)
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5.
6.

7.

8.

4.2 ดร. ยุพาภรณ์ จิโรภาสภาณุ วงศ์
4.3 อ.ภารดี แซ่ อT ึง
อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ระบุชืDอ
5.1 ผศ. ชาญณรงค์ น้อยบางยาง
อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร ระบุชืDอ
6.1 อ.นพา ลีละศุภพงษ์
6.2 อ.สุ พิชญา คําคม
6.3 อ.สุ นนั ทา คะเนนอก
อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
7.1 ดร.เพชรพิกุล วางมูล
7.2 ดร.พิชิต โชดก
7.3 ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ
7.4 ดร.ปรัชวนี พิบาํ รุ ง
7.5 อ.ณัฐวุฒิ จันD ทอง
อาจารย์ผสู ้ อนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สDิ งแวดล้อม
8.1 ดร.ประดินนั ท์ เอีDยมสะอาด
8.2 อ.เบญจวรรณ มหิ ทธิ รุกข์
8.3 อ.อัณธิกา เสงีDยมใจ
8.4 ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์

5 ระดับการศึกษา/ชั7นปี ทีเ รียน
ชัTนปี ทีDเรี ยน ตามตารางสอน ในแต่ละภาคการศึกษา

6 รายวิชาทีต ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี

7 รายวิชาทีต ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8 สถานทีเ รียน
ตามห้องทีDระบุในตารางสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

9 วันทีจ ดั ทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันทีม ีการปรับปรุงครั7งล่ าสุ ด
.......................................................................................................................................................................
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพืDอให้นกั ศึกษาความรู ้ความเข้าใจเกีDยวกับความหมาย ความสําคัญ รวมไปถึง กระบวนการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
2. เพืDอให้นกั ศึกษาความรู ้ความเข้าใจเกีDยวกับวิทยาศาสตร์ ทีDเกีDยวกับสิD งไม่มีมีชีวิต ในด้าน ฟิ สิ กส์ ดาราศาสตร์
เคมี
3. เพืDอให้นักศึกษารู ้ความเข้าใจเกีDยวกับวิทยาศาสตร์ ทีDเกีDยวกับสิD งมีชีวิตในด้านเซลล์ ประโยชน์และโทษของ
จุลินทรี ย ์
4. เพืDอให้นกั ศึกษารู้ความเข้าใจเกีDยวกับอาหารและโภชนาการ
5. เพืDอให้นกั ศึกษารู้ความเข้าใจเกีDยวกับสารเคมี ประโยชน์และพิษภัย
6. เพืDอให้นกั ศึกษารู้ความเข้าใจเกีDยวกับสิD งแวดล้อมและเทคโนโลยีรอบๆ ตัวเรา และการพัฒนาอย่างยังD ยืน
7. เพืDอให้นกั ศึกษารู้ความเข้าใจเกีDยวกับหลักการ เทคโนโลยี การใช้ การบํารุ งรักษาไฟฟ้ า
8. เพืDอให้นักศึกษาความรู ้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ การเปลีDยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมทัTง
ผลกระทบจากการเปลีDยนแปลงดังกล่าวต่อสุ ขภาพ สิD ง แวดล้อม สังคม และมีความเท่ าทันวิทยาการสมัยใหม่ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
9. เพืDอให้นกั ศึกษาสามารถเชืDอมโยงข้อมูลทีDเป็ นสากลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีDเกีDยวข้อง

2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพืDอให้เนืTอหาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรโดยมีความทันสมัยและเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้นักศึกษาจึงควรมีความรู้และความเข้าใจเกีDยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีDเกีDยวข้องในชีวิตประจําวัน ใน
ด้านต่างๆ สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ทีDเกีDยวข้องเข้าด้วยกันเป็ นการเสริ มสร้างให้มีมาตรฐานการเรี ยนรู ้ครบทัTง 5
ด้านทีDเกีDยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจึงปรั บเปลีDยนคําอธิ บายรายวิชาเพืDอความเป็ นสากลโดยเพิDมองค์ความรู ้
เกีD ยวกับวิทยาการสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ทีDมีความสอดคล้องกับการนําไปใช้ในชี วิตประจําวัน ตลอดจนการ
เชืDอมโยงข้อมูลทีDเป็ นสากลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีDเกีDยวข้อง
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หมวดที 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1 คําอธิบายรายวิชา
ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กายภาพ เคมีเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร
สิD งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

2 จํานวนชัวโมงทีใ ช้ ต่อภาคการศึกษา
ใน 1ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 15 สัปดาห์คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนีT
จํานวนคาบ
การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
สอนเสริม
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย ปฏิบัติ
45
สอนเสริ มตามความต้องการของ
ไม่มี
ผูส้ อน/นักศึกษาเฉพาะราย

จํานวนคาบ
การศึกษาด้ วยตนเอง
90

3 ระบุวนั เวลาทีอาจารย์จะให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ทุกท่านประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษา
- อาจารย์ประกาศ เว็บไซต์เพืDอการเรี ยนการสอน จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์หรื ออีเมล์ (e-mail) หรื อ บล็อก
(blog) เพืDอเพิDมช่องทางการให้คาํ ปรึ กษา
หมายเหตุ หลักฐานอ้างอิง คือ
1. ฟอร์ มตารางสอนและเวลาให้คาํ ปรึ กษา
2. ฟอร์ มบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา
3. ฟอร์ มรายงานการให้คาํ ปรึ กษา
4. เว็บไซต์หรื ออีเมล์หรื อบล็อก
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หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(2มีวริ ิ ยะอุตสาหะ
กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีDสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม
(2ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง จัดกิจกรรมในชัTนเรี ยนหรื อนอกชัTนเรี ยน
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
1) ให้คะแนนการเข้าชัTนเรี ยน การส่ งงานตรงเวลา
2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบตั ิตน
2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู ้รอบและเข้าใจเกีDยวกับศาสตร์หลักในการดํารงชีวิต
กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหลากหลายรู ปแบบ
2) การสื บค้นและการนําเสนอรายงาน
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) ประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
2) ประเมินผลงานทีDมอบหมาย
3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(2มีทกั ษะในการแก้ปัญหา
กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีDเน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
(2ฝึ กให้วเิ คราะห์และแก้ไขปั ญหาจากสถานการณ์ปัจจุบนั
(3การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทํารายงานและอภิปราย
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กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1ประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
(2ประเมินผลจากการนําเสนองาน หรื อผลงาน
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1มีทกั ษะในการทํางานเป็ นทีม
กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
(2เน้นกิจกรรมทีDให้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลีDยนเรี ยนรู ้
ธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชกลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันอบ
1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
2) ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนอ การอภิปรายแลกเปลีDยนความคิดเห็น
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
(3สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ฝึ กทักษะการใช้ภาษาเพืDอการสืD อสาร
2) จัดกิจกรรมการสอนทีDเน้นการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3) การสื บค้นและการนําเสนอรายงาน
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ประเมินตามสภาพจริ ง
2) ประเมินผลจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3) ประเมินผลจากการสื บค้นและนําเสนอรายงาน
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สั ปดาห์ ที

หัวข้อ/รายละเอียด

1

แนะนํารายวิชา
ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์

2-3

วิทยาศาสตร์กายภาพและการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
สัปดาห์ ที 2
- แรงและการเคลืDอนทีD
สั ปดาห์ ที 3
รังสี และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
- สารรังสี และกัมมันตภาพรังสี ทีD
ยอมรับได้ ตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการว่าด้วยการป้ องกันรังสี
ระหว่างประเทศ (TCRR)
- ปฏิกิริยาของรังสีต่อร่ างกายมนุษย์
- การป้ องกันรังสี
- เวชศาสตร์
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- บรรยาย อภิปราย
กิจกรรมเสริ ม
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การรายงานกลุ่มเป็ น
การศึกษาการทํางาน

คณาจารย์

4-5

พลังงานไฟฟ้ าและพลังงานทดแทน
และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
Part 1 พลังงานไฟฟ้ า
- ประวัติความเป็ นมาของไฟฟ้ า
- การเกิดไฟฟ้ าและชนิดของไฟฟ้ า
- อุปกรณ์ไฟฟ้ าและแรงดันตํDาและ
แรงดันสูง
- การเดินสายไฟฟ้ าและเครืD องมือวัด
ไฟฟ้ า
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- บรรยายประกอบสืD อการ
สอน PowerPoint

คณาจารย์

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชัวโมง
สื อทีใช้ (ถ้ ามี)
3
- บรรยาย อภิปราย
กิจกรรมเสริ ม
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การรายงานกลุ่มเป็ น
การศึกษาการทํางาน
ร่ วมกัน

ผู้สอน
คณาจารย์
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6-7

- ความปลอดภัยและการดูแลรักษาใน
การทํางานเกีDยวกับไฟฟ้ า
- การคํานวณหาค่าไฟฟ้ า
Part 1 พลังงานทดแทน
- พลังงานจากถ่านหิ น
- พลังงานํTามันปิ โตเลียม
- พลังงานก๊าซธรรมชาติ
- พลังงานจากแสงอาทิตย์นT าํ และลม
- พลังงานความร้อนใต้พภิ พ
- พลังงานนิวเคลียร์
- พลังงานชีวมวล
- การอนุรักษ์พลังงาน
เคมีและการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
- สารเคมีในอาหาร
- สารเคมีในยา
- สารเคมีในฝุ่ น
- สารเคมีในเครืD องสําอาง
- สารเคมีในสารทําความสะอาด
- พลาสติก
- โลหะและโลหะผสม
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- บรรยาย อภิปราย
กิจกรรมเสริ ม
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การรายงานกลุ่มเป็ น
การศึกษาการทํางาน
ร่ วมกัน

คณาจารย์

สอบกลางภาค
8-9

10-11

เทคโนโลยีชีวภาพและการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพเบืTองต้น
- การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
ในชีวติ ประจําวัน

เกษตรและการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
1. ความหมายและความสําคัญของ
เทคโนโลยีทางการเกษตร
2. ปัจจัยทีDเกีDยวข้องกับการทํา
เกษตรกรรม

9-10
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วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประยุกต์
- เทคโนโลยีชีวภาพ
- การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ
- โทษของ
เทคโนโลยีชีวภาพ
- บรรยาย อภิปราย
กิจกรรมเสริ ม
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การรายงานกลุ่มเป็ น
การศึกษาการทํางาน

คณาจารย์

คณาจารย์
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12-13

- ดิน
- นํTา
- อากาศ
- โรค แมลง
3. รู ปแบบของเทคโนโลยีการเกษตรใน
ปัจจุบนั
- เกษตรเชิงเดีDยว
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรอินทรี ย ์
- การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร
4. เกษตรกรรมในครัวเรื อน
- การปลูกพืชผัก สมุนไพร
- การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
- ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยชีวภาพ
อาหารและโภชนาการและการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
1. โภชนาการและสารอาหาร
- อาหารหลัก 5 หมู่
- ประเภทสารอาหาร บทบาทหน้าทีDต่อ
ร่ างกาย
- แหล่งทีDมา และความต้องการของ
ร่ างกาย
2. ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย
- ภาวะโภชนาการดี
- ภาวะโภชนาการไม่ดี หรื อ
- ทุพโภชนาการ (Malnutrition)
- การควบคุมและป้ องกันปัญหา
โภชนาการ
- อันตรายจากอาหารและการปนเปืT อน
3.การถนอม (Food preservation) และ
การแปรรู ปอาหาร (Food processing)
- ความสําคัญของการถนอมอาหาร
- การถนอมและแปรรู ปอาหาร ด้วย
วิธีการต่างๆ
3.1 การใช้ความร้อน
3.2 การใช้ความเย็น

ร่ วมกัน
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- บรรยาย อภิปราย การใช้
สืD อผสม
กิจกรรมเสริ ม
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- การรายงานกลุ่มเป็ น
การศึกษาการทํางาน
ร่ วมกัน

คณาจารย์
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14-15

3.3 การทําแห้ง
3.4 การหมักดอง
3.4.1 การหมักเค็ม
3.4.2 การหมักให้เกิดแอลกอฮอล์
3.4.3 การหมักให้เกิดกรดแอซีติก
3.4.4 การหมักให้เกิดกรดแล็กทิก
3.5 การใช้สารเคมี
3.6 การรมควัน
3.7 การฉายรังสี
สิDงแวดล้อมและการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
สัปดาห์ทีD 14
- พืTนฐานทางระบบนิเวศและ
สิDงแวดล้อม
- วัฏจักรนํTา และวัฏจักรแร่ ธาตุ
- ความสัมพันธ์ของสิD งมีชีวติ กับ
สภาวะแวดล้อม
สัปดาห์ทีD 15
- ปัญหาสภาวะแวดล้อม
- การเปลีDยนแปลงสภาวะแวดล้อมของ
โลก
- การอนุรักษ์และการจัดการ
สิDงแวดล้อมอย่างยังD ยืน

คณาจารย์

สอบปลายภาค
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ *

กิจกรรมการประเมิน (เช่ น การเขียนรายงาน โครงงาน
การสอบย่ อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)

(2.1)
(3.2)
(5.2)

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

(1.2)

ให้คะแนนการเข้าชัTนเรี ยน
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการปฏิบตั ิตน
การทํางานกลุ่ม การเสนอ การอภิปรายแลกเปลีDยน
ความคิดเห็น

(4.1) (5.3)

กําหนดการ
ประเมิน
(สั ปดาห์ ที)

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%
30%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
30 %

* ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนทีDแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1 ตําราและเอกสารหลัก
ไม่ มี

2 เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .http://www.dekkid.com/science/subject.8html
• สุ พจน์ แสงมณี และชานนท์ มูลวรรณ .วิทยาศาสตร์ ช่ วงชั7นที 4 (ม.4-6). กรุ งเทพฯ : ประสานมิตร
,2546.
• http://cai.md.chula.ac.th/lesson/research/re12.htm
• http//:io.uwinnipeg.ca/~simmons/1115/cm1503/introscience.htm#The%20Organization%20of%20Life
Nature of Science. http://evolution.berkeley.edu/evosite/nature/index.shtml
การนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้. http://www.atlasunit.info/th/16_17_18/02/01.html
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ . http://www.atlasunit.info/th/13_14_15/02/01.html
ส่ วนประกอบของดิน .http://www.swu.ac.th/royal/book/1b1c3t.1html
ระบบนิ เวศ, http://www.artnanastudio.com/services/ning/
ชีวิตและสิD งแวดล้อม .http://www.dekkid.com/science/subject2.html
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มาตรฐานการจัดการสิD งแวดล้อม.http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb/1std.25/25/210550htm
เนาวรัตน์ ประดับเพ็ชร์ . 2548. เอกสารประกอบการสอนวิชา ปฐพีวทิ ยา. คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา. พระนครศรี อยุธยา.
นลิน คอมนพัฒนะ. 2535. การถนอมอาหาร. กรุ งเทพฯ:แสดงแดด.
อบเชย วงษ์ทองและขนิษฐา พูนผล. 2547. หลักการประกอบอาหาร. พิมพ์ ครัTงทีD 3. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ .
อัญชลี ศรี จาํ เริ ญ. 2553. อาหารและโภชนาการป้องกันและบําบัดโรค. พิมพ์ครัTงทีD 2. กรุ งเทพฯ:จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
วารสารดินและปุ๋ ย
วารสารพัฒนาทีDดิน
วารสารอนุ รักษ์ดินและนํTา
ชาญณรงค์ น้อยบางยาง. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
เอกสารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน
จรวย บุญยุบล. (2539). พลังงาน. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

3 เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
คณาจารย์ภาควิชาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .2540. ปฐพีเบือ7 งต้ น.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 446 หน้า.
ชวน รัตนวราหะ. (2544). เกษตรอินทรีย์. กรมวิชาการเกษตร. 229 หน้า.
เว็บไซต์ทีDเกีDยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาเช่น Wikipedia คําอธิบายศัพท์
เอกสาร E-Learning
เว็บไซต์กรมเชืTอเพลิงพลังงาน (http://www.dmf.go.th)
เว็บไซต์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน (http://www.dede.go.th)
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หมวดที 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา

2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้

3 การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชัTนเรี ยน

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ[รายวิชาของนักศึกษา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อืDน หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ทีDไม่ใช่
อาจารย์ผสู ้ อน แต่อาจารย์ทีDทวนสอบต้องมีองค์ความรู ้ในวิชานีT
- มีการตัTงคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุกปี หรื อ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4
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