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มคอ.3  รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์ 

 

หมวดที ่1  ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 

2. จํานวนหนวยกิต   

3(2-2-5) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

รายวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์ 

 

4. อาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

ดร.ศราวุฒิ เถือ่นถ  า 

4.2 อาจารยผูสอนรายวิชา 

4.2.1 ดร.ศราวุฒิ เถื่อนถ  า 
4.2.2 อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ 
4.2.3 ดร.อัญชลี สิริกุลขจร 
4.2.4 ดร.อัจฉรา อ่ิมค า  พุฒค า 
4.2.5 ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย 
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4.2.6 ผศ.ดร.ศุภัตรา ประทุมชาติ 
4.2.7 ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด 
4.2.8 ดร.ทนงศักดิ์ โนไชยา 
4.2.9 อ.ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์ 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน  

ภาคการศึกษาตน  ปลาย  ทุกชั นป 

 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)  

- 

 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co- requisites) (ถามี)  

- 

 

8. สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

7  มิถุนายน  2556 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมงุหมายของรายวิชา 

เมื่อนิสิตเรียนรายวิชานี แลว นิสิตมีความสามารถดังตอไปนี  

1. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจปรัชญาวิทยาศาสตร  กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร  มีความรูเบื องตนเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตรโลก และเขาใจวิทยาศาสตรโลกทั งระบบ 

2. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและรูจักสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  ปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต และการ 

ประยุกตใช 

3. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจประชากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

4. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงการใชพลังงานในชีวิตประจ าวัน 

5. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจระบบการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

6. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและทราบถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและการพยากรณ 

7. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูในเรื่องปรากฏการณบนทองฟา 

8. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและสามารถเลือกใช  อธิบายรวมถึงชนิดและคุณสมบัติของสารเคมีที่ใชในครัวเรือน 

สารปรุงแตงอาหารและสารเคมีที่ใชเปนเชื อเพลิงพรอมทั งเขาใจในเรื่องความปลอดภัยของการใชสารเคมี 

สารเคมีในทางเกษตร  และสารเคมีในอุตสาหกรรม 

9. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงความสัมพันธและวัฏจักรของวิทยาศาสตรโลกทั งระบบ 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือสรางรายวิชาศึกษาทั่วไป  ที่กอใหเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเอง  การคิดวิเคราะห  และการตัดสินใจ

อย่างเปนระบบ เพ่ือน าไปสูการประยุกตใชในชีวิตประจ าวันได 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตร

ของโลกทั งระบบที่เกี่ยวของกับชีวิตประจ าวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม พลังงานและไฟฟา การสื่อสารและ

โทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ 

The role of science and technology with concentration on both biological and physical 

sciences and integration of earth system science in everyday life, including organisms and 

environments, chemicals, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth and 

space. 

 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

จ านวนชั่วโมงการบรรยาย   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

จ านวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง  75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

3 ชั่วโมง ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ หองอาจารยผูสอน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม   

1.1 ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย มีความมุงมั่นในการ
ท างานใหส าเร็จ 

1.2 มีวินัยและตรงตอเวลา 

บรรยาย 

- การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

- การสงงานตรงตอเวลา 

- การเขาชั นเรียน 

- การแตงกายถูกระเบียบ 
2. ดานความรู   

2.1 มีความรู ความเขาใจในเนื อหาที่เรียน 
2.2 สามารถใชความรูความเขาใจ  เพ่ือ     

วิเคราะหปญหาและตัดสินใจอยางมี
ระบบและเหมาะสม 

การถาม - ตอบในชั นเรียน 

ใหแบบฝกหัด 

3. ดานทักษะทางปญญา   
3.1 สามารถคิด วิเคราะห และตัดสินใจ

บนพื นฐานของเหตุผลได 
แกโจทยปญหาจากตัวอยาง 

สถานการณจริงในชีวิตประจ าวัน 
รายงานและอภิปรายในชั นเรียน 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 
 

4.1 สามารถท างานรวมกับผูอ่ืนและระดม
ความคิดในการแกปญหาได 

- ท ากิจกรรมกลุม 

- ฝกตอบปญหาและแสดง
ความคิดเห็นในชั นเรียน 

- งาน 

น าเสนอผลงานในรูปรายงาน 
อภิปรายและสรุปผล 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข    
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

5.1 สามารถรวบรวมและวิเคราะหขอมูล      
เพ่ือการตัดสินใจในการแกโจทย       
ปญหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีได 

ใชโจทยปญหาที่เกี่ยวกับวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ใชแบบฝกหัด 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

 

1. แผนการสอน 

 

ลําดับ เนื้อหา จํานวนชั่วโมง อาจารยผูสอน 

1 

ปรัชญาวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรโลกทั งระบบ 

- ปรัชญาวิทยาศาสตร 

- กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร 

- ความรูเบื องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรโลก 

- วิทยาศาสตรโลกทั งระบบ 

6 
 

 

2 

สารเคมีในชีวิตประจ าวันทางเกษตรและอุตสาหกรรม 

- สารเคมีในครัวเรือน 

- สารเคมีในทางเกษตร 

- สารเคมีในอุตสาหกรรม 

6 

 

3 

ประชากรกับระบบนิเวศ 

- ประชากร 

- ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

- การเพ่ิมจ านวนประชากร 

- Carrying Capacity 

6 

 

4 

พันธุศาสตรกับสังคม 

- การถายทอดทางพันธุกรรม 

- การใหค าปรึกษาทางพันธุกรรม 

- Genetic testing 

3 

 

5 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

- Tissue culture 

- GMOs กับผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- Stem cells technology กับการคัดเลือกสายพันธุ 

3 

 

6 

พลังงานในชีวิตประจ าวัน 

- พลังงานไฟฟา 

- พลังงานแสงอาทิตย 

6 
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ลําดับ เนื้อหา จํานวนชั่วโมง อาจารยผูสอน 

- พลังงานชีวมวล เชน ไบโอดีเซล แกสโซฮอล 

- พลังงานลม 

- พลังงานน  า 

- พลังงานนิวเคลียร 

- พลังงานความรอนใตพิภพ 

7 

การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

- โทรศัพท 

- การสื่อสารทางดาวเทียม 

- การสื่อสารขอมูล 

3 

 

8 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการพยากรณ 

- แผนดินไหว 

- สึนาม ิ

- พายุ 

- อุทกภัย 

- ภาวะโลกรอน 

3 

 

9 

ปรากฏการณบนทองฟา 

- ดวงดาวบนทองฟา 

- สุริยุปราคา 

- จันทรุปราคา 

- ฝนดาวตก 

3 

 

10 

ความสัมพันธและวัฏจักรของวิทยาศาสตรโลกทั งระบบ 

- ความสัมพันธระหวางระบบตาง ๆ ในโลก 

- วัฏจักรในระบบโลกทั งระบบ 

- กิจกรรมรายงาน 

3 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผลนิสิต 
สัปดาหที่ 
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การประเมินผล 

1, 4 
การเขาชั นเรียนและการมีสวนรวม 
กิจกรรมในชั นเรียน 

1 - 15 20% 

2, 3, 4, 5 แบบฝกหัด/รายงาน 1 - 15 15% 
2, 3, 5 การสอบกลางภาค 7 25% 
2, 3, 5 การสอบปลายภาค 16 30% 

รวม 100 % 
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

ใชเอกสารประกอบการสอนจากอาจารยผูสอน 

 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- แบบประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยนิสิต 

- สรุปผลการประเมินการสอน 

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- การสังเกตการณของคณะผูสอน 

- ผลการเรียนของนิสิต 

 

3. กลไกและการปรับปรุงการสอน 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารยผูสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

- การวิจัยชั นเรียน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

- ทวนจากคะแนนสอบ และรายงานที่มอบหมาย 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- น าขอมูลที่ไดจากการประเมิน ขอ 1 และ ขอ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอน 

 


