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มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลยันเรศวร 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาศาสตร 
 

หมวดที่๑ ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวชิา 001279 
2. จํานวนหนวยกิต  3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   

รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิทยาศาสตร 
4. อาจารยที่รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา 
 ดร.ศราวุฒิ  เถื่อนถ้ํา 
4.2 อาจารยผูสอนรายวิชา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตร  อุดอาย 
 ดร.ศภุตัรา  ประทุมชาต ิ
 ดร. อญัชล ี สิริกุลขจร 
 ดร.อัจฉรา  อิม่คํา 
 ดร.มลิวรรณ  นาคขุนทด   

ดร.ศราวุฒิ  เถื่อนถ้ํา 
 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปที่เรยีน 
ภาคการศึกษาตน ปลาย ทกุชั้นป 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
- 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกนั (Co- requisites) (ถามี) 
- 

8. สถานที่เรียน  
มหาวิทยาลยันเรศวร. 

9. วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังลาสดุ 
7  มิถุนายน 2556 
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวชิา 

เม่ือนิสิตเรียนรายวิชาน้ีแลว นิสิตมีความสามารถดังตอไปน้ี   
1. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจปรัชญาวิทยาศาสตร กระบวนการคดิเชิงวิทยาศาสตร มีความรู 

เบื้องตนเกีย่วกับวิทยาศาสตรโลก และเขาใจวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ 
2. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและรูจักสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน ปฏสิัมพันธระหวาง 

สิ่งมีชีวติ และการประยุกตใช 
3. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจประชากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
4. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถงึการใชพลังงานในชีวติประจําวัน 
5. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจระบบการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
6. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและทราบถงึภยัพิบตัิทางธรรมชาตแิละการพยากรณ 
7. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูในเร่ืองปรากฏการณบนทองฟา 
8. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและสามารถเลอืกใชอธิบายรวมถึงชนดิและคุณสมบตัขิองสารเคมี

ที่ใชในครัวเรือน สารปรุงแตงอาหารและสารเคมีที่ใชเปนเชือ้เพลงิพรอมทั้งเขาในใน
เร่ืองความปลอดภยัของการใชสารเคม ี สารเคมีในทางเกษตร และสารเคมีใน
อุตสาหกรรม 

9. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถงึความสัมพันธและวัฏจักรของวิทยาศาสตรโลกทัง้ระบบ 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือสรางรายวิชาศึกษาทั่วไป  ที่กอใหเกิดแนวคดิในการพัฒนาตนเอง การคดิวิเคราะห และ
การตดัสินใจอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในชวีิตประจําวันได 
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู
ทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม พลังงานและไฟฟา การสื่อสารและโทรคมนาคม 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. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
จํานวนชั่วโมงการบรรยาย   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง  75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปน
รายบุคคล 

 3 ชั่วโมง ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองอาจารยผูสอน  
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนกัศึกษา 
 

Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ความรับผดิชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย  มีความมุงม่ันในการ
ทํางานใหสําเร็จ  
1.2 มีวินัยและตรงตอเวลา 

 
 

บรรยาย 
 

 
การสังเกตพฤตกิรรมของผูเรียน 
การสงงานตรงตอเวลา 
การเขาชั้นเรียน 
การแตงกายถูกระเบยีบ 

2. ดานความรู   
2.1 มีความรู ความเขาใจในเนื้อหา
ที่เรียน 
2.2 สามารถใชความรูความเขาใจ 
เพ่ือวิเคราะหปญหาและตดัสินใจ
อยางมีระบบและเหมาะสม 

 
 

การถาม-ตอบในชั้นเรียน 
 

 
 
ใหแบบฝกหดั 
 

3. ดานทกัษะทางปญญา   
3.1 สามารถคิด วิเคราะห และ
ตดัสินใจบนพื้นฐานของเหตผุลได   

 

 
แกโจทยปญหาจากตัวอยาง

สถานการณจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

 
รายงานและอภปิรายในชั้นเรียน 

4) ดานทกัษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
4.1 สามารถทํางานรวมกบัผูอื่น 
และระดมความคดิในการแกปญหา
ได 

 
ทํากิจกรรมกลุม 

ฝกตอบปญหาและแสดงความ
คดิเห็นในชั้นเรียน งาน 

 
นําเสนอผลงานในรูปรายงาน 
อภิปรายและสรุปผล 

5) ดานทกัษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
5.1 สามารถรวบรวมและวิเคราะห
ขอมลู เพ่ือการตดัสินใจในการแก
โจทยปญหาที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีได 

 
 
 

ใชโจทยปญหาทีเ่ก่ียวกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 
 
ใชแบบฝกหดั 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

 
 

 

ลําดับ เน้ือหา 
จํานวน
ช่ัวโมง 

อาจารยผูสอน 

1 

ปรัชญาวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรโลกทัง้ระบบ 
- ปรัชญาวิทยาศาสตร 
- กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยาศาสตรโลก 
- วิทยาศาสตรโลกทัง้ระบบ 

6  

2 

สารเคมีในชีวติประจําวันทางเกษตรและอุตสาหกรรม 
- สารเคมีในครัวเรือน 
- สารเคมีในทางเกษตร 
- สารเคมีในอตุสาหกรรม 

6  

3 

ประชากรก้ับระบบนิเวศ 
- ประชากร 
- ความสมัพันธของสิ่งมชีีวติในระบบนิเวศ 
- การเพ่ิมจํานวนประชากร 
- Carrying Capacity 

6  

4 

พันธุศาสตรกับสังคม 
- การถายทอดทางพันธุกรรม 
- การใหคําปรึกษาทางพันธุกรรม 
- Genetic testing 

3  

5 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
- Tissue culture 
- GMOs กับผลกระทบสิ่งแวดลอม 
- Stem cells technology กับการคดัเลือกสายพันธุ 

3  

6 

พลังงานในชีวติประจําวัน 
- พลังงานไฟฟา 
- พลังงานแสงอาทติย 
- พลังงานชีวมวล เชน  ไบโอดีเซล  แกสโซฮอล 
- พลังงานลม 
- พลังงานนํ้า 
- พลังงานนิวเคลยีร 
- พลังงานความรอนใตพิภพ 

6  
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ลําดับ เน้ือหา 
จํานวน
ช่ัวโมง 

อาจารยผูสอน 

7 

การสื่อสารในชีวติประจําวัน 
- โทรศัพท 
- การสื่อสารทางดาวเทยีม 
- การสื่อสารขอมูล 

3  

8 

ภยัพิบตัทิางธรรมชาติและการพยากรณ 
- แผนดินไหว 
- สึนามิ 
- พาย ุ
- อุทกภยั 
- ภาวะโลกรอน 

3  

9 

ปรากฏการณบนทองฟา 
- ดวงดาวบนทองฟา 
- สุริยปุราคา 
- จันทรุปราคา 
- ฝนดาวตก 

3  

10 

ความสมัพันธและวัฏจักรของวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ 
- ความสมัพันธระหวางระบบตาง ๆ ในโลก 
- วัฏจักรในระบบโลกทั้งระบบ 
- กิจกรรมรายงาน 

3  

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 
ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 
วิธีการประเมินผลนิสิต สัปดาหที่

ประเมิน 
สัดสวนของ

การประเมินผล 
1, 4 การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม

กิจกรรมในชั้นเรียน 
1-15 20% 

2, 3, 4, 5 แบบฝกหดั/รายงาน 1-15 40% 
2, 3, 5 การสอบกลางภาค 7 20%  
2, 3, 5 การสอนปลายภาค 16 20% 
 รวม  100 % 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลกั 

ใชเอกสารประกอบการสอนจากอาจารยผูสอน 
 

หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 
 -แบบประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยนสิติ 
 -สรุปผลการประเมินการสอน 
2.กลยทุธการประเมินการสอน 
 -การสังเกตการณของคณะผูสอน 
 -ผลการเรียนของนิสติ 
3. กลไกและการปรบัปรุงการสอน  
 -การประชุมเชิงปฏบิตัิการอาจารยผูสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 -การวิจัยชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา  
 -ทวนจากคะแนนสอบ และรายงานที่มอบหมาย 
5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 -นําขอมูลที่ไดจากการประเมิน ขอ 1 และ ขอ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอน 

 


