
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2 
 

การปรับปรุงแก้ไขหมวดศึกษาทั่วไป 

ระดับปริญญาตรี  ปรับปรุง  พ.ศ.  2555  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
..................................................... 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  กองการศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหสัและชื่อหมวดวิชา 
 ภาษาไทย : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ภาษาอังกฤษ : General Education 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ไม่มี 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1  รูปแบบ  : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  30  หน่วยกิต  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
           ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
     5.2  ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     5.3  การรับเข้าศึกษา  นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ   
     5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
     5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  - 
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 6. สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  6.1  ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2555  (นิสิตรหัส 55)  เป็นต้นไป 

6.2  เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ปรับปรุง  พ.ศ.  2555  ปรับปรุงจาก  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง 
พ.ศ. 2553  ซึ่งได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อ
วันที่  15  กรกฎาคม  2553   

6.3  คณะกรรมการ ของมหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ปรับปรุง พ.ศ.  
2555 
  คณะกรรมการวิชาการ  ในการประชุม  ครั้งที่  2/2555 เมื่อวันที่  23 เมษายน พ.ศ. 2555 
  สภาวิชาการ  ในการประชุม  ครั้งที่  3/2555  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
  สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุม ครั้งที่ 171(5/2555) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา - 
 
9.  ช่ือ นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
     หมวดวิชา 
 - 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  อาคารปราบไตรจักร  และอาคารอ่ืนๆ ในสังกัดคณะ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก   
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
   11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ก่อให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนาสังคมเข้าสู่สังคมแห่งความรู้  สามารถ
สร้างและใช้องค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่เดิมและจากการแสวงหาความรู้ใหม่ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ   
  จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลให้เกิดการลงทุนทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศเพ่ิมมากขึ้นในทุกภาคส่วน ดังจะสังเกตได้จากข้อมูลทางสถิติของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบ
กิจการใหม่และปริมาณเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ภายในประเทศที่มี
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แนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาตลอด ท าให้ความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพ่ิมขึ้นตามล าดับ  ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก ในการผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ ให้มีความพร้อมในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข 
   11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมโลกาภิวัตน์  และวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นสถานการณ์ที่บ่ง
ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทัศนคติและความคาดหวังของประชาคมในภาคธุรกิจและภาครัฐที่มีต่อบัณฑิตที่จบ
การศึกษาเปลี่ยนแปลงจากเดิม  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพแล้ว  
ยังต้องสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมหรือประชาคมโลก  มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมนั้นๆ  
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและต่อโลกมนุษย์ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย   การท านุบ ารุงศาสนา  รวมทั้งการธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 
12.  ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 
      พันธกิจของสถาบัน 
   12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ท าให้การพัฒนาหลักสูตรนี้จึงเป็นการพัฒนาหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาในระดับสูงขึ้น สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการอนุรักษ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน  และที่ส าคัญมีความสามารถทางด้านภาษามากขึ้น  เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นผู้ที่ใฝ่
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถแข่งขันกับทุกประเทศในโลกนี้ได้อย่างเท่าเทียม  
ตลอดจนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกให้ด ารงอยู่คู่กับมนุษย์ต่อไป แบบการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน 
   12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และมีคุณธรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการด ารงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้เกิด
ความสงบและสันติสุข มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งมีพันธกิจ 4 
ด้านของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  1. ด้านการผลิตบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  มุ่งเน้น

การสร้างบัณฑิตให้มีงานท า และสามารถไปท างานได้ทุกแห่งในโลก มีการพัฒนาความพร้อมด้านอาจารย์ควบคู่ไป
กับมาตรฐานทางวิชาการด้วย นอกจากนี้พัฒนาจิตส านึกและยุติธรรมในฐานะมนุษย์และพลเมืองดีของสังคมไทย
และสังคมโลก 

 
 
 



5 
 

  2. ด้านการวิจัย 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จะมุ่งการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์  เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความส าคัญสูงขึ้นแก่การวิจัยพ้ืนฐาน
ควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ โดยจะต้องสร้างผู้น าในการท าวิจัย ด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน  (Partnership) 
หรือการสร้างเครือข่าย (Networking) กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้น าไปสู่ความเป็น
สากลได้เร็วขึ้นด้วย 

  3. ด้านการบริการวิชาการ 
            มหาวิทยาลัยนเรศวร  จะมุ่งเน้นการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะการ
ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งควรได้มีการพิจารณา
เกี่ยวกับการลงทุนและด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน  

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักดีว่าแนวโน้มการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคม
โลกในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ท าให้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมี 
ดุลยภาพ  

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 13.1  รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน 

- 
 13.2  รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชา 
      การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้สอนที่มีประสบการณ์ชีวิตและมีความรู้ความสามาถสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
 
 13.3  การบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรศึกษาทั่วไป ในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยจะ
ประกอบด้วยผู้แทนของทีมผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็น
ประธาน โดยจะท าหน้าที่วางนโยบาย ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และ
ประสานงานการด าเนินการ เพ่ือให้การเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

            ปรัชญาและความส าคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ มุ่งหวังให้นิสิตมีความถึงพร้อมทั้งร่างกายและ
จิตใจ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นประโยชน์พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างต่อสังคม ตามภาพลักษณ์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร  คือ กลุ่มวิชาที่มุ่งเสริมสร้าง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคม เพ่ือความเป็นไทจาก อวิชชา บังเกิดความเป็นอิสระ ใฝ่แสวงการด าเนิน
ชีวิต อย่างมีสาระ มีคุณค่า มีคุณภาพ และมีคุณธรรม  

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
            1.  สร้างนิสิตให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจที่ดีตามหลักศาสนา  เรียนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตนเองใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข   
            2.  สร้างนิสิตให้รอบรู้และสามารถอยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยได้มีการ
ก าหนด Learning Outcomes ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็น  5  ด้าน  คือ  (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม        
(2) ด้านความรู้  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่จะมีความเชื่อมโยงกับอัต
ลักษณ์ของหลักสูตร  ที่สร้างนิสิตให้มีความรับผิดชอบ  กล้าหาญ  เสียสละ  อดทน  ขยันหมั่นเพียร  มุ่งสู่
ความส าเร็จ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียนและในการใช้ชีวิต  ความสามารถในการน า
ความรู้  ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้  อย่างสร้างสรรค์  และมีความสามารถในการ  แก้ปัญหาทั้ง
ปัญหาส่วนตัวและการงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้  มีทัศนคติเชิงบวก   และผลงานนวัตกรรม  มี
มนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูดและการวางตัว  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถท างานเป็นทีม  และมีความเข้าใจตนเอง
และผู้ อ่ืน  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี   และ
เชื่อมโยงต่ออัตลักษณ์นิสิต เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
    2.1  แผนพัฒนาปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินเสร็จครบถ้วนในเวลา 1 ปี  
 
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวชี้วัด 
1.  แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
จัดกิจกรรมนิสิตและชุมชนเป็นหลัก 

1.  ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูน
ทักษะอาจารย์ในการสอนที่เน้นการ
จัดกิจกรรมนิสิตและชุมชน 

1.  ผลประเมินของผู้เรียนต่อประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์ที่เน้นการจัดกิจกรรม
ของนิสิตและชุมชนเป็นหลัก 

2.  แผนพัฒนาการบูรณาการ เนื้อหา การเรียน
การสอนสร้างนิสิตให้มีความเป็นคนทั้งกายและ
จิตใจตามหลักศาสนาเรียนแล้วมีการเปลี่ยนแปลง
ตนเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สร้างนิสิตให้รอบรู้
ในหลายศาสตร์และสามารถอยู่ รอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
 

2 . บู รณ าก าร เพิ่ ม เนื้ อ ห าแ ล ะ
กิจกรรมเพื่อสร้างนิสิตให้มีความเป็น
คนทั้งกายและจิตใจตามหลักศาสนา
เรียนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สร้างนิสิตให้
รอบรู้ในหลายศาสตร์และสามารถ
อยู่ รอด ใน การ เป ลี่ ย น แป ล งใน
อนาคต 

2.  จ านวนรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีบูรณาการ
และเพิ่ม เนื้ อหา/จ านวนโครงงานหรือ
กิจกรรมที่เน้นสร้างนิสิตให้มีความเป็นคน
ทั้งกายและจิตใจตามหลักศาสนาเรียนแล้ว
มีการเปลี่ยนแปลงตนเองใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข สร้างนิสิตให้รอบรู้ในหลายศาสตร์
และสามารถอยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

3.  แผนพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามLearning Outcomes  
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็น 6 ด้าน ดังนี้ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตั ว เลข  การสื่ อส ารและการใช้ เทค โน โลยี
สารสนเทศ ด้านทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่จะ
มีความเช่ือมโยงกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร ในการ
สร้างนิสิต  ให้มีความรับผิดชอบ  กล้ าหาญ  
เสี ย ส ล ะ   อ ด ท น   ข ยั น ห มั่ น เพี ย ร   มุ่ ง สู่
ค วามส า เร็ จ   มี จรรยาบรรณ ในวิชา ชีพ  มี
พฤติกรรมที่ดี ในการเรียนและในการใช้ชีวิต 
ความสามารถในการน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพได้ อย่างสร้างสรรค์ และมี
ความสามารถในการ แก้ปัญหาทั้งปัญหาส่วนตัว
และการงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้  
มีทัศนคติเชิงบวก และผลงานนวัตกรรม มีมนุษย
สัมพันธ์ท้ังการพูดและการวางตัว  มีจิตสาธารณะ  
มีความสามารถท างานเป็นทีม  และมีความเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น 

3.  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ
การผลิตนิสิตในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปท่ีมีคุณภาพ 
3.1  ติ ดตามการบริหารจัดการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามแผนการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  มี เอกสาร มคอ3/มคอ 5/มคอ7/ที่
สมบูรณ์ 
 
3.1  ตัวบ่งช้ีผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การงบประมาณ และ แผนการด าเนินงาน
การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวชี้วัด 
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี  และ
เชื่อมโยงต่ออัตลักษณ์นิสิต เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด 
เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา 
 

3.2  การบริหารจัดการทรัพยากร
การเรียนการสอน  
3.2.1  งบประมาณประจ าปี 
 
 

 
 
3.2.1  ตัวช้ีวัดการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปีของ
หมวดศึกษาท่ัวไป 

3.2.2  จ านวนนิสิต/ห้องเรียน/
อุปกรณ์/สื่อ 
 

3.2.2  รายงานจ านวนนิสิต/ห้องเรียน/
อุปกรณ์/สื่อการสอนที่เหมาะสมต่อจ านวน
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มเรียน 

3.2.3  การจัดสรร งบประมาณ
เกี่ยวกับการท าต ารา  

3.2.3  จ านวนต าราหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

3.2.4  ส ารวจความต้องการของ
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการเรยีนการ
สอน 

1.2.4  รายงานความต้องการของ
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการเรยีนการสอน 
 

3.2.5  ส่งเสริมท าให้เกิดการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ ต าราวิจัยที่
ตี พิ ม พ์ ใน ว า ร ส า ร ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศ 

3.2.5  จ านวนผลงานทางวิชาการวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ 
 

3.3  การบริหารคณาจารย์ 
หลักสูตรฝึกอบรบทักษะการสอนทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยแนวทาง
เนื้อหาหลักสูตรคลอบคลุมดังนี้ 
1.  ศึกษาทั่วไปต่อการสร้างบัณฑิตที่
พึงประสงค์  
2.  ครูพันธุ์ใหม่ต่อการส าเร็จในทาง
สังคม 
3.  กลยุทธ์การสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
4.  การประเมินคุณภาพ ในการ
พัฒนานิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

3.3  จ านวนอาจารย์ที่เข้าอบรมหลักสูตร 
      - ผลการประเมินรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการ
พัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวชี้วัด 

 3.3.1  จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานรายวิชา 
มคอ 3/ มคอ5และ มคอ7 กิจกรรมในรายวิชา 
และมีการจัดประกวด รายวิชา/ผู้สอนและ
นิสิต ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็น
แบบอย่างน าสู่การพัฒนาการเรียนการสอน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

3.3.1  รายงานสรุปผล มคอ 3/มคอ5/และ มคอ 7 กิจกรรมใน
รายวิชา และการประกวด รายวิชา/ผู้สอนและนิสิต ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
 

3.3.2  มีการจัดสรรงบประมาณ ในการเชิญ
อาจารย์พิ เศษ  ทั้ งภ ายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในเนื้อหาที่ตามจุดเน้นในการ
ผลิตบัณฑิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.3.2 รายงานในการเชิญอาจารย์พิเศษ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในเนื้อหาที่ตามจุดเน้นในการผลิตบัณฑิต ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 
 

3.3.3  การจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนา 
เข้ า ฝึ ก อ บ ร ม  แ ล ะ ก า ร ท า วิ จั ย  เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ 

3.3.3 รายงานในการพัฒนา ในการเข้าฝึกอบรม และการท าวิจัย 

4.  ตั วบ่ ง ช้ีผล
การด าเนินงาน 

4.  การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อประเมินผลของ
การบริหารจัดการและรายงานคุณภาพของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์ TQF 

4.  รายงานการแสดงผลข้อมลูจากระบบฐานข้อมลูออนไลน์ 
ระบบท่ีประเมินความพึงพอใจ นิสิต ท่ีเรียนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป/ประเมินรายวิชาศึกษาทั่วไป โดย อาจารย์ผูส้อน/ประเมิน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยกองการศึกษาท่ัวไป น าสูผ่ลสัมฤทธ์ิของ
หมวดศึกษาท่ัวไป ท่ีตอบอัตลักษณ์หลักสูตรและอัตลักษณ์นิสติ
มหาวิทยาลยั 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
          1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

   ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6  สัปดาห์  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

วันและเวลาราชการปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2549 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  2549 (ภาคผนวก ข) 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ไม่มี 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
ไม่มี 

 
2.5 แผนการรับ 

   จ านวนนักศึกษาเป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด  
 

      2.6 งบประมาณตามแผน 
    งบประมาณการด าเนินการของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะปรากฏในแต่ละหลักสูตรที่ผลิต 
บัณฑิต ตามโครงสร้างการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

    ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
                เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  
(ภาคผนวก ข) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
       3.1.1  จ านวนหน่วยกิต    
       นิสิตต้องศึกษาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  

 

                3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
       นิสิตต้องศึกษาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รวมแล้วไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ซ่ึงแบ่งเป็น  5   กลุ่มวิชา 
 

ที ่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เกณฑ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 

กลุ่มวิชาภาษา            ไม่น้อยกว่า           
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า          
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า          
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์          ไม่น้อยกว่า          
กลุ่มวิชาพลานามัย (บังคับไม่นับหน่วยกิต)    

ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 
  6  หนว่ยกิต 
  6  หน่วยกิต 

  
  6  หน่วยกิต 
  1  หน่วยกิต              

 จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 

 
                3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

     รายวิชาในหมวดต่างๆ   
      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   30  หน่วยกิต  ก าหนดให้นิสิตเรียนตาม

กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 

    1. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า    จ านวน   12   หน่วยกิต 
001201  ทักษะภาษาไทย          3(2-2-5) 

   Thai Language Skills  
 001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(2-2-5)   
   Fundamental English   
 001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา    3(2-2-5)   
   Developmental English   
 001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
   English for Academic Purposes 
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    2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน  6  หน่วยกิต 
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
 001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 

001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
Language, Society and Culture 

001223  ดุริยางควิจักขณ์     3(2-2-5)   
  Music Appreciation 
001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

   Arts in Daily Life 
 
    3.    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน  6   หน่วยกิต  
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
Philosophy  of  Life for Sufficient living      

 001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  

001233  ไทยกับประชาคมโลก     3(2-2-5) 
   Thai State and the World Community 
 001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(2-2-5) 
   Civilization and Local Wisdom 

001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    3(2-2-5) 
   Politics, Economy and Society   

001236  การจัดการการด าเนินชีวิต    3(2-2-5) 
 Living Management 

001237  ทักษะชีวิต     3(2-2-5) 
   Life Skills 
 001238  การรู้เท่าทันสื่อ     3(2-2-5) 

Media Literacy   
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    4.    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   จ านวน 6  หน่วยกิต  
 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
 001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

Man and Environment  
001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 

   Introduction to Computer Information Science 
 001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5)  
   Mathematics  and Statistics in Everyday life 
 001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

Drugs and Chemicals in Daily Life 
001275          อาหารและวิถีชีวิต                                    3(2-2-5) 
                   Food  and  Life  Style 

          001276          พลงังานและเทคโนโลยีใกล้ตัว   3(2-2-5) 
Energy and Technology  Around  Us  

001277  พฤติกรรมมนุษย์      3(2-2-5) 
   Human Behavior 
 001278  ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
   Life  and  Health 

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
Science in Everyday Life 

 
    5. กลุ่มวิชาพลานามัย   บังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน 1 หน่วยกิต 

001281  กีฬาและการออกก าลังกาย   1(0-2-1) 
Sports and Exercises 

 
                3.1.4  แผนการศึกษา   
                             ไม่มี 
 

                3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
001201          ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
                 Thai  Language  Skills 
    

  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร โดย
เน้นทักษะ การอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ 
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   The development of language skills in listening, reading, speaking and written 
communication skills with an emphasis on reading and writing is important 
001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน          3(2-2-5) 
            Fundamental English 
  

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพ้ืนฐาน เพ่ือการสื่อสารในปริบท
ต่าง ๆ 

 

          Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and 
grammar for communicative purposes in various contexts  

 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา              3(2-2-5) 
       Developmental English 
   

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสารในปริบทต่าง ๆ 
 

         Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for 
communicative purposes in various contexts 
 

001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
  

  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ 
   

            Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing and 
researching 
 

001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  

  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการ
น าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ 
 

  The meaning and importance of information, types of information sources, 
approaches, information and communication technology application, media and information 
literacy ,knowledge management, selection, synthesis, and presentation of information as well 
as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students 
 
 
 
 
 



15 
 

001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 
            Language, Society and Culture  
    

  ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคม และวัฒนธรรมโดย
พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นในภาษา  โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทยกับ
การใช้ภาษา ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยประชาคม
อาเซียนและของโลก 
  

  A study of the relationship between language and society and language and 
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes 
the interaction between language usage ,social structure, and cultural structure. The study also 
includes language change caused by social and cultural factors of Thailand ,ASEAN community, 
and the world 
 

001223  ดุริยางควิจักขณ์            3(2-2-5) 
  Music Appreciation  
  ศึกษาและเขา้ใจดนตรีในกระบวนการรับรู้เสียง อารมณ์ ความหมายทางดนตรีศึกษา เครื่องดนตรี
และทฤษฎีดนตรี  ศึกษาลักษณะดนตรีไทยประจ าชาติ และดนตรีตะวันตกในด้าน  เครื่อง   วง    เพลง  อัตลักษณ์
และสุนทรียะ  ศึกษาอัตลักษณ์ของดนตรีพ้ืนบ้านไทย ดนตรีอาเซียน และดนตรีร่วมสมัยในสังคมไทยสุนทรียภาพ
ทางดนตรีในชีวิตประจ าวัน   ทั้งในตนเอง   และบริบททางสังคมวัฒนธรรม  วิเคราะห์  วิจารณ์ปรากฏการณ์ดนตรี
ในสังคมไทย  

Study music comprehension in terms of perception, mood, meaning in music, 
organology, and foundation of music theory. To study Thai traditional music and western 
classical music comprising of musical instrument, ensemble, composition, style and aesthetics. 
To study musical style of Thai folk music, Asian music, and contemporary music in Thai society.  
Music aesthetic in daily life and social-cultural context. To analyst and criticize musical 
phenomena in Thai society 

 

001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
   Arts  in  Daily  Life 
  

  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,โสต
ทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้น
พ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น
และสากลได ้  
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  Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine 
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the artistic 
experience and basic practice on various types of art. For  developing knowledge, understanding 
and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, harmonized with the 
social context in both the global and local levels. 
 

001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Philosophy of Life for Sufficient living 
 

  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนินชีวิต 
ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มี
ชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 
 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,  
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and profession of respected people 
 

001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
  

ศึกษาถึงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่นสิทธิขั้ นพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่
ศตวรรษท่ี 21 

 

Studying the laws concerning the quality of student life such as basic  
rights human rights , environmental law, the laws relating to traditional knowledge and laws 
pertaining to the developments towards the 21st Century 
 

001233  ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ  ตั้งแต่
ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต 

 
 

Relations between Thailand and the world community under changes  
during various times stating from the pre-modern age up to the present and roles of Thailand in 
the world forum including future trends 
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001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 
  

อารยธรรมในยุคต่าง ๆ   วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom 
 

001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
Politics, Economy and Society 
  

  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับสากล  
การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  ระบบเศรษฐกิจโลก   ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทาง
เศรษฐกิจ     ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 

 

Meaning and relations among politics, economy, and society.  
International political development, politics and adjustment of developed countries the global 
economics system, impacts of globalization on economy and relations between the world 
system and Thailand 
 

001236  การจดัการการด าเนินชีวิต      3(2-2-5) 
Living Management  

  ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว  และ
สังคมการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก    การติดต่อสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง วิธีการคิดการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการด าเนินชีวิตที่ดี  และคุณธรรมจริยธรรม   

Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibility of an  
individual both as a member of a family and a member of a society which include an 
adaptation to changes in a global society, world communication, conflict management 
resolutions, and methods to bring about creative problem solutions leading to a better 
economy and living conditions along with a more ethical society    
 

001237  ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills  
 

  การรู้จักเข้าใจตนเองและความแตกต่างระหว่างบุคลากรพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก
ฝึกทักษะการท างานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนา
คุณสมบัติด้านอื่นๆของบุคคลสู่ความเป็นพลเมืองโลก 
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Knowing and understanding oneself and individual differences.  
Development of personality both mental and physical characteristics Practice in team working 
skills focusing on leader and follower roles Development of public consciousness and other 
desirable personal characteristics to world  citizens 
 

001238  การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 
Media Literacy 
 

ความรู้องค์ประกอบพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเข้าถึงเข้าใจตีความวิเคราะห์ลงข้อสรุป  ที่เหมาะสม
เพ่ือการรู้เท่าทันสิ่งเร้าที่ผ่านมาทางสื่อทุกประเภทในปัจจุบันเพ่ือจะให้เป็นบัณฑิตผู้บริโภคสื่ออย่างชาญฉลาดอัน
จะน าไปสู่ความรับผิดชอบต่อการประพฤติของตนเองในสังคมให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อและป้องปรามปัญหาของ
สังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 

  Knowledge, basic attributes necessary to access, understand, interpret, analyze 
leading to appropriate conclusions, so as to come up to par with stimuli coming through various 
contemporary media. The aim is focused on nurturing wise media consumers in graduates, 
responsible for one’s own behaviors in society, not victimized and carry out preventive 
measures for the society being as a whole as well. 
 

001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม           3(2-2-5) 
    Man and Environment 
     

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรมนุษย์  และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทั้งในระดับโลกระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึก การสร้างความ
ตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

       The relationship between man and the environment, cause of environmental 
problems, effects of population change related to environmental problems case studies of 
global climate change and natural disasters at the global and  
local scale and the building of environmental awareness and participation in sustainable 
environmental management 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 
   

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีใน
อนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งานระบบ 
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การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทางเว็บ การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 
 

 Evolution of computer technology from past to present and a possible  
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer network, 
Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management, 
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media 
publishing, web design and development and an influence of technology on human society. 
  

001273   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
Mathematics  and Statistics in Everyday life  
 

  การประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ได้จริงกับชีวิตประจ าวัน เช่น การเงิน การธนาคาร
การตัดสินใจทางธุรกิจและการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพ่ือการส ารวจและการตัดสินใจเบื้องต้น  

The application of Mathematics and Statistics for everyday life including  
banking and finance, business decision and statistics for data collection and basic decision 
making. 
 

001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
            Drugs and Chemicals in Daily Life  
 

ความรู้ เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์รวมถึงเครื่องส าอางและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

 

            Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal 
medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their proper 
selection and management for health and environmental safety 
 

001275  อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 
Food and Life Style  
 

บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
ในภูมิภาคต่างๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย  
อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption  
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption 
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic 
needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according in the 
age of globalization 
 

001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว     3(2-2-5) 
Energy and Technology Around Us  
 

ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางอ้อมสถานการณ์
พลังงานกับสภาวะโลกร้อน สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
การใช้พลังงานอย่างฉลาด การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน   

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy  
sources and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; relationship 
between technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global 
warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and technology; 
participation in energy conservation; efficient energy use and proactive approach to energy 
issuers. 
 

001277  พฤติกรรมมนุษย์        3(2-2-5) 
  Human Behavior 
 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  พื้นฐานทาง 
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เก่ียวข้องกับการมีสติ  
การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  
พฤติกรรมปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอ่ืนๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
   

The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts;  
biological basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness 
and its involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent 
and others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and 
applications in daily life 
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001278   ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
   Life and Health  
 

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม  และการดูแลสุขภาพของมนุษย์ 
วัยรุ่นและสุขภาพการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ  การส่งเสริมสุขภาพจิต  อาหารและสุขภาพ ยา
และสุขภาพ   สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การ
ป้องกันตัวจากอุบัติภัย  อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ   
และโรคระบาด   
 

  Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy behaviors 
and human health care; adolescence and exercise and recreation for health; enrichment of 
mental health; medicine and health; environment and health; health insurance, life insurance. 
Accident insurance. And social security; protection from danger, accidents, natural disasters and 
communicable diseases 
 

001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 
  

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ 
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    
 

The role of science and technology with concentration on both biological  
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms and 
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth , space 
and the new frontier of science and technology 
 

001281  กีฬาและการออกก าลังกาย     1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
 

  ศึกษาการเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
 

  Study the sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 
physical fitness test. 
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                3.1.6  ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
                ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก  
แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเลขรหัสของรายวิชา มีความหมายดังนี้ 
               1.  เลขสามตัวแรก 
                   001   หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       2.  เลขสามตัวหลัง 
              2.1  เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย)      หมายถึง  วิชาศึกษาท่ัวไป  ปี พ.ศ.2555 
              2.2  เลขรหัสตัวที่สอง (หลักสิบ)  หมายถึง  หมวดหมู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
            กลุ่มวิชาภาษา   ประกอบด้วย 
       เลข  0   หมายถึง  ภาษาไทย 
       เลข  1   หมายถึง  ภาษาอังกฤษ 
             กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ประกอบด้วย 
       เลข  2    หมายถึง  รายวิชาด้านมนุษยศาสตร์ 
                      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ประกอบด้วย 

      เลข  3   หมายถึง  รายวิชาด้านสังคมศาสตร์ 
             กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์          ประกอบด้วย 

      เลข  7   หมายถึง  รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ 
             กลุ่มวิชาพลานามัย        ประกอบไปด้วย 
         เลข  8         หมายถึง  รายวิชาด้านพลานามัย 
                          2.3  เลขรหัสสุดท้าย (หลักหน่วย)  หมายถึง  อนุกรมในกลุ่มรายวิชา 
  
            3.2  ชื่อ สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
                  3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                           ไม่มี 
                  3.2.2  อาจารย์ประจ า 
                           เป็นไปตามค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาศึกษาทั่วไป ในแต่ละภาคการศึกษา 
 
                  3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
                           เป็นไปตาม มคอ. ที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้เป็นอาจารย์พิเศษ ตามค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนประจ ารายวิชาศึกษาทั่วไป ในแต่ละภาคการศึกษา 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
                ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
                ไม่มี 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมนิสิต 
1. สร้างนิสิตให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจที่ดี
ตามหลักศาสนา เรียนแล้วมีการเปลี่ยนแปลง
ตนเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

- ก าหนดเป็นตัวชี้วัดใน  ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ  รายวิชาศึกษาทั่วไป 

2. สร้างนิสิตให้รอบรู้ในหลายศาสตร์และสามารถ
อยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

- ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในด้านทักษะทางความรู้ในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

        
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

     2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                  2.1.1.1 คุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
                  2.1.1.2 มีจิตสาธารณะ 
           2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                  2.1.2.1 สอนคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  
                  2.1.2.2 บรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์  
                  2.1.2.3 สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
                  2.1.2.4 ท าโครงการจิตอาสา 
                  2.1.2.5 ผู้สอนแสดงแบบอย่างท่ีดี 
           2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                  2.1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
                  2.1.3.2 ให้ท างานเป็นกลุ่มและรายงานผลงาน  
                  2.1.3.3 ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรมและจริยธรรมให้ผู้เรียนอภิปราย  
 
     2.2  ด้านความรู้ 
           2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  2.2.1.1 รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันและอนาคต 
                  2.2.1.2 รู้เท่าทันต่อการเป็นพลเมืองโลก 
                  2.2.1.3 รู้เท่าทันกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง และการปกครอง  
                  2.2.1.4 ตระหนักในศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญา วิถีชีวิตสังคมไทย อาเซียน สังคมโลก 
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                  2.2.1.5 ตระหนัก รู้เท่าทันต่อการด าเนินชีวิตที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จักรวาล  
                  2.2.1.6 เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข โดยการเข้าใจมนุษย์ เข้าใจธรรมชาติ                   
           2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
                  2.2.2.1 อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
                  2.2.2.2 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ  
                  2.2.2.3 ให้ค้นคว้าท ารายงาน 
                  2.2.2.4 ศึกษานอกสถานที่  
                  2.2.2.5 การสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ  
           2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  2.2.3.1 ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน 
                  2.2.3.2 ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
                  2.2.3.3 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
                  2.2.3.4 ประเมินความสนใจจากการศึกษานอกสถานที่  
 

     2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
           2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                    2.3.1.1 สามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล 
                    2.3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                    2.3.1.3 มีการสร้างนวัตกรรม 
                    2.3.1.4 สร้างนิสิตให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจตามหลักศาสนา 
                  2.3.1.5 มุ่งศึกษาตลอดชีวิต 
           2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                  2.3.2.1 ศึกษาโดยการใช้กรณีศึกษา  
                  2.3.2.2 อภิปรายเป็นกลุ่ม 
                  2.3.2.3 พัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย 
                  2.3.2.4 ก าหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะในการค านวณ  
           2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                  2.3.3.1 ประเมินโดยการสอบ 
                  2.3.3.2 ประเมินโดยการเขียนรายงาน  
                  2.3.3.3 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย  
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      2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
            2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ 
รับผิดชอบ 
                   2.4.1.1 เรียนรู้และมีความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม   
                   2.4.1.2 ฝึกฝนการใช้ร่างกายเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจ   
                   2.4.1.3 มีบุคลิกภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม  
                   2.4.1.4 มีพฤติกรรมการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ 
           2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ  
                  2.4.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                  2.4.2.2 ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา 
           2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
                  2.4.3.1 ให้ผู้เรียนและตนเองประเมินซึ่งกันและกัน 
                  2.4.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการเรียน  
                  2.4.3.3 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย  
     2.5  ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                   2.5.1.1 สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
                   2.5.1.2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาเพ่ือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
                   2.5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                  2.5.1.4 มีทักษะทางคณิตศาสตร์ พูด เขียน และปฎิสัมพันธ์ 
           2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  2.5.2.1 ทดสอบความสามารถด้านภาษาโดยการฝึกปฏิบัติ 
                  2.5.2.2 บูรณาการการใช้เทคโนโลยีในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
                  2.5.2.3 ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องปฏิบัติการ 
           2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                  2.5.3.1 ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและชิ้นงานในห้องเรียน 
                  2.5.3.2 ประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์ 
                  2.5.3.3 แก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2555 
 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 
 

 
 

ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  กลุ่มวิชาภาษา                      

 001201 ทักษะภาษาไทย                      

 001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                      

 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                      

 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2555 
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 
 

 
 

ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข    

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      

 001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ 
            การศึกษาค้นคว้า 

                     

 001222 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม                      

 001223 ดุริยางควิจักขณ ์                      

 001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2555 
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 
 

 
 

ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข    

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      

 001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงใน 
             ชีวิตประจ าวัน 

                     

 001232 กฏหมายพื้นฐานเพื่อคณุภาพชีวิต                      

 001233 ไทยกับประชาคมโลก                      

 001234 อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น                      

 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                      

 001236 การจัดการการด าเนินชีวิต                      

 001237 ทักษะชีวิต                      

 001238 การรู้เท่าทันสื่อ                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2555 
 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 
 

 
 

ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข    

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                      

 001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                      

 001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 
            พื้นฐาน 

                     

 001273 คณิตศาสตร์และสถติิใน 
            ชีวิตประจ าวัน 

                     

 001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                      

 001275 อาหารและวิถีชีวิต                      

 001276 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว                      

 001277 พฤติกรรมมนุษย ์                      

 001278 ชีวิตและสุขภาพ                      

 001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                      
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30 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2555 
 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 
 

 
 

ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข    

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

5.  กลุ่มวิชาพลานามัย                      

 001281 กีฬาและการออกก าลังกาย                      
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

    การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549  (ภาคผนวก ข) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

         2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

          การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิต ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มี
การประเมินผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 โดยคณะกรรมการ (เป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน หมวดที่ 7 ข้อที่ 7)   การทวนสอบใน
ระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต และมีการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร (เป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ใน หมวดที่ 7 ข้อที่ 7) 
         2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการ การเรียน
การสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ใช้การประเมินดังต่อไปนี้  
             1) มีระบบประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต 

             2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (เป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน  หมวดที่ 7 
ข้อที่ 7) 
             3) ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปีภายหลังส าเร็จการศึกษา (เป็นตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานใน หมวดที่ 7 ข้อที่ 7) 
             4) ร้อยละของนิสิตที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพจากการสอบ (เป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน หมวดที่ 
7 ข้อที่ 7) 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

         เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2549 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 
  

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 

  

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

           1.1  ก าหนดให้อาจารย์ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้สอนใหม่ เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี เพ่ือท าความรู้จักกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษา การประกันคุณภาพ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 

           1.2     ส าหรับอาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ถึงวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร พร้อมทั้งแจกเอกสารประกอบที่จ าเป็น 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการ
ประเมินผลที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 

              2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

     1. ก าหนดนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ แก่
คณาจารย์ โดยให้เข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน 

     2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยการท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าไปยื่นเป็น
ผลงานการขอผลงานทางวิชาการ  

     3. สนับสนุนงบประมาณในการน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
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     หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การบริหารหลักสูตร 

            มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

           1.1  มีคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและรายวิชา ท าหน้าที่บริหารรายวิชาศึกษา
ทั่วไปและการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินการพัฒนาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและการติดตามประเมินผลหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม 

           1.2  จัดให้มีการประชุม   สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ของคณะกรรมการรายวิชาศึกษา
ทั่วไป  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  เช่น  นิสิต  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือเข้าร่วมเสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป และ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

           1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนของผู้ เรียนในทุกรายวิชาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการรายวิชาศึกษาท่ัวไป ที่ก ากับดูแลอยู่ 
           1.4  มีระบบการประเมินและส ารวจความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อประสิทธิภาพการสอน ของ
อาจารย์ ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน   โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

           1.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ โดยจัดท าประมวลรายวิชา  (Course  Syllabus) และ
แผนการสอนที่มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระครบทุกรายวิชา  มีการก าหนดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ทั้งบรรยาย  ปฏิบัติ  การจัดท าโครงงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และมีการแจกประมวลรายวิชา
และแผนการสอน  ให้ผู้เรียนได้รับทราบตลอดจนแจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบถึงเกณฑ์ในการวัดผลการศึกษาของ
แต่ละรายวิชาด้วย 

           1.6  มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ การจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การ
ให้นิสิตได้มีโอกาสสวดมนต์เย็นทุกวันพฤหัสบดี เป็นต้น  
           1.7  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเป็นวิทยากร  หรืออาจารย์พิเศษ  เพ่ือให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสอนแก่คณาจารย์เป็นประจ า 

           1.8  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา   จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทั่วไป 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

           2.1 การบริหารงบประมาณ 

           คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนปฏิบัติการอย่าง
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เพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีระบบบริหารจัดการที่ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  ทั้งในระดับภาควิชา  ในระดับคณะและภายนอกสถาบัน 

 

           2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
           คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยผ่านการบริการของ
ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดคณะ ทั้งนี้หนังสือเรียนและเอกสาร Website ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีต ารา เอกสารต่างๆ เพ่ือรองรับ
นิสิตในการศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งต าราเรียนและวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
ฐานข้อมูล (Database) และโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าบทเรียนออนไลน์ (E-
Learning)  เพ่ือให้นิสิตได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ในแต่ละรายวิชา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์
ส าหรับนิสิตเพ่ือใช้ในการค้นคว้าและเรียนรู้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยและคณะมีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียน
การสอนภาคบรรยายและปฏิบัติการอย่างพอเพียง 
           2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
          จัดเตรียมงบประมาณโดยประสานงานกับส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่
เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อนี้ได้เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จ าเป็น ส าหรับห้องสมุดของคณะมีการเตรียมงบประมาณส าหรับจัดซื้อ
หนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังจัดเตรียมงบประมาณส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนและ
ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ 
           2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
           การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดย 

           - จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนิสิตและอาจารย์ผู้สอน ในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 

           - จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
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  3. การบริหารคณาจารย์ 
           3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มหาวิทยาลัยรับอาจารย์ใหม่ โดยการมอบหมายให้อาจารย์อาวุโสผู้มีความรู้และประสบการณ์ใน
การสอน หรือคณบดีที่มีเนื้อหาของรายวิชานั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นอาจารย์ผู้สอน โดยสามารถมี
ผู้ช่วยสอนซึ่งอาจเป็นอาจารย์หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในอัตราส่วนนิสิต 140 คน ต่อผู้ช่วยสอน 1 
คน 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

กระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการติดตามคุณภาพ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  การทบทวนประจ าปีและการวางแผนส าหรับการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กระท าโดยผ่านคณะกรรมการรายวิชาศึกษาท่ัวไป และสภาวิชาการ 

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

แต่งตั้งอาจารย์พิเศษมุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิตนอกเหนือไปจากความรู้
ตามทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การท างานในวิชาชีพจริงโดยผ่านความเห็นชอบของทีมผู้สอนแต่ละ
รายวิชา 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

     อ้างอิงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน ซ่ึง
มีคุณสมบัติ  

     4.1.1 มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
               4.1.2 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  
               4.1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่  
               4.1.4 มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

                   4.1.5 มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด 
                   4.1.6 มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า และ  
    เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

     มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่
รับผิดชอบสามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการ
อบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน 

 
 
 



 
 

36 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

(1) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน ที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์
พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นิสิต 

(2) มีผู้ช่วยสอนประจ าห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในจ านวนที่เหมาะสม 

(3) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าใน
การจัดท ากิจกรรมแก่นิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

เป็นไปตาม  ระเบียบข้อบั งคับมหาวิทยาลัยนเรศวร   ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  พ.ศ.  2549 (ภาคผนวก ง) 

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม  และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
      6.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศและโลก 
เพ่ือศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ รวมถึงประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก เพือ่สร้างบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาทั่วไป ซึ่งน าพ้ืนฐานที่จะ
เชื่อมโยงไปสู่อัตลักษณ์นิสิต คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา 

             6.2 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยข้อมูลระดับความพึงพอใจของนายจ้าง แสดงถึงแนวโน้มที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
จะได้รับโอกาสต้องการขยายสัญญาจ้างสูง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
              การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้      

                                                                                                                   

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุก
รายวิชา 

 ≥25
     

 ≥25  ≥25  ≥25  ≥25 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5&6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดในมคอ.3 &4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา 
โดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและการใช้ชีวิตประจ าวัน  กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการใช้
ในชีวิตประจ าวัน  อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน ใน
กระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเองทั้งในและนอก
ห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย น าเสนอ และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ
สอนต่างๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองและ
วิชาชีพ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในแผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ
เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชา 

 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/
อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวมประจ าปี
การศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยการก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการ
ด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่ทาง
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

มีการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3  วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจาก
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปี
การศึกษาว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงและพัฒนาหมวดวิชาและ/หรือการด าเนินการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
 

สาระในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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สาระในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1.  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2553  กับหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
 

ที ่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เกณฑ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2553 

โครงสร้างปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

1 
2 
3 
4 
5 

กลุ่มวิชาภาษา            ไม่น้อยกว่า 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาพลานามัย       ไม่น้อยกว่า    

ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 
  6  หน่วยกิต 
  6  หน่วยกิต 
  6  หน่วยกิต 

 

12  หน่วยกิต 
  6  หน่วยกิต 
  6  หน่วยกิต 
  6  หน่วยกิต 

       1  หน่วยกิต
(บังคับไม่นับหน่วยกิต) 

 จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 
 
  2.  การปรับค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2553 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2555 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 

001201 ทักษะภาษาไทย 
Thai Language Skills 3(2-2-5) 
   พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งใน
ด้านการฟังการอ่านการพูดและ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยเน้น
ทักษะการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
สารประเภทต่างๆ 
 
 
 

 
 
   Development of 
communicative 
language skills 
including listening, 
reading, speaking, 
and writing with an 
emphasis on writing 
skill 

001201 ทักษะภาษาไทย 
Thai Language Skills 3(2-2-5) 
   พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งใน
ด้านการฟังการอ่านการพูดและ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยเน้น
ทักษะ การอ่านและการเขียนเป็น
ส าคัญ 

 
 
   The development of 
language skills in 
listening, reading, 
speaking and written 
communication skills 
with an emphasis on 
reading and writing is 
important 
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ที่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2553 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2555 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
2 001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า     
Information Science for 
Study and Research               
                             3(3-0-6) 
    ศึกษาความหมายความส าคญั
ของสารสนเทศ ประเภทของ
แหล่งสารสนเทศการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเลือก 
การสังเคราะห์ การน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนการ
เสรมิสร้างให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดี 
และมีนสิัยในการใฝ่หาความรู ้
 

  
 
 
 
    
    The meaning and 
importance of 
information, types of 
information sources,  
approaches, information 
technology application, 
selection, synthesis, and 
presentation of 
information as well as 
creating positive attitudes 
and a sense of inquiry in 
students 

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า        
Information Science for Study 
and Research                     
                               3(2-2-5) 
   ความหมาย ความส าคัญของ
สารสนเทศ ประเภทของแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการรู้เทา่
ทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการ
ความรู้  การเลือก การสังเคราะห์  
และการน าเสนอสารสนเทศ  
ตลอดจนการเสริมสรา้งให้ผู้เรียนมี
เจตคติทีด่ี และมีนิสัยในการใฝ่หา
ความรู ้

 
 
 
 
    
    The meaning and 
importance of information, 
types of  
information sources,  
approaches, information 
and communication 
technology application, 
media and information 
literacy, knowledge 
management, selection, 
synthesis, and presentation 
of information as well as 
creating positive attitudes 
and a sense of inquiry in 
students 

3 001222 ภาษาสังคมและ
วัฒนธรรม              
Language, Society and 
Culture                  3(3-0-6) 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา 
สังคม และวัฒนธรรมไทยและ
สากล  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม 
โลกทัศน์สังคมในภาษา 
โครงสร้างทางสังคม และ
วัฒนธรรมไทยกับการใช้
ภาษาไทย ตลอดจนการ
แปรเปลีย่นของภาษาอัน
เนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 
 
 

 
 
 
    
    A study of the 
relationship between 
language and society and 
language and culture in 
terms of the ways in which 
language reflects society 
and culture. The study 
includes the interaction 
between the Thai language 
usage and Thai social and 
cultural structure. The 
study also includes 
language change caused by 
social and cultural factors 

001222 ภาษาสังคมและวัฒนธรรม                
Language, Society and Culture                  
3(2-2-5) 
   ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา
และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทมีี
ต่อสังคม และวัฒนธรรมโดย
พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นในภาษา  
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
ไทยกับการใช้ภาษา ตลอดจนการ
แปรเปลีย่นของภาษาอัน
เนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมของไทยประชาคม
อาเซียนและของโลก 
 

 
 
 
              
    A study of the relationship 
between language and society 
and language and culture in 
terms of the ways in which 
language reflects society and 
culture. The study includes the 
interaction between language 
usage, social structure, and 
cultural structure. The study 
also includes language change 
caused by social and cultural 
factors of Thailand, ASEAN 
community, and the world 
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ที่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2553 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2555 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
4 001223 ดุริยางควิจักขณ์  Music 

Appreciation  3(2-2-5)    
   ศึกษาลักษณะ ความส าคญั 
พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้าน
ดนตรี บทเพลง คีตกวี 
สุนทรียศาสตร์ทางด้านดนตรไีทย 
และตะวันตก  ลักษณะและบท
เพลงที่ใช้ในการแสดงดนตรี 
มารยาทในการเข้าฟังดนตรี  การ
วิจารณ์และอภปิรายจากการฟัง
และชมการแสดงดนตรี   
รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย  
และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
 
   A study of musical 
characteristics, 
importance of music 
development, musical 
components, lyrics, 
music composers, 
aesthetics of Thai and 
Western music, the 
characteristics and 
repertoire for musical 
performance, music 
etiquette, criticism and 
discussion on the 
musical performance 
including the roles of 
Thai and Western music 
in Thai society from the 
past to the present 

001223 ดุริยางควิจักขณ์    Music 
Appreciation  3(2-2-5) 
   ศึกษาและเข้าใจดนตรีใน
กระบวนการรับรู้เสียง อารมณ์ 
ความหมายทางดนตรีศึกษาเครื่อง
ดนตรีและทฤษฎดีนตร ี
ศึกษาลักษณะดนตรีไทยประจ าชาติ 
และดนตรีตะวันตกในด้าน เครื่อง วง 
เพลง อัตลักษณแ์ละสุนทรียะ
ศึกษาอัตลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้าน
ไทย  ดนตรีอาเซียน และดนตรีร่วม
สมัยในสังคมไทยสุนทรียภาพทาง
ดนตรีในชีวิตประจ าวัน  ทั้งในตนเอง  
และบริบททางสังคมวัฒนธรรม  
วิเคราะห์  วิจารณ์ปรากฏการณ์
ดนตรีในสังคมไทย 
 
 

 
 
   Study music comprehension in 
terms of perception, mood, 
meaning in music, organology, 
and foundation of music theory. 
To study Thai traditional music 
and western classical music 
comprising of musical 
instrument, ensemble, 
composition, style and 
aesthetics. To study musical 
style of Thai folk music, Asian 
music, and contemporary music 
in Thai society.  Music aesthetic 
in daily life and social-cultural 
context. To analyst and criticize 
musical phenomena in Thai 
society. 

5 001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 
Arts  in  Daily  Life   3(2-2-5)              
   พื้นฐานความเข้าใจและทดลอง
ปฏิบัติการศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ 
ผ่านประสบการณ์ทางสุนทรียะ 
อันได้แก่ ผลงานทัศนศิลป,์ 
วรรณกรรม, ดนตร,ี การแสดง, 
การออกแบบ, ศิลปะภาพถ่าย, 
ศิลปะสื่อดิจิตอล และ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน   เพื่อการ
พัฒนารสนิยมทางสุนทรียะที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันใหส้ัมพันธ์กับปริบท
ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สากลได ้

 
 
   Basic knowledge and 
experience through 
creative practice of  
Fine Arts, Literature, 
Music, Performance Art, 
Product Design, 
Photography Art, Visual 
Communicative Design 
and Architecture in 
order to improve the 
taste and aesthetic 
value which will apply 
to improve one’s daily 
life and living 
harmonized within 
national and  

001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 
Arts  in  Daily  Life  3(2-2-5) 
   พื้นฐานความรู้ เข้าใจใน
คุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,
คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของ
ศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจติร
ศิลป์ ,ประยุกต์ศลิป์ ,ทัศนศิลป์,โสต
ศิลป์ ,โสตทัศนศลิป์ และ ศลิปะสือ่
สมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ และการทดลอง
ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของศิลปกรรม
ประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนา ความรู้ 
เข้าใจ และการปลูกฝังรสนยิมทาง
สุนทรียะ ท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ 
ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และสมัพันธ์กับบรบิท
ต่างๆ ท้ังในระดับท้องถิ่น 

 
 
   Art Fundamentals and 
understanding in the basic 
features, meaning, value, 
differences and the 
relationship between the 
various categories of works of 
art including fine art, applied 
art, visual art, audio art, 
audiovisual art, and new 
media art. Through the 
artistic experience and basic 
practice on various types of 
art. For  For developing 
knowledge, understanding 
and indoctrinating aesthetic 
judgment that can be  
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ที่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2553 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2555 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
  international 

contexts 
และสากลได้  
 

applied in daily life, 
harmonized with the 
social context in both 
the global and local 
levels. 

6 001231ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy  for Life    3(3-0-6) 
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา
และแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ 
ปรัชญาชีวิตและวิถีการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ประสบการณ์อันทรงคุณคา่ 
ตลอดจนปจัจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในชีวิตและงานใน
ทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ 
พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์
และคณุค่าต่อสังคม 

 
  
  Basic philosophical 
and conceptual 
knowledge on 
worldview, attitude, 
philosophy for life, 
lifestyle, valuable 
experience and factors 
or conditions which 
influence success in 
all aspects of life and 
profession of 
respected people 

001231ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียง
ในชีวิตประจ าวัน 
Philosophy  of  Life for 
Sufficient living        3(2-2-5) 
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา
และแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ 
ปรัชญาชีวิตและวิถีการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ประสบการณ์อันทรงคุณคา่ 
ตลอดจนปจัจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในชีวิตและงานใน
ทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ 
พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์
และคณุค่าต่อสังคม 
 

 
 
 
   
Basic philosophical 
and conceptual 
knowledge on 
worldview, attitude, 
philosophy for life, 
lifestyle, valuable 
experience and 
factors or conditions 
which influence 
success in all aspects 
of life and profession 
of respected people 

7 001232กฏหมายพื้นฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิต 
 Fundamental Laws for 
Quality of Life        3(3-0-6) 
   ศึกษาถึงวิวัฒนาการของ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสิทธิขัน้
พื้นฐานตามรัฐธรรมนญู รวมทั้ง
ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของนิสติ เช่นกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญากฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
การปกครองท้องถิ่นและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

   The evolution of the 
law and human rights 
under the constitution 
including laws 
concerning the quality 
of the students’ life 
such as intellectual 
property law, 
environmental law, 
laws concerning local 
administration, 
traditional knowledge, 
and the development 
of the quality of life 
 
 

001232กฏหมายพื้นฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิต 
 Fundamental Laws for 
Quality of Life          3(2-2-5) 
   ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของนิสติ เช่นสิทธิขั้น
พื้นฐานสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 

   Studying the laws 
concerning the 
quality of student life 
such as basic rights 
human rights, 
environmental law, 
the laws relating to 
traditional knowledge 
and laws pertaining 
to the developments 
towards the 21st 
Century 
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ที่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2553 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2555 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
8 001237 ทักษะชีวิต 

Life Skills             2(1-2-3) 
   การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภาพ
ทั้งภายในและภายนอกฝึกทักษะ 
การท างานเป็นทีมที่เน้นการเป็น
ผู้น า และผู้ตามที่ดีการพัฒนา
บุคคลให้มีจติสาธารณะและการ
พัฒนาคุณสมบัติ ด้านอ่ืนๆของ
บุคคล 

 
 
   Development of 
personality both 
mental and physical 
characteristics;  
practice in team 
working skills focusing 
on leader and 
follower roles, along 
with the 
development of 
public consciousness 
and other desirable 
personal 
characteristics 

001237 ทักษะชีวิ 
ต 
Life Skills                3(2-2-5) 
   การรู้จักเข้าใจตนเองและความ
แตกต่างระหว่างบุคลากรพัฒนา
บุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก
ฝึกทักษะการท างานเป็นทีมทีเ่น้น
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การ
พัฒนาบุคคลให้มีจติสาธารณะและ
การพัฒนาคุณสมบตัิด้านอ่ืนๆของ
บุคคลสูค่วามเป็นพลเมืองโลก 

 
 
   Knowing and 
understanding oneself 
and individual 
differences. Development 
of personality both  
mental and physical 
characteristics.  
Practiceinteam working 
skills focusing on leader 
and follower roles 
Development of public 
consciousness and other 
desirable personal 
characteristics to world  
citizens 

9 001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
ขั้นพื้นฐาน           
Introduction to Computer 
Information Science                       
                             3(2-2-5) 
   คอมพิวเตอร์เพื่อ
ชีวิตประจ าวัน ระบบ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ฮารด์แวร์ คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เนต็  และการ
ประยุกต์ใช้งาน ระบบส านักงาน
อัตโนมัติ ระบบจ านวนและการ
แทนข้อมูล การจัดการข้อมลูและ
ระบบฐานข้อมลู ระบบ
สารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การ
ออกแบบโปรแกรม และการ
เขียนโปรแกรมภาษาเบสิก
เบื้องต้น 

 
 
 
 

  
  Computers for daily life, 
computer systems, 
computer hardware,  
computer software, 
computer networks, the 
Internet and its 
applications, office 
automation systems, 
number system and data 
representation, data 
management and 
database systems, 
information systems, 
programming languages, 
information system 
development, program 
design, and introduction 
to BASIC programming 
 

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
ขั้นพื้นฐาน             
Introduction to Computer 
Information Science                                        
                                3(2-2-5) 
   วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบัน
และความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
ในอนาคต องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบ
เครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และการประยุกต์ใช้งาน ความเสีย่ง
ในการใช้งานระบบ การจัดการ
ข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรม
ส านักงานอัตโนมตัิ เทคโนโลยี
สื่อผสม การเผยแพร่สื่อทางเว็บ 
การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
อิทธิพลของเทคโนโลยตี่อมนุษย์
และสังคม 

 
 
 
 
 

   
   Evolution of computer 
technology from past to 
present and a possible 
future, computer hardware, 
software and data, how a 
computer works, basic 
computer network, Internet 
and applications on the 
Internet, risks of a system 
usage,data management, 
information system, office 
automation software, 
multimedia technology, 
web-based media 
publishing, web design and 
development and an 
influence of technology on 
human society. 
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ที่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2553 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2555 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

10 001273 คณิตศาสตรส์ าหรบั
ชีวิตในยุคสารสนเทศ    
Mathematics for Life in the  
Information Age       3(3-0-
6) 
   การประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์
เพื่อใช้ได้จริงกับชีวิตประจ าวัน 
เช่น การเงินการธนาคาร การ
ประกันภัย การตดัสินใจทาง
ธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูล
ทางสถิติเพื่อการส ารวจและการ
ตัดสินใจเบื้องต้น 
 

 

 
 

 
 
 

  
The application of 
mathematics for everyday 
life including banking and 
finance, insurance, 
business and statistics for 
data collection and 
decision making 

001273 คณิตศาสตร์และสถิติ
ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics  and 
Statistics in Everyday life                
                     3(2-2-5) 
   การประยุกต์วิชา
คณิตศาสตร์และสถติิเพื่อใช้ได้
จริงกับชีวิตประจ าวัน เช่น 
การเงินการธนาคารการ
ตัดสินใจทางธุรกิจและการ
รวบรวมข้อมลูทางสถิตเิพื่อ
การส ารวจและการตัดสินใจ
เบื้องต้น 

 
 
 

 

The application of 
Mathematics and Statistics 
for everyday life including 
banking and finance, 
business decision and 
statistics for data 
collection and basic 
decision making. 

11 001276 พลังงานและ
เทคโนโลยีใกล้ตัว 
Energy and Technology 
Around Us          3(3-0-6) 
   ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน
และเทคโนโลยี การอนุรักษ์
พลังงาน  การใช้พลังงาน 
อย่างฉลาด  ที่มาและการ
บรรเทาสภาวะโลกร้อน  ท่ีมา
ของพลังงานไฟฟ้าและการใช้
อย่างถูกต้อง ประหยัด และ
ปลอดภัย  หลักการท างานและ
การเลือกใช้ระบบปรับอากาศ  
รถยนต์  เทคโนโลยสีารสนเทศ
พื้นฐาน การใช้พลังงานใน
อนาคต  อันได้แก่  ความเข้าใจ
เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
นิวเคลียร์ เทคโนโลยสี าหรบั
รถยนต์ในอนาคต ระบบขนส่ง
มวลชนประสิทธิภาพสูง  
การเตรียมความพร้อมส าหรับ
การเปลีย่นแปลง  และการ
ตดัสินใจเลือกใช้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

 
   Basic energy and technology 
including; energy conservation, 
consuming energy intelligently, 
source of global warming and 
how to prevent it, electricity 
generation and how to 
consume it properly, 
economically, and safely, air 
conditioning, automobiles, and 
basic information technology 
as well as how to use them 
effectively and efficiently; and 
newer technology, such as 
understanding electricity 
generation from nuclear 
energy, future automotive 
technology, high performance 
mass transportation systems to 
prepare for the change in 
technology and be able to 
choose accordingly 

001276 พลังงานและ
เทคโนโลยีใกล้ตัว 
Energy and Technology 
Around Us           3(2-2-5) 
   ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน
และเทคโนโลยีใกล้ตัว ท่ีมา
ของพลังงาน พลังงานไฟฟ้า
พลังงานเชื้อเพลิง พลังงาน
ทางเลือก เทคโลโนยีและการ
บริโภคพลังงาน การบริโภค
พลังงานทางอ้อมสถานการณ์
พลังงานกับสภาวะโลกร้อน 
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานและเทคโนโลยี การ
อนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วน
ร่วม การใช้พลังงานอย่าง
ฉลาด การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
พลังงาน 
 

 
 
 

 

Fundamental knowledge of 
energy and technology 
around us; energy sources 
and knowledge about 
electrical energy, fuel 
energy and alternative 
energy; relationship 
between technology and 
energy consumption; direct 
and indirect energy 
consumption; global 
warming and related energy 
situation; current issues and 
relationship to energy and 
technology; participation in 
energy conservation; 
efficient energy use and 
proactive approach to 
energy issuers 
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ที่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2553 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2555 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

12 001277 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior  3(3-0-6) 
   พื้นฐานทางชีวภาพของ
พฤติกรรมและกลไกการเกิด
พฤติกรรม และระบบประสาทรับ
ความรูส้ึก ความรูส้ึกและการรับรู้ 
การมีสติ สัมปชัญญะ สมาธิ และ
สารที่เกี่ยวข้องกับการมีสติ การ
รับรู้ การเรียนรู้ความจ า และ
ภาษา เชาวน์ปัญญาและการ
ยกระดับเชาว์ปัญญา พฤติกรรม
มนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมปกติ 
และกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการวิเคราะห์ 
กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 
 
   Concept of human 
behavior, biology and 
types of behavior, 
sensation and perception, 
state of consciousness, 
learning and memory, 
thinking and language, 
intelligence and 
intelligence management 
of emotions and 
development of 
motivation, human social 
behavior, abnormal 
behavior, analysis of 
human behavior case 
studies for application in 
everyday life 

001277 พฤติกรรมมนุษย ์
Human Behavior  3(2-2-5) 
   ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  
พื้นฐานทางชีวภาพของ
พฤติกรรมและกลไกการเกิด
พฤติกรรม  การมี
สติสมัปชัญญะ สมาธิ และสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการมีสติ  การ
รับรู้ เรยีนรู้ ความจ า และ
ภาษา เชาวน์ปัญญาและความ
ฉลาดดา้นต่างๆ  พฤติกรรม
มนุษย์ทางสังคม  พฤติกรรม
อปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์
พฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
   The knowledge of 
human behaviors such 
as behavioral concepts; 
biological basis and 
mechanisms of human 
behavior; mindfulness, 
meditation, 
consciousness and its 
involved substances; 
sensory perception, 
learning and memory, 
language; the intelligent 
and others quotients; 
social behaviors; 
abnormal behaviors; 
human behavioral 
analysis and 
applications in daily life 

13 001279 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน              
Science in Everyday Life                    
                            3(3-0-6) 
   บทบาทของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ 
กายภาพ และบูรณาการความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกท้ัง
ระบบท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม พลังงานและ
ไฟฟ้า การสื่อสารและ
โทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลก
และอวกาศ 
 

 
 
    
 
The role of science and 
technology with 
concentration on both 
biological and physical 
sciences and integration of 
earth science in everyday life, 
including organisms and 
environments, chemical, 
energy and electricity, 
telecommunications, 
meteorology, earth and space 

001279 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน                
Science in Everyday Life                                           
                         3(2-2-5) 
   บทบาทของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ 
กายภาพ และบูรณาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ของโลกท้ังระบบท่ีเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสาร
โทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา 
โลกและอวกาศ และความรู้
ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 
 
 
        
  The role of science and 
technology with 
concentration on both 
biological and physicals 
science and integration of 
earth science in everyday 
life, including organisms 
and environments, 
chemical, energy and 
electricity, 
telecommunications, 
meteorology, earth , space 
and the new frontier of 
science and technology 
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3.  เปิดรายวิชาใหม่ 
 

ที ่
รายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
1. 001238  การรู้เท่าทันสื่อ 

Media Literacy                           3(2-2-5) 
   ความรู้องค์ประกอบพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเข้าถึง
เข้าใจตีความวิเคราะห์ลงข้อสรุปทีเ่หมาะสมเพื่อการ
รู้เท่าทันสิ่งเร้าที่ผ่านมาทางสื่อทุกประเภทในปัจจุบัน
เพื่อจะให้เป็นบณัฑิตผู้บรโิภคสื่ออย่างชาญฉลาดอันจะ
น าไปสู่ความรับผิดชอบต่อการประพฤติของตนเองใน
สังคมให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อและป้องปรามปัญหา
ของสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย 

 
 

   Knowledge, basic attributes necessary to access, 
understand, interpret, analyze leading to 
appropriate conclusions, so as to come up to par 
with stimuli coming through various contemporary 
media. The aim is focused on nurturing wise 
media consumers in graduates, responsible for 
one’s own behaviors in society, not victimized 
and carry out preventive measures for the society 
being as a whole as well. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2553 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2555 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

14 00125xx  วิชาพลานามัย      
                           1(0-2-1) 
    
    ประวัติ ความหมาย 
ความส าคญั การเสรมิสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การฝึก
ทักษะเบื้องต้นและกฎกติกา 
มารยาท ของกีฬาต่างๆ 
 

 
 

    
History, definition, 
importance, and physical 
fitness for ; basic skill 
training, rules, and 
etiquette of 

001281  กีฬาและการออก
ก าลังกาย 
Sports and Exercises   
                         1(0-2-1) 
   ศึกษาการเล่นกีฬา การออก
ก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางร่างกาย และ
การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

 
 
    
   Study the sport 
playing, exercises for 
improvement of the 
physical fitness and 
physical fitness test. 
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4. เปรียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ.2553 กับปรับปรุง พ.ศ.2555 
 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไปปรบัปรุง พ.ศ. 2553 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปปรบัปรุง พ.ศ. 2555 สาระที่ปรบัปรงุ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าจ านวน  30  หน่วยกิต      
ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวชิาดังตอ่ไปน้ี 
1.  กลุ่มวชิาภาษา   ไม่น้อยกว่า   จ านวน  12  หน่วยกิต 
001201 ทักษะภาษาไทย                       3(2-2-5) 
              Thai Language Skills 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                       3(2-2-5) 
               Fundamental English   
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                          3(2-2-5) 
              Developmental English   
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                    3(2-2-5) 
              English for Academic Purposes 
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6) 
              Information Science for Study and  
              Research 
 001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม         3(3-0-6) 
              Language, Society and Culture 
001223 ดุริยางควิจักขณ ์          3(2-2-5) 
              Music Appreciation 
 001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
              Arts in Daily Life 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน  6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
001231 ปรัชญาเพื่อชีวิต                       3(3-0-6) 
              Philosophy for Life  
001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต            3(3-0-6) 
              Fundamental Laws for Quality of Life 
001233 ไทยกับประชาคมโลก                       3(3-0-6) 
              Thai State and the World Community 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าจ านวน  30  หน่วยกิต      
ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวชิาดังตอ่ไปน้ี 
1.  กลุ่มวชิาภาษา   ไม่น้อยกว่า       จ านวน  12  หน่วยกติ 
001201 ทักษะภาษาไทย                             3(2-2-5) 
              Thai Language Skills 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                             3(2-2-5) 
               Fundamental English   
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                                3(2-2-5) 
              Developmental English   
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                           3(2-2-5) 
              English for Academic Purposes 
2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ไม่น้อยกว่า    จ านวน  6 หน่วยกติ 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า         3(2-2-5) 
              Information Science for Study and Research 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม               3(2-2-5) 
              Language, Society and Culture 
001223 ดุริยางควิจักขณ ์                3(2-2-5) 
              Music Appreciation 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                      3(2-2-5) 
              Arts in Daily Life 
 
3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ไม่น้อยกว่า  จ านวน    6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
001231  ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถพีอเพยีงในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)                          
             Philosophy of Life for Sufficient living 
001232  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต                  3(2-2-5) 
             Fundamental Laws for Quality of Life 
001233   ไทยกบัประชาคมโลก                             3(2-2-5) 
             Thai State and the World Community 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.ปรับปรุงรายวิชาหนว่ยกิต 
      2.ปรับชื่อวิชาเพือ่ให ้   
      สอดคล้องกับเนื้อหา 
 

 
 
 
 

 

 
ป รับ ป รุ งราย วิ ช า
ห น่ ว ย กิ ต แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชา 

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

ป รับ ป รุ งราย วิ ช า
ห น่ ว ย กิ ต แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไปปรบัปรุง พ.ศ. 2553 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปปรบัปรุง พ.ศ. 2555 สาระที่ปรบัปรงุ 
001234    อารยธรรมและภูมปิัญญาทอ้งถิ่น        3(3-0-6) 
               Civilization and Local Wisdom 
001235 การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม          3(3-0-6) 

Politics, Economy and Society 
001236 การจัดการการด าเนินชีวิต       3(2-2-5) 
              Living Management 
001237 ทักษะชีวิต                         2(1-2-3) 
              Life Skills 
และเลือกรายวชิาพลานามัย จ านวน 1 หน่วยกิต  
โดยให้เลือกรายวิชาต่อไปน้ี 

วิชาพลานามัย    
001250  กอล์ฟ                      1(0-2-1) 
              Golf 
001251  เกม              1(0-2-1) 
              Game 
001252 บริหารกาย                                   1(0-2-1) 
              Body Conditioning 
001253 กิจกรรมเข้าจังหวะ         1(0-2-1) 
              Rhythmic Activities 
001254 ว่ายน้ า         1(0-2-1) 
              Swimming 
001255 ลีลาศ         1(0-2-1) 
              Social Dance 
001256 ตะกร้อ          1(0-2-1) 
              Takraw 
001257 นันทนาการ        1(0-2-1) 
              Recreation 
001258  ซอฟท์บอล                      1(0-2-1) 
              Softball 
001259  เทนนิส               1(0-2-1) 
              Tennis                        
 
 
 
 

001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                 3(2-2-5) 
              Civilization and Local Wisdom 
001235 การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม                  3(2-2-5)             

Politics, Economy and Society 
001236 การจัดการการด าเนินชีวิต               3(2-2-5) 
              Living Management 
001237 ทักษะชีวิต                                 3(2-2-5) 
              Life Skills 
001238  การรู้เท่าทันสื่อ                                       3(2-2-5)      
              Media Literacy 
 
         

 
      1.ปรับปรุงรายวิชาหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุ่ม 
สังคมศาสตร์ 
 

 
 
 
 

ป รั บ ป รุ ง ร า ย วิ ช า
ห น่ ว ย กิ ต แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไปปรบัปรุง พ.ศ. 2553 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปปรบัปรุง พ.ศ. 2555 สาระที่ปรบัปรงุ 
001260 เทเบิลเทนนิส                                   1(0-2-1) 
           Table Tennis 
001261  บาสเกตบอล        1(0-2-1) 
            Basketball 
001262  แบดมินตัน                                   1(0-2-1) 
             Badminton 
001263  ฟุตบอล         1(0-2-1) 
             Football  
001264  วอลเลย์บอล        1(0-2-1) 
             Volleyball 
001265 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตวั       1(0-2-1) 
             Art of Self–Defense 
4.กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร ์ไม่น้อยกว่า จ านวน 6  หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
001271   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                     3(3-0-6) 
             Man and Environment  
001272   คอมพวิเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน       3(2-2-5) 
              Introduction to Computer Information Science 
 

001273    คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยคุสารสนเทศ3(3-0-6) 
               Mathematics for Life in the Information Age 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
             Drugs and Chemicals in Daily Life 
001275   อาหารและวิถีชวีิต        3(3-0-6) 
             Food  and  Life  Style 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว            3(3-0-6) 
              Energy and Technology  Around  Us  
001277 พฤติกรรมมนุษย ์        3(3-0-6) 
              Human Behavior 
001278 ชีวิตและสุขภาพ        3(3-0-6) 
               Life  and  Health 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
              Science in Everyday Life 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    
    จ านวน  6  หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                             3(2-2-5) 
              Man and Environment  
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน               3(2-2-5) 
              Introduction to Computer Information Science 
 

001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน           3(2-2-5) 
              Mathematics  and Statistics in Everyday life 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
              Drugs and Chemicals in Daily Life 
001275 อาหารและวิถีชวีิต                3(2-2-5) 
              Food  and  Life  Style 
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว                    3(2-2-5) 
              Energy and Technology  Around  Us  
001277 พฤติกรรมมนุษย ์                3(2-2-5) 
              Human Behavior 
001278 ชีวิตและสุขภาพ                3(2-2-5) 
              Life  and  Health 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                     3(2-2-5) 
              Science in Everyday Life 
5. กลุ่มวิชาพลานามยั (บังคบัไม่นับหน่วยกิต)                 
จ านวน 1 หน่วยกติ 
001281  กีฬาและการออกก าลังกาย                          1(0-2-1) 

         Sports and Exercises 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับชื่อกลุ่มวิชาตาม สกอ. 
- ปรับปรุงรายวิชาหนว่ยกิตและ
เพิ่มเนื้อหาในรายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาหน่วยกิตและ
ค าอธิบายรายวิชา 
      1.ปรับปรุงรายวิชา   
         หน่วยกิตและ   
         ค าอธิบายรายวิชา 
       2.ปรับชื่อวิชาเพื่อให ้   
          สอดคล้องกับ   
          เนื้อหา 
 

 
 
 
 
 

 
ปรับชื่อรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาและปรับเป็นวิชา
บังคับไม่นับหน่วยกิต 

ปรับปรุงรายวิชา
หน่วยกิตและ
ค าอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชา
หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 

 

 
 

 



 
 

55 
 

สารบัญ 
 

หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. รหัสและชื่อหมวดวิชา 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 

   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
2 

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน    2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 

        ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหมวดวิชา 
2 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 2 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ 

     วางแผนหลักสูตร 
2 

 12. ผลกระทบจากการพัฒนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อการพัฒนา 
     หลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

3 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 4 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 5 

 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 9 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 9 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 10 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 21 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 21 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 22 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 22 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 22 
 3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 25 
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สารบัญ 
 

หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 30 
 1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 30 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 30 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 30 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 31 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 31 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 31 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 32 
 1. การบริหารหลักสูตร 32 
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 33 
 3. การบริหารคณาจารย์ 34 
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 34 
 5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 35 
 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ 

   บัณฑิต 
35 

 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 36 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 37 

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 37 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 37 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 37 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 38 

ภาคผนวก 39 
 ภาคผนวก ก  สาระในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  40 
     1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2553 

       กับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปปรับปรุง พ.ศ.2555 
41 

 2. การปรับค าอธิบายรายวิชา 41 
 3. เปิดรายวิชาใหม่ 48 
 4. เปรียบเทียบวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2553 กับ 49 
         ปรับปรุง พ.ศ.2555  
 ภาคผนวก ข  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

        พ.ศ. 2549 
52 
 

 

 


