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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 

 

๐๐๑๒๓๗ ทักษะชีวิต (Life Skills) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา กองการศึกษาทั่วไป 
 

 

หมวดที่  ๑   ขอมูลโดยทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา          ๐๐๑๒๓๗ ทักษะชีวิต  (Life Skills) 

๒. จํานวนหนวยกิต              ๓ (๒ – ๒ – ๕) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    หลักสูตรปริญญาตร ีหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามสาระการปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน     

    ศ. (พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษ ี

    รศ.สุทธิชัย  ยังสุข 

    ดร.ชญานินท ประทุมสูตร 

    ดร.ทวีศักดิ์  สวางเมฆ 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน            ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) (ถามี)         -ไมมี- 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)       -ไมม-ี 

๘. สถานที่เรียน               หองปราบไตรจักร ๕๒ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด      ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

จุดมุงหมายของรายวิชา: เมื่อเรียนวิชานี้แลว  นิสิตมีความรู ความสามารถ และเกิดทกัษะดังนี ้

๑. เพื่อใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล 

๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคญัของการพัฒนาบุคลิกภาพและตระหนักถงึ 

ความสําคัญ ตลอดจนลงมือปฏิบัติในการพฒันาบุคลิกภาพทัง้ภายในและภายนอก 

๓. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม และตระหนักถึง ความสําคัญของ          

การทํางานเปนทีม สามารถทํางานเปนทีม โดยเนนการเปนผูนําและผูตามที่ด ี

๔. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะ  ตระหนักถึงความสําคัญ ตลอดจนการปลกูฝง 

และลงมือปฏิบัติเพือ่การพัฒนาจิตสาธารณะ 
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๕. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตลอดจน 

การฝกปฏิบัติโดยผานการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในการพฒันาทักษะชีวิต  

๖. เพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตทั้งในดานการครองตน ครองคน ครองงาน และครองชีวิต 

อยางเหมาะสมสูความเปนพลเมืองโลก ตลอดจนสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความดี ความเกง ความสุขและเปน

ประโยชน       

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     ตามสาระปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และเพื่อปรบัเนือ้หาและสาระรายวิชาใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิการอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สอดคลองกับคณุสมบัติอันพึงประสงคของบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยนเรศวร และสอดคลองกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

ความรูเเละทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ เเละความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว เเละสังคมการ

ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนเเปลงของสังคมโลก การติดตอสื่อสาร การจัดการความขัดเเยง วิธีการคิดการเเกปญหา

อยางสรางสรรค การสรางเเรงบนัดาลใจ การดําเนินชีวิตตามหลกัคุณธรรมจรยิธรรม การดําเนินชีวิตทามกลางภาวะ

โลกรอน เเละในประชาคมอาเซียน 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

 

๓๐ ชั่วโมง 

 

ความตองการของนสิิต

เฉพาะราย 

๓๐ ชั่วโมง ๕ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

- อาจารยผูสอนจัดเวลาใหนสิิตซกัถาม/ ทายช่ัวโมงบรรยาย เปนเวลา ๑๐ นาท ี

- นิสิตสามารถปรึกษาและสอบถามขอมลูไดทางจดหมายอิเล็คโทรนกิส ผานระบบของมหาวิทยาลัย 

- อาจารยผูสอนจัดเวลาใหนสิิตเปนรายบุคคล/รายกลุม เขารับการปรึกษา (ในกรณทีี่ตองการ)             

ไดภายหลัง สปัดาหละ ๑ ช่ัวโมง 

 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม                                                                         



มคอ. ๓ 

 ๓

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

- สงเสริมใหนิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

- สงเสริมใหนิสิตมีความรับผิดชอบ มสีวนรวม มีจิตสาธารณะ  
 

๑.๒ วิธีการสอน 

- การบรรยาย การทํากจิกรรม การนําเสนอผลงาน และการมีสวนรวมในช้ันเรียน   

-  ใหนิสิตเขารวมโครงการทักษะชีวิต 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

     - ประเมินผลจากการสงงาน และการมีสวนรวมในการทาํกิจกรรมในช้ันเรียน  

     - ประเมินจากการตอบขอซักถามของนิสิตในชั้นเรียน ในเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวของกับการเรียนรู 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

- ประเมินผลจากการสังเกตการณของผูสอน ตอความกระตือรือรนใหความสนใจในการเรียน การถามตอบ 

การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ และการมีสวนรวมในช้ันเรียน  

     - ประเมินผลจากการสังเกตของทมีผูสอนตอการทํางานเปนทมี ระหวางการทํากิจกรรมโครงการทักษะชีวิต 

๒. ความรู                                                                                          

๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ 

- นิสิตมีความรูเกี่ยวกบัสถานการณ ปญหา อปุสรรค การแกไข โดยการเขาใจมนุษย เขาใจธรรมชาต ิ

๒.๒ วิธีการสอน 

- การบรรยายครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีทั้งหมดในรายวิชา รวมถึงการเนนการนําไปประยุกตและ 

ปฏิบัติใชในบริบทตางๆ กัน ผานกระบวนการทํากิจกรรม 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลงานทีส่ง จากความเหมาะสม ครบถวน และความครอบคลุมของเนื้อหา 

- ประเมินผลจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค การนําเสนอโครงการทักษะชีวิต 

๓. ทักษะทางปญญา                                                                            

๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

-  มุงเนนพัฒนานิสิตใหมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามหลักศาสนาและการนําหลักการและแนวคิด 

ดังกลาวไปประยกุตและปฏิบัติใชในการดําเนินชีวิต  

๓.๒ วิธีการสอน 

- การสอนภาคบรรยายมีการใชตัวอยางที่เหมาะสม เพือ่เปนตัวอยางใหแกนิสิตใหไดเห็นถงึมุมมองที ่

หลากหลายที่เกิดข้ึนเพื่อสนับสนุนแนวคิดที่เกี่ยวของ 

- เปดโอกาสใหนิสิตซักถาม เปดประเด็น เพือ่แสดงความคิดเห็นระหวางผูสอน กับนสิิต และระหวาง 

นิสิตกับนสิิต ในชั้นเรียน 

- การเขารวมกจิกรรมโครงการทกัษะชีวิต 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากการสังเกตการณของผูสอน ตอความกระตือรือรนใหความสนใจในการเรียน การถามตอบ 
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การแสดงความคิดเห็น และการมสีวนรวมทํากิจกรรมในช้ันเรียน   

- ประเมินผลจากการถามตอบในชั้นเรียน จากการแสดงความคิดเห็น และสะทอนสิง่ที่ไดจากการเรียนรู 

โดยรวมกิจกรรมโครงการทักษะชีวิต 
           

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ                            

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

-  พัฒนานิสิตใหเรียนรูและมีความรบัผิดชอบในการอยูรวมกันในสังคม 

๔.๒ วิธีการสอน 

-  การเรียนการสอนในภาคบรรยายมกีารสนับสนุนใหนสิิตแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนในระหวาง 

การเรียนการสอนจากหลากหลายแงมุมผานการรวมทํากิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

- การเขาช้ันเรียน และการตรงตอเวลาของนสิิตในการเขาช้ันเรียน  

      - การสงัเกตการณของผูสอน ตอการมสีวนรวมจากการถามตอบ การแสดงความคิดเห็น ในการทํางาน 

รวมกันเปนทีม จากกจิกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

- การเรียนการสอนในรายวิชามุงเนนใหนิสิตไดพฒันาความสามารถในการติดตอสือ่สารไดอยางม ี

ประสิทธิผล  

๕.๒ วิธีการสอน 

      - การสอนภาคบรรยายเปนโอกาสใหนิสิตฝกทักษะดานการฟง ในขณะที่การถามคําถามทายช่ัวโมง  

เปนการฝกทักษะดานการคิด การตอบคําถาม และการรับฟงความคิดเห็น       

          - การเขารวมกจิกรรมโครงการทกัษะชีวิต  

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากประสิทธิภาพของการฟง พูด และความสามารถในการวิเคราะหเนื้อหาสาระจากการ 

สอนภาคบรรยาย และการถามตอบในชั้นเรียน 

      - ประเมินคุณภาพของงานทีส่ง และการนําเสนอผลงาน โดยอาศัยรูปแบบการสื่อสารทีเ่หมาะสม  

           - การสงัเกตพฤติกรรม การสื่อสาร (การสงตอ และการรบัขอมลู) ระหวางการทํากจิกรรมรวมกันในชั้น  

เรียน และนอกชั้นเรียน  

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

สัปดาหที่ ว ันที่ หัวขอ ผูสอน 

๑ 
อ. ๑๒ ส.ค. ๕๗  

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา ฯ

พระบรมราชินีนาถ งดการเรียนการสอน 
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พฤ. ๑๔ ส.ค. ๕๗ 

 

Introduction: แนะนํารายวิชา  

และอาจารยผูสอน 

ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา   

เงารงัษ ี

๒ 

อ. ๑๙ ส.ค.๕๗ 

 

21  Century phenomena requirements 

21 Century life skill 

ดร.ชญานินท ประทมุสูตร 

และ 

อ. ผูสอนประจํากลุม 

พฤ. ๒๑ ส.ค.๕๗ 

 
กิจกรรมกลุม 

ดร.ชญานินท ประทมุสูตร 

และ อ.ผูสอนประจํากลุม 

๓ 

อ. ๒๖ ส.ค. ๕๗ 

 

ความยืดหยุนในการปรับตัว Flexibility 

- Why flexibility 

- What significance ดร.ชญานินท ประทมุสูตร 

และ อ.ผูสอนประจํากลุม 
พฤ. ๒๘ ส.ค. ๕๗ 

 

ความยืดหยุนในการปรับตัว Flexibility 

- How to perform flexibility 

- What process 

๔ 

อ. ๒ ก.ย. ๕๗ 

 

ความคิดริเริ่ม  Initiative 

- Entrepreneur spirit. Why 

- Roles and functions of teacher and     

  students 

ดร.ทวีศักดิ์  สวางเมฆ 

และ อ.ผูสอนประจํากลุม 

พฤ. ๔ ก.ย. ๕๗ 

 

ความคิดริเริ่ม  Initiative 

- Process    - What mechanism 
 

สัปดาหที่ ว ันที่ หัวขอ ผูสอน 

๕ 

อ. ๙ ก.ย. ๕๗ 

 

ความคิดริเริ่ม  Initiative 

- What expected results  ดร.ทวีศักดิ์  สวางเมฆ 

และ อ.ผูสอนประจํากลุม พฤ. ๑๑ ก.ย. ๕๗ 

 

ถาม-ตอบปญหา เรื่องการความคิดริเริ่ม 

PBL: Problem-Based Learning 

๖ 

อ. ๑๖ ก.ย.๕๗  

ทักษะสงัคม Social skill 

- Why social skill 

- What variables / factor involved 
รศ.สุทธิชัย  ยังสุข 

และ อ.ผูสอนประจํากลุม 
พฤ. ๑๘ ก.ย. ๕๗ 

 
ทักษะสงัคม Social skill 

๗ 

อ. ๒๓ ก.ย. ๕๗ ทักษะสงัคม Social skill 
รศ.สุทธิชัย  ยังสุข 

และ อ.ผูสอนประจํากลุม 
พฤ. ๒๕ ก.ย. ๕๗ 

 

ถาม-ตอบปญหา ในประเด็นเรื่องทักษะสังคม  

PBL: Problem-Based Learning 

๘ ๒๙ ก.ย.- ๓ ต.ค.๕๗ สอบกลางภาค  
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 ๖

๙ 

อ. ๗ ต.ค. ๕๗ 

 

การแขงขัน Productivity 

-Economic competitiveness 

-Qualifications required ดร.ชญานินท ประทมุสูตร 

และ อ.ผูสอนประจํากลุม 
พฤ. ๙ ต.ค. ๕๗ 

 

การแขงขัน Productivity 

-Economic competitiveness 

-Qualifications required 

๑๐ 

อ. ๑๔ ต.ค. ๕๗ 

 

 การแขงขัน Productivity 

-Economic competitiveness 

-Qualifications required 
ดร.ชญานินท ประทมุสูตร 

และ อ.ผูสอนประจํากลุม 
พฤ. ๑๖ ต.ค. ๕๗ 

 

ถาม-ตอบปญหาในประเด็นการแขงขัน  

PBL: Problem-Based Learning 

๑๑ 

อ. ๒๑ ต.ค. ๕๗ 

 

 ภาวะผูนํา Leadership 

 ดร.ทวีศักดิ์  สวางเมฆ 

และ อ.ผูสอนประจํากลุม พฤ. ๒๓ ต.ค. ๕๗ 

 
ปดวันปยมหาราช 

๑๒ 

อ. ๒๘ ต.ค. ๕๗ 

 
ภาวะผูนํา Leadership 

ดร.ทวีศักดิ์  สวางเมฆ 

และ อ.ผูสอนประจํากลุม พฤ. ๓๐ ต.ค. ๕๗ 

 
ภาวะผูนํา Leadership 

๑๓ 
อ. ๔ พ.ย. 57 

ถาม-ตอบปญหาในประเด็นภาวะผูนํา  

PBL: Problem-Based Learning 

ดร.ทวีศักดิ์  สวางเมฆ 

และ อ.ผูสอนประจํากลุม 

พฤ. ๖ พ.ย. ๕๗ การบรรยายพเิศษ วิทยากรภายนอก 

 

 

สัปดาหที่ ว ันที่ หัวขอ ผูสอน 

๑๔ 

อ. ๑๑ พ.ย. ๕๗ 

 
Conclusion : สรุปรายวิชาทักษะชีวิต 

ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา   

เงารงัส ี

และ อ.ผูสอนประจํากลุม 
พฤ. ๑๓ พ.ย. ๕๗ 

 

๑๕ 

อ. ๒๖ พ.ย. ๕๗ 

Questions and answers 

Class presentation 

ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา   

เงารงัส ี

และ อ.ผูสอนประจํากลุม 

 
พฤ. ๒๘ พ.ย. ๕๗ 
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๑๖ ๒๔ พ.ย. – ๕ ธ.ค. ๕๗ สอบปลายภาค  

 
 

๒. แผนประเมินผลการเรียนรู  

กิจกรรม 

ประเมินที่ 

ว ิธีการประเมิน 

(เกณฑในการใหคะแนน) 

สัปดาหที่ประเมิน 

สัดสวนการประเมินผล (เปอรเซ ็นต)  
๑. การเขาชั้นเรียน  -ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลาในการเขา

ชั้นเรียน โดยมีขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

๑. การเขาชั้นเรียนใหนั่งตามเลขที่นั่งที่กําหนด  

๒. นิสิตจะตองเขาเรียนทุกครั้งและจะตองเช็ค

ชื่อเขาเรียนกับอาจารยผูชวยสอนทุกครั้ง 

๓. กรณีมีความจําเปนสามารถขาดเรียนไดไม

เกิน ๖ ครั้ง ใน ๑ ภาคการศึกษา หากขาดเรียน

เกิน ๖  ครั้ง (๒๐% ของเวลาเรียน) นิสิตจะ

หมดสิทธิ์สอบ 

๔. หามนิสิตเขาเรียนสายเกิน ๑๐ นาที 

สัปดาหที่ ๑ – ๑๕      ๒๐% 

๒. การมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมในชั้นเรียน 

-ความกระตือรือรนในการรวมทํากิจกรรมในชั้น

เรียน 

สัปดาหที่ ๓ – ๑๕        ๔๐% 

๓. การมีสวนรวมใน

กิจกรรมนอกชั้นเรียน 

-ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา 

-ความเสียสละในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม   

๔. การนําเสนอและสงผล

งาน 

-ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา 

-ความนาสนใจของสาระการเรียนรู 

๕. การสอบ -ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา 

-วัดความรู จากความถูกตองในการทําขอสอบ

ตามสาระการเรียนรูในแตละสัปดาห 

สัปดาหที่ ๘- สอบกลางภาค (๒๐ คะแนน) 

 

-ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา 

-วัดความรู จากความถูกตองในการทําขอสอบ

ตามสาระการเรียนรูในแตละสัปดาห 

สัปดาหที่ ๑๖-สอบปลายภาค (๒๐ คะแนน)     

๔๐% 

 

* หมายเหตุ     ดูมาตรฐานการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไปในภาคผนวก แนบทาย 

  

 

ขอกําหนดสําหรับการเรียนการสอนรายวิชาทักษะชีว ิต 

 ๑. การเขาชั้นเรียนใหนั่งตามเลขที่นั่งที่กําหนด  

 ๒. นิสิตจะตองเขาเรียนทุกครั้งและจะตองเช็คชื่อเขาเรียนกับอาจารยผูชวยสอนทุกครั้ง 

 ๓. กรณีมีความจําเปนสามารถขาดเรียนไดไมเกิน ๖ ครั้ง ใน ๑ ภาคการศึกษา หากขาดเรียนเกิน ๖  ครั้ง  

 (๒๐% ของเวลาเรียน) นิสิตจะหมดสิทธิ์สอบ 

 ๔. หามนิสิตเขาเรียนสายเกิน ๑๐ นาที  



มคอ. ๓ 

 ๘

 ๕. กรณีเจ็บปวย  จะตองสงใบลาพรอมใบรับรองแพทยทันทีที่หายจากอาการ   

 ๖. กรณีลากิจ  จะอนุญาตใหเฉพาะกรณีที่อาจารยผูประสานรายวิชา หรืออาจารยผูชวยสอนเห็นสมควรเทาน้ัน และจะ

อนุญาตใหลาไดไมเกิน ๑ ครั้ง ตอภาคการศึกษา 

 ๗. ในการสอบจะอนุญาตใหขาดสอบในกรณีเจ็บปวยหนัก และตองมีใบรับรองแพทย 

 ๘. ในการเขาชั้นเรียนและการเขาสอบทุกครั้ง  นิสิตจะตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๙. ในการเขาสอบทุกครั้งนิสิตจะตองแสดงบัตรนิสิตที่มีรูปถายเพื่อยืนยันตัวตน   

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตําราหลัก 

 -ไมมี- 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

  ๑) Partnership for 21st Century Skills. Framework for 21st Century Learning. 

 Available from URL: http://www.p21.org/our-work/p21-framework 

  ๒) Partnership for 21st Century Skills. Life and career skills. 

 Available from URL: http://www.p21.org/about-us/p21-framework/266 

  ๓) Partnership for 21st Century Skills. P21 Framework Definitions. 

 Available from URL: http://www.p21.org/storage/documents/P21_Framework_Definitions.pdf  

  ๔) Partnership for 21st Century Skills. Above & Beyond. 

 http://www.p21.org/our-work/resources/for-community/1007 

  ๕) Initiative 

           เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2545). การคิดเชิงสรางสรรค . กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย.  

           เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2545). ลายแทงนักคิด . พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย. 

           ชาญณรงค พรรุงโรจน. (2546). ความคิดสรางสรรค. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

           ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. (2545). ความคิดสรางสรรค : พรสวรรคที่พัฒนาได. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ.  

           อารีย  พันธมณี. (2545). ฝกคิดใหเปน คดิใหสรางสรรค. กรุงเทพฯ : ใยไหม ครีเอทีฟ กรุป จํากัด. 

  ๖) Social skill 

           ดุลยา จิตตะยโศธร. (2553). ความสามารถในการเขาใจทัศนะผูอ่ืน : พัฒนาการทางสังคมที่นําไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงค.    

      วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. ปที่ 30, ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2553), หนา 144-158. 

            http://www.ldonline.org/indepth/behavior 

            http://www.skillsyouneed.com/ips/social-skills.html 

   ๗) Leadership 

           ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2543). ทักษะภาวะ. กรุงเทพฯ : บริษัท มัลติอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด.  

           บริษัทไอเอ็มบุคส. (2550). พัฒนาทักษะผูนํา. กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุคส. 

           พอล เบิรช. (2546).  คูมือฝกหัดพัฒนาทกัษะ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท.  

           สุดา สุวรรณภิรมย. (2551). ภาวะผูนํา. กรุงเทพฯ : เอ.อาร.อินฟอรเมชัน แอนด พับลิเคชั่น. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

๑) Careers and employability service. University of Kent. Adaptability and Flexibility. 

Available from URL: http://www.kent.ac.uk/careers/sk/adaptability.htm 

๒) Success. Do you have adaptability? 
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Available from URL: http://www.success.com/article/do-you-have-adaptability 

๓) Jennifer Dulski. How I Hire: Adaptability and 5 Other Must-Haves. 2013. Linked in. 

Available from URL: https://www.linkedin.com/today/post/article/20130924104438-407452-how-i-hire-

adaptability-and-5-other-must-haves 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

-  แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

-  ผลสะทอนจากการเรียนของนสิิตในแตละสัปดาห 

-  การประยุกตใชสิง่ที่นิสิตไดเรียนมาในรูปแบบของการนําเสนอแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน  

-  การปรึกษา และสงัเกตการณของทีมผูสอน 

๓. การปรับปรุงการสอน 

-  การประชุมกลุมระหวางผูสอน และการรบัฟงขอเนอแนะจากผูเรียน 

-  การจัดทําและพฒันาเอกสารประกอบการสอน 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

            การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาจะดําเนินการทกุครั้งที่มีการวัดผลการเรียนรูจากงานที่

มอบหมาย 

           ๑. กิจกรรม หรืองานที่ไดรับมอบหมายในช้ันเรียน วัดผลการเรียนรูผาน ๒ กระบวนการหลัก ขั้นตอน

แรก คือ การทวนสอบความเขาใจของนิสิตในภาคบรรยายโดยผานการถามตอบในช้ันเรียน ข้ันตอนที่สอง โดย 

การตรวจสอบความเขาใจของนิสิตผานการทํากิจกรรมและการมีสวนรวมในช้ันเรียน 

           ๒. กิจกรรมนอกชั้นเรียน ไดแก การประเมินผลจากผลงานของกิจกรรมที่นิสิตไดดําเนินการ และ     

การตรวจสอบจากบันทึกการเรียนรูที่นิสิตทําสง 

           ๓. การสอบ จะมีการทวนผลสัมฤทธ์ิของนิสิตจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค  

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

          นําขอมูลที่ไดจากการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาการจัดการดําเนินชีวิต การประเมินการสอน และ

การสะทอนผานใบกจิกรรมการเรียนรูของนสิิต จะนํามาวิเคราะหสาเหตุของปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไข

เพื่อปรับปรงุรายวิชาใหสอดคลองและเหมาะสมกบัความตองการของนิสิต และพัฒนาคุณภาพการสอนของ

อาจารยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ภาคผนวก 
 

       มาตรฐานผลการเรียนรูรายวชิาศึกษาทั่วไป 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร การปรับปรงุป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๑. คุณธรรม จริยธรรม 



มคอ. ๓ 

 ๑๐

๑.๑ คุณธรรม และจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

๑.๒ มีจิตสาธารณะ 

 ๒. ความรู 

 ๒.๑ รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในปจจุบันและอนาคต 

 ๒.๒ รูเทาทันตอการเปนพลเมืองโลก 

 ๒.๓ รูเทาทันกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเงิน การเมืองและการปกครอง 

 ๒.๔ ตระหนักในศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญญา วิถีชีวิตสังคมไทย อาเซียน สังคมโลก 

 ๒.๕ ตระหนัก รูเทาทันตอการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม จักรวาล 

 ๒.๖ เรียนรูสถานการณ ปญหา อุปสรรค การแกไข โดยการเขาใจมนุษย เขาใจธรรมชาติ 

 ๓. ทักษะทางปญญา 

 ๓.๑ สามารถแยกแยะวิเคราะหบนหลักการของเหตุผล 

 ๓.๒ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 ๓.๓ มีการสรางนวัตกรรม 

 ๓.๔ สรางนิสิตใหมีความสุขทั้งกายและจิตใจตามหลักศาสนา 

 ๓.๕ มุงศึกษาตลอดชีวิต 

 ๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ เรียนรูและมีความรับผิดชอบในการอยูรวมกันในสังคม 

          ๔.๒ ฝกฝนการใชรางกายเพื่อสรางความสมบรูณของสุขภาพและจิตใจ  

          ๔.๓ มีบุคลิกภาพเปนที่ยอมรับของสงัคม  

          ๔.๔ พฤติกรรมการปองกัน สรางเสรมิสุขภาพ  

 ๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ สามารถติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล 

๕.๒ วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหาเพื่อสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล 

๕.๓ สามารถใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๔ มีทักษะทางคณิตศาสตร พูด เขียน และปฏิสัมพันธ 

  


