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พันธกิจ
1. สนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต
การสนับสนุนและใหบริการทางการศึกษาแก คณะ/หนวย
งาน/นิสติ ตัง้ แตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษาทุกระดับ ทัง้ ระดับปริญญา
ตรี โท และเอก
2. สนับสนุนดานมาตรฐานทางวิชาการ
การสนับสนุนการใหบริการวิชาการ ตรวจสอบ รักษา ควบคุม
มาตรฐานทางวิชาการ โดยครอบคลุมหลักสูตรทั้ง ๓ กลุมวิชา คือ กลุม
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลุม วิทยาศาสตรสขุ ภาพ กลุม สังคมศาสตร ให
บริ ก ารด า นการจั ด การเรี ย นการสอน อํ า นวยความสะดวกการใช
หองเรียนหองประชุมและพืน้ ทีใ่ ชสอยอืน่ ๆ แกผรู บั บริการทางการศึกษา
3. สนับสนุนดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
การสนับสนุนใหบริการ แนะแนวสัญจร รวมงานตลาดนัด
หลั ก สู ต รเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน ของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ ใหความรูด า นการศึกษาตอ ในสถาบันอุดมศึกษา แก
ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูสนใจ เปนหนวยงานสนับสนุนดานการ
ใหบริการจัดสอบ ใหกบั สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน) สทศ.ดําเนินการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT
4. สนับสนุนดานงานวิจัย
การสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน ทํางานวิจัยสถาบัน
เพื่ อ พั ฒ นาองค ก รไปสู  เ ป า หมาย และสอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย ที่จะกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
5. สนับสนุนดานบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ
การใหบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน การให
บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจงขอมูลขาวสาร
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วิสัยทัศน
“สงเสริม สนับสนุน และใหบริการดานการศึกษาที่
ดี มีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อทําใหมหาวิทยาลัย
นเรศวร เปนมหาวิทยาลัยระดับแนวหนา ในกลุม 10
อันดับแรกของประเทศ”
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ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยศิริเกษม ศิริลักษณ, นางสาวจรวยพร สุดสวาสดิ์
นางสาวศันสนีย หลอศิริ
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มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
โดย งานพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรไดพฒ
ั นาระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) เพือ่ ดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลหลักสูตร (มคอ.2-7) ของทุกหลักสูตรไว ในระบบฐานขอมูลและแหลงเก็บขอมูลเดียวกันเพื่อสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน
กับหนวยงาน คณะ วิทยาลัย อีกทัง้ ยังใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามตัวบงชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร ซึ่งระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF จะสามารถ Copy link รายงานขอมูลบริหารจัดการหลักสูตรเปนหลักฐานอางอิงใน
ระบบ QAD Service ไดเพื่อชวยลดภาระใหกับอาจารย เจาหนาที่คณะ/วิทยาลัยในการตอบขอมูล CDS ของระบบ QAD Service ในการนี้
มหาวิทยาลัยไดดาํ เนินการจัดการอบรมการใชงานระบบใหกบั อาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและผูท เี่ กีย่ วของในการบริหารจัดการหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ไปแลวทั้งหมด 5 รุนดวยกันโดย อาจารย /บุคลากร ไดตอบรับเขารวมการอบรมดังกลาวเปนอยางดี ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
จะพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการอํานวยความสะดวกและแบงเบาภาระงานดานหลักสูตรของ อาจารย บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรตอไปเพื่อ
ความกาวหนาแหงมหาวิทยาลัยนเรศวร ผูใชงานระบบสามารถเขาใชงานระบบในรูปแบบ Internet ไดที่ http://tqfmanagement.nu.ac.th/
วิธีการเขาใชระบบใหผูใชงานทําการกรอก User name และ Password โดยใช User name และ Password ที่ใชงานอินเตอรเน็ท
ของมหาวิทยาลัย
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โดย ศันสนีย หลอศิริ

บางทีการที่เราคิดแบบผูใหญ หรือการที่โตขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้นนั้นก็เปนสิ่งที่ดี แตถาบางทีมันเครียดไปทําไม
ไมลองนึกถึงความสุข – นิสยั แบบเด็กๆของคุณแลวปลดปลอยมันออกมาซะบางหละ! รูไ หมวา? มีคนทีป่ ระสบความสําเร็จมากมาย
ในชวงหลายสิบปมานี้ มองยอนกลับไปวา นักปรัชญาชื่อกองโลกอยาง Nietzsche หรือนักวิทยาศาสตรชื่อดังอยาง อัลเบิรต ไอนส
ไตน นั้นเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน รูไหมคืออะไร? สิ่งนั้นก็คือ บางทีการคิดอะไรเปนเด็ก หรือมีนิสัยบางอยางเหมือนเด็ก ก็จําเปน
และทําใหเราประสบความสําเร็จในชีวิตไดเหมือนกันหนะสิ! รวมถึงจิตใจที่ดีดวย ..
1. ความอยากรู อยากเห็น
จํา ไวเลยวา “ความอยากรู อยากเห็น” มันมักนํามาซึ่งคําตอบ คําตอบในบางครั้งอาจจะดี หรือไมดี แตนั่นคือเรื่องที่ดี
เสมอถาคุณสงสัย หรืออยากรูเรื่องรอบตัวตลอดเวลา
2. ชอบผจญภัย
ตอน เราเปนเด็ก เรามักจะชอบเรือ่ งราวผจญภัยของสัตวปา ในทีวี และกินขนมอรอยๆ นัง่ หนาจอทีวอี ยูเ สมอ
หากมองยอนกลับไป แลวมองมาในปจจุบัน ทําไมเราถึงไมทําแบบนั้นบางละ บางที เราใชชีวิตที่จําเจมากเกินไป กับ
กิจวัตรประจําวัน ลองหาอะไรใหมๆ ทําบาง หรือลองผจญภัยไปในโลกกวาง รับรอง ชีวิตคุณจะมีสีสันขึ้นเยอะเลย
3. อารมณขัน
ไม มีใครชอบอยูใกลคนนาเบื่อหรอกนะ ทุกคนชอบคนที่มีอารมณขัน เพราะฉะนั้น ถาไมอยากใหทุกคนสาย
หนาลับหลังเวลาจะเจอคุณ ก็ลองทําตัวมีอารมณขันซะบาง อยาเครียดกับชีวิตใหมากนักเลย
4. เปนคนสนุกสนาน
ตอน เด็กๆ เราจะมีความคิดวาทุกสิ่งทุกอยางเปนเกมไปซะหมด เพราะฉะนั้น เราจะทํามันอยางสนุกสนาน
ไมเครียด และไมวาผลจะเปนอยางไร เราก็จะสนุกไปกับมัน ยิ้มรับมันได ลองคิดซิวา ถาตอนคุณโต แตคุณสามารถทํา
แบบนั้นไดอีกครั้ง ชีวิตคุณจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแคไหน
5. ไมหยุดตั้งคําถาม
ใน ทุกๆ วัน คนฉลาดจะคนพบสิ่งตางๆ ที่ไมมีใครคนพบบนโลกใบนี้มากอน ในขณะที่คนที่ไมสนใจอะไรเลย
ก็จะคอยรอคําตอบของการคนพบจากคนฉลาดเทานั้น ซึ่งคุณเทานั้นที่จะเลือกไดวา คุณอยากเปนคนไหน…
6. จําไววา “คุณเปนอิสระ”
บาง ทีเรามักจะลืมขอเท็จจริง ขอนี้ไปวา เรามีอิสระในการตัดสินใจที่จะเดินตามทางของตนเอง และไมใชทุก
คนที่มองเห็นสิ่งนี้หรอกนะ เพราะฉะนั้น อยามองขาม!
7. ความทราบซึ้งกับสิ่งที่เรามี
สิ่ง หนึ่งที่บอกคุณไดอยางแนนอนก็คือวา วินาทีที่คุณหยุดโหยหาในสิ่งที่คุณไมมี และทราบซึ้ง พึงพอใจในสิ่งที่คุณมี ความสุขในชีวิตของคุณกําลังจะ
เกิดขึ้นแลวละ จําไวนะ! ทุกคนมีเรื่องในชีวิตที่คุณสามารถพึงพอได
8. แรงบันดาลใจ
จํา ไดมั้ย วาตอนเราเปนเด็ก เรามักมีแรงบันดาลใจที่จะอยากเปนนูน อยากเปนนี่เสมอๆ เชน บางคนอยากเปนหมอ นักบินอวกาศ หรือแมกระทั่ง
สิ่งที่เหนือธรรมชาติ อยาง นางฟา แตนี่คือสิ่งที่ดี เพราะถาคุณยังมีแรงบันดาลใจแบบนั้นอยูเสมอ มันจะทําใหคุณสูเพื่อจุดมุงหมายของคุณอยางไมลดละ และ
ถึงชีวิตคุณจะมีอุปสรรคแคไหนนะเหรอ เวลาคุณประสบความสําเร็จแลวละก็ มันจะมีคามากสุดๆ เลยละ
9. ตื่นเตนกับสิ่งใหมอยูเสมอ
ตอน เด็กๆ เวลาเราเห็นสิ่งใหมๆ รอบตัว เราจะตื่นเตนกับมันเสมอ ซึ่งวันนี้ หากคุณโตเปนผูใหญ คุณตองตื่นเตนมากกวาเด็กๆ และไมใชแคมองอยู
หางๆ เพียงอยางเดียว แตลงมือทําความรูจักกับสิ่งๆ นั้นดวย ไมวาจะเปนสิ่งที่คุณไมเคยเห็น หรือคนที่คุณไมเคยรูจักก็ตาม เพราะใครจะไปรู คุณอาจจะตกหลุม
รักสิ่งๆ นั้น หรือคนๆ นั้นก็เปนได
10. จิตใจดี
งาย นิดเดียว.. ลองมองไปรอบๆ ตัวคุณสิ บางทีโลกนี้ก็วุยวายมากพอแลว จงเปนคนดี อยางนอย คุณก็ไมทําใหโลกนี้ นาอยูนอยลงไปกวาเดิม
ที่มา http://teen.mthai.com/variety/80487.html
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วั น ที่ 10 มกราคม 2557
กองบริ ก ารการศึ ก ษา ได จั ด โครงการ
Flipped Classroom : การเรียนรูแ นวใหม
สําหรับศตวรรษที่ 21 ขึ้น ณ หอง Main
Conference กองบริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด
นพงษ สุดภักดี รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ การพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบกลับทาง (Flipped Classroom) และหัวขอ การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู : Flipped Classroom ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้
มีจุดประสงคเพื่อใหอาจารยไดมีความรูความเขาใจเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนแนว
ใหม และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป
คณะทํ า งานส ง เสริ ม การ
พัฒนาสหกิจศึกษาเครือขายภาคเหนือ
ตอนลาง 13 สถาบัน จัดประชุมคณะ
ทํางานฯ ครั้งที่ 1/2557 โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ
ประธานคณะกรรมการส ง เสริ ม การ
พัฒนาสหกิจศึกษาเครือขายฯ เปน
ประธานที่ประชุม เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
โดยทีป่ ระชุมไดรว มกันพิจารณาเตรียมการจัดนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 3 มีนาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ 2557
กองบริการการศึกษา ไดจัดโครงการอบรม
ศาสตรและศิลป : สอนอยางไรใหตรงใจ
ผูเรียน ขึ้น ณ หอง Main Conference
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไดรับ
เกียรติจาก รศ.นพ.ชิษณุ พันธุเ จริญ หัวหนา
หนวยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และประธานศูนยฝกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝายกุมาร
เวชศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทํากิจกรรมทดลองออกแบบการสอนใหตรงใจ
ผูเรียน และวิเคราะหแนวทางการสอนที่มีประสิทธิภาพและตรงใจผูเรียนเพื่อนําไปประยุกตใชจริง ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อให
อาจารยไดมีความรูความเขาใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบตางๆ ที่มีความหลากหลาย สามารถประยุกตการจัดการเรียนการสอนใหเขาถึง
ผูเรียนไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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วันที่ 20 กุมภาพันธ 2557
กองบริ ก ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร จัดงานการสัมมนาแลกเปลีย่ น
เรียนรู “การเตรียมความพรอมรับมือ
สหกิจ มน. แบบเต็มรอย” ณ อาคาร
เอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มี
นโยบายการจัดทําหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงในระดับปริญญาตรีโดยเนนใหนิสิตทุกคนมีประสบการณจริงในการทํางาน จึงกําหนดใหมี
รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาการฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ ตามโครงสรางหลักสูตร ซึ่งจะสงผลใหมีจํานวนนิสิตสหกิจศึกษามีเพิ่ม
ขึ้นเปนจํานวนมากในปการศึกษาตอไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดจัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในดานกระบวนการบริหารจัดการสหกิจศึกษา กอน-ระหวาง-หลัง อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรตอไป โดยมีผเู ขารวมการสัมมนา ทัง้ สิน้ จํานวน 60 ทาน ประกอบดวย ผูบ ริหารงานสหกิจศึกษาระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย คณาจารยและผูประสานงานกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสังคมศาสตร
กองบริ ก ารการศึ ก ษา ได จั ด
โครงการ Brain Based Learning : การ
จัดการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาศักยภาพทางสมอง
ขึ้น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ณ หอง
Main Conference กองบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยมีจดุ ประสงคเพือ่ ใหอาจารยได
มีความรูค วามเขาใจหลักของการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาศักยภาพทางสมองของผูเ รียน และเกิดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทีม่ ี
ผลตอการพัฒนาสมองของผูเรียนตอไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ สมองกับการเรียนรู และการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองในระดับอุดมศึกษา พรอมทั้งมีกิจกรรม
ทดลองออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของผูเรียนที่มีความหลากหลาย สามารถประยุกตการจัดการเรียนการสอนใหเขาถึงผูเรียน
ไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
นิสติ นักศึกษา และคณาจารย
จํานวนกวา 400 คน จาก 13 สถาบัน
เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง
ประกอบดวย มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ อุ ต ร ดิ ต ถ 
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ มหาวิ ท ยาลั ย ภาคกลาง มหาวิ ท ยาลั ย เจ า พระยา มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก วิ ท ยาลั ย ลุ  ม นํ้ า ป ง
วิทยาลัยชุมชนพิจติ ร วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี เขารวมงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือขายฯ ประจําปการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ หองประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือขายสหกิจศึกษาฯ เพื่อเผยแพรผล
งานสหกิจศึกษาของนิสิตนักศึกษาและการพัฒนาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตาง ๆ ของเครือขายฯ รวมถึงการคัดเลือก
ผลงานสหกิจศึกษาดีเดนเครือขายภาคเหนือตอนลาง เพื่อเขาประกวดระดับชาติในงานวันสหกิจศึกษาไทยตอไป
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Brain Based Learning : ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒâ´ÂãªŒÊÁÍ§à»š¹°Ò¹
â´Â : ªÞÒ¾Ñ¹¸Ø ÊØ¸Ã
สมองมนุษยเปนอวัยวะทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีม่ นุษยตอ งใชในการเรียนรู การเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน เปน
แนวความคิดทีน่ าํ การทํางานของสมองมาประสานกับการจัดการศึกษา โดยนําความรูค วามเขาใจเกีย่ ว
กับสมองไปใชเปนเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งหลักการทํางานของสมองสําหรับ
จัดการเรียนรูในหองเรียนนั้นมีดังตอไปนี้
1.สมองนั้นทํางานพรอมกันหลายๆ สวน ซึ่งจะเกิดการเรียนรูไดดีในสภาพแวดลอมที่มีสิ่งเราอยาง
หลากหลาย
2.ศักยภาพในการเรียนรูน นั้ มีความเกีย่ วของกับพัฒนาการเจริญเติบโต บุคลิกภาพ ลักษณะนิสยั และ
สภาวะอารมณ ดังนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงภาวะที่แตกตางกันนี้ของผูเรียนแตละคนดวย
3.ความสงสัยใครรูเปนสิ่งที่มีมาตามธรรมชาติและติดตัวมาตั้งแตเกิดซึ่งสมองนั้นถูกออกแบบมาเพื่อ
รับรูและขบคิดเพื่อคนหาคําตอบ ควรจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคําถาม และสงเสริมใหผูเรียนหาคํา
ตอบนั้นดวยตนเอง
4.การคนหาคําตอบของมนุษยเปนกิจกรรมที่เปนรูปแบบ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงตองดําเนิน
การอยางมีรูปแบบ
5.อารมณความรูส กึ ไมไดแยกออกจากการเรียนรู ซึง่ มีความสําคัญมากตอการจดจําขอมูล รวมไป
ถึงการเรียกใชขอมูล ทําใหตองจัดสิ่งแวดลอมในการเรียนใหเอื้อตอผูเรียน
6.สมองแตละสวนทํางานทั้งแบบเฉพาะดานและประสานสัมพันธกับสวนอื่นๆ จึงควรออกแบบ
การเรียนรูที่เนนทั้งการใชสมองเฉพาะแตละดาน และการใชสมองประสานสัมพันธกันดวย
7.การเรียนรูจะเกิดขึ้นตอเมื่อผูเรียนสนใจและใสใจ ทําใหตองใชเทคนิคเพื่อดึงดูดความสนใจใน
การเรียนรู
8.การเรียนรูเปนสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก จึงควรสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูท ตี่ อ เนือ่ ง และควรกระตุน ใหผเู รียนแสดงความคิดเห็นและมีเวลาทบทวนสิง่ ทีไ่ ดเรียน
รูไปแลว
9.มนุษยมีความทรงจําที่มาจากประสบการณในชีวิตประจําวัน และความทรงจําที่มาจากการ
ทองจํา ดังนัน้ จึงควรเนนใหผเู รียนไดสมั ผัสกับประสบการจริง และการเรียนรูท ใี่ ชทกั ษะการทองจํา
10.ความเขาใจที่ดีของสมองจะเกิดจากขอมูลและทักษะจากความทรงจําที่มาจากประสบการณ
จริง
11.แรงเสริมทางบวกมีผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน จึงควรสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหเกิด
ความรูสึกผอนคลาย
12.สมองของมนุษยมีความแตกตางกัน จึงจําเปนตองใชเทคนิคที่หลากหลายเพื่อจูงใจผูเรียนให
ไดมากที่สุด
สําหรับภาวะของสมองที่เหมาะสมที่สุดตอการเรียนรู ไดแก ภาวะของสมองที่มี
ความตื่นตัวแบบผอนคลาย ดังนั้น ผูสอนจึงมีหนาที่ในการสรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมในการเรียนรูแกผูเรียน
ที่มา : http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/unit_files/files_download/2011-10-19ก.ย.54%20doc.pdf

6

©ºÑº·Õè 17 »‚·Õè 5 à´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á – ÁÕ¹Ò¤Á 2557

·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»ËÅÑ§ÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¨Ðä´ŒàÁ×èÍäËÃ‹?

2

¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹

ã¹ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÄ´ÙÃŒÍ¹
ÊÒÁÒÃ¶Å§·ÐàºÕÂ¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ÍÂ‹Ò§äÃ?

ตอบ จะไดรบั หลังจากเกรดเขาในระบบทะเบียนออนไลนครบทุกตัว และรอ
การตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรชาสุดไมเกิน 2 สัปดาห แตมีบริการ
ดวน โดยชําระคาธรรมเนียมตามประกาศฯ ใหนิสิตติดตอเจาหนาที่
กรณีที่ตองการเรงดวน
ตอบ การลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไมมีการลงทะเบียน
ลวงหนา นิสิตตองดําเนินการลงทะเบียนตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดในปฏิทินการศึกษา ซึ่งกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนกอนเปด
ภาคเรียน หากลงทะเบียนไมทนั สามารถลงทะเบียนลาชาได นับจาก
วันเปดภาคเรียนเปนเวลา 2 สัปดาห ทั้งนี้นิสิตสามารถทราบกําหนด
การลงทะเบียนแตละภาคเรียนได จากเว็บไซต www.reg.nu.ac.th

ÍÂÒ¡·ÃÒºÇ‹Ò ã¹¡Ã³Õ μŒÍ§¡ÒÃ¢ÍãªŒÊ¶Ò¹·ÕèºÃÔàÇ³â¶§ãμŒÍÒ¤ÒÃ
QS μŒÍ§μÔ´μ‹ÍÊ‹Ç¹§Ò¹ã´ áÅÐàÊÕÂ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§?
ตอบ หากตองการใชสถานที่บริเวณโถงใตอาคาร QS ตองติดตองานธุรการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร และตองทําหนังสือขอใชสถานที่ โดยตองผานคณบดีหรือผูบริหารตนสังกัด สงถึงผูอํานวยการก
องบริการการศึกษา ทั้งนี้ไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานธุรการ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท 0-5596-8303
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ÇÑ¹·Õè 21 àÁÉÒÂ¹ 2557
ÇÑ¹àÃÔèÁμŒ¹ª‹Ç§Å§·ÐàºÕÂ¹ÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾ »ÅÒÂÀÒ¤ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2556
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁ·Õè §Ò¹·ÐàºÕÂ¹¹ÔÊÔμáÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Å ¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â·Ã.0-5596-8324
ÇÑ¹·Õè 18 - 20 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Òà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃËÅÑ¡ÊÙμÃμÒÁ¡ÃÍºÁÒμÃ°Ò¹¤Ø³ÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
³ âÃ§áÃÁ¾ÙÅáÁ¹ ¢Í¹á¡‹¹ ÃÒªÒ ÍÍ¤Ô´ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁ·Õè §Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÔªÒ¡ÒÃ ¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â·Ã.0-5596-8316-7
ÇÑ¹·Õè 19 – 26 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
ª‹Ç§Å§·ÐàºÕÂ¹à¾ÔèÁ – ¶Í¹ – à»ÅÕèÂ¹¡ÅØ‹ÁÃÒÂÇÔªÒ »ÅÒÂÀÒ¤ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2556
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁ·Õè §Ò¹·ÐàºÕÂ¹¹ÔÊÔμáÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Å ¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â·Ã.0-5596-8324
ÇÑ¹·Õè 28 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ Mind Map : á¼¹·Õè¨Ôμ·ÑÈ¹à¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
³ ËŒÍ§ÊÑÁÁ¹ÒàÍ¡Ò·ÈÃ¶ 210 ÍÒ¤ÒÃàÍ¡Ò·ÈÃ¶ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁ·Õè §Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÔªÒ¡ÒÃ ¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â·Ã.0-5596-8316-7
ÇÑ¹·Õè 17 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557
ÇÑ¹ÊØ´·ŒÒÂ¢Í§¡ÒÃ¢Íá¡Œä¢ÍÑ¡ÉÃ I
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁ·Õè §Ò¹·ÐàºÕÂ¹¹ÔÊÔμáÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Å ¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â·Ã.0-5596-8324
ÇÑ¹·Õè 20 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557
¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ àÃ×èÍ§ ¡ÒÃÊÍ¹áºº Project Based Learning áÅÐ Active Learning
³ ËŒÍ§ÊÑÁÁ¹ÒàÍ¡Ò·ÈÃ¶ 210 ÍÒ¤ÒÃàÍ¡Ò·ÈÃ¶ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¹àÃÈÇÃ
ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁ·Õè §Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÔªÒ¡ÒÃ ¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â·Ã.0-5596-8316-7
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