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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
ภาควิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

3. วิชาเอก

:
:

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
Bachelor of Communication Arts
Program in Public Relation

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ)
Bachelor of Communication Arts (Public Relation)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)
B.Com. Arts (Public Relation)

:

ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช
5.3 การรับเขาศึกษา

จํานวน

130

หนวยกิต

: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
: เปนหลักสูตรที่สอนโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
: เปดสอนสําหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่มี
ความสามารถในการใชภาษาไทยไดดี
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น : เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร และคณะทีเ่ กี่ยวของในมหาวิทยาลัยนเรศวร
5.5 การใหปริญญาแกผูสาํ เร็จการศึกษา : ใหปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ
6.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร :
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
6.3 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551
6.4 คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการและสารสนแทศศาสตร อนุมัต/ิ
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2554
6.5 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 19 กันยายน 2554
6.6 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ .............. เมื่อวันที่..........
7.

ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :
หลักสูตรจะมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2557
8.

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา :
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในสายอาชีพการประชาสัมพันธ และ
วิชาชีพอื่นที่เกีย่ วของ ทั้งในลักษณะของการสรางงานเอง การรับจางผลิตผลงานอิสระ(Freelance)
และการเขาทํางานในองคกรหรือหนวยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในดานตางๆ ดังนี้
(1) ดานการประชาสัมพันธ
(2) ดานการโฆษณา
(3) ดานการผลิตรายการโทรทัศน
(4) ดานการผลิตรายการวิทยุ
(5) ดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ
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(6) ดานการผลิตภาพยนตร
(7) ดานการสื่อสารการตลาด
(8) ดานการตลาด
(9) ดานลูกคาสัมพันธ
(10) ดานการพูด
(11) ดานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
9.
ชื่อนามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

1

3 1006 00206
85 1
3 6501 00428
028
3 6599 00554
379

อาจารย

2
3

10.

อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

นางสาวนัทฐิรา
คูณค้ํา
นายกฤษณะ
นาคประสงค
นางสาวพัทธนันท
เด็ดแกว

นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ

การโฆษณา
การประชาสัมพันธ
วาทวิทยา
การประชาสัมพันธ
นิเทศศาสตร
พัฒนาการ
นิเทศศาสตร

ศศ.บ.

ภาษาศาสตร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป
พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2542
มหาวิทยาลัยเกริก
2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544
มหาวิทยาลัย
2550
สุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2538

สถานที่จัดการเรียนการสอน :
การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตจิ ัดการเรียนการสอนทีภ่ าควิชานิเทศศาสตร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

4

11.

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจป 2553 จะปรับตัวดีขึ้นจากป 2552 เนื่องจาก
การบริโภคภาคเอกชนที่ฟนตัวขึ้นจากการทีเ่ ศรษฐกิจเริ่มฟนจากวิกฤตเมื่อปที่ผานมา ประกอบกับการ
สงออกที่ดีขึ้นตามการฟน ตัวของเศรษฐกิจโลก แมวาจะมีปจจัยเรื่องการเมือง เศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกฟนตัว ทําใหอุปสงคในการบริโภคสินคาและบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหราคาสินคาปรับตัวขึ้น
ตาม ประกอบกับตนทุนการผลิต อาทิเชน วัตถุดิบและน้ํามันดิบที่ราคามีแนวโนมสูงขึ้น เปนตน โดยมี
ปจจัยบวกที่เห็นไดจากดัชนีดานการบริโภคที่ปรับตัวดีขนึ้ และมีแนวโนมที่ดีขนึ้ อีก ทั้งดัชนีความเชื่อมั่น
ของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น หรือการจัดเก็บภาษีมูลคาที่ขยายตัวขึ้น เปนตน นอกจากนี้ การวางงานทีเ่ ริ่ม
ลดลงและมาตรการชวยเหลือของรัฐ อาทิเชน การแกหนี้นอกระบบ หรือการประกันรายไดเกษตรกร เปน
ตน ที่ชวยใหประชาชนมีกําลังซื้อมากขึ้น สวนปจจัยลบที่ทาํ ใหการบริโภคไมเพิ่มขึน้ มากนัก ไดแก
แนวโนมเงินเฟอทีป่ รับตัวสูงขึ้น
ปจจัยบวกทางเศรษฐกิจสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลในโครงการไทยเขมแข็ง นโยบาย
สงเสริมและสรางอุตสาหกรรม SMEs ใหมจี ํานวนเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ
รายยอยไดมีโอกาสที่จะยืนอยูไดดวยตัวเอง และแนวโนมการสงออกขยายตัวดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจ
โลกที่คอยฟนตัวขึ้น แมวาอัตราแลกเปลีย่ นจะแข็งคาขึ้น แตเปนการแข็งคาขึ้นทีเ่ กาะกลุมกับภูมิภาค จึง
ไมกระทบการสงออกมากนัก สวนปจจัยลบทีก่ ระทบตอการลงทุน นัน่ คือปจจัยทางการเมือง และ
แนวโนมราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ซึง่ พบวาปจจัยบวกจะมีผลมากกวาปจจัยลบ ซึ่งจะมีผลทําใหการบริโภค
ภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้น สงผลใหกําลังการซื้อของประชาชนในอนาคตมีแนวโนมเพิ่มมากกวาเดิม
จากทีเ่ ปนอยู การบริโภคสินคาตางๆ เปนไปไดดวยดี
เนื่องจากธุรกิจในปจจุบันนี้มีการแขงขันสูงมากทําใหระบบที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของ
ธุรกิจ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหธุรกิจและองคกรสามารถไปถึงจุดหมายได ดังนัน้ ธุรกิจหรือ
องคกรทั้งรัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ จําเปนตองใชการสื่อสารเพื่อใหประชาชนหรือผูบริโภค
กลุมเปาหมายขององคกรทราบถึงความแตกตางของสินคา และบริการขององคกร โดยมีเครื่องมือ
สําคัญในการสื่อสารนั่นคือ การประชาสัมพันธ ซึ่งเปนกิจกรรมทาง การบริหารจัดการดานภาพพจนและ
ชื่อเสียง ที่เกิดขึ้นจาก ความพยายามที่มีการวางแผน ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการสราง
กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสรางความเขาใจ สราง การยอมรับ สราง ทัศนคติที่ดี ใหกับองคกรในกลุม
สาธารณชนที่เกีย่ วของ อันจะนําไปสู ความรวมมือ และการสนับสนุนที่จะทําใหพันธกิจขององคกร
ดําเนินไปดวยดี บรรลุเปาหมายภายใตสภาพแวดลอมที่เปนใจ ซึ่งหลักสูตรการประชาสัมพันธจะ
สามารถผลิตบัณฑิตใหเปนบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพสรางสรรคผลงานทางดานการประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อสนับสนุนองคกรใหดําเนินงานไปสูเปาหมายไดเปนอยางดี
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม (New Social Movements-NSM)ใหความสนใจ
กับเรื่องการลดชองวางระหวางรัฐกับประชาชน และเรียกรองการปกครองที่มีมติของความเปนมนุษย
มากขึ้น ไมใชเห็นประชาชนเปนเพียงพลเมืองใตอํานาจการปกครองและสั่งการของรัฐเชนอดีต และยัง
ตองการใหรฐั เคารพสิทธิมนุษยชนอยางไมมีเงื่อนไข ไมเลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมคี วาม
อดทน อดกลั้นตอความแตกตางกันของคนกลุม ตางๆ ในสังคม เพื่อสรางจิตสํานึกใหม และการสราง
บรรยากาศของความเสมอภาคของภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย(ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร
,2545)
สําหรับประเทศไทยมีกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมที่หลากหลายและ
กวางขวางเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เชน การรวมกลุมของเครือขายเกษตรกรและคนจนทั่ว
ประเทศเปนสมัชชาคนจน เรียกรองสิทธิทํากินและการจัดการทรัพยากรปา ที่ดินและน้ํา สิทธิในการอยู
อาศัย และเรียกรองสิทธิในการธํารงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนไว การรวมกลุมของผูหญิง
เรียกรองสิทธิทางเพศ การมีอํานาจเหนือรางกายตนเอง การรวมกลุมของแรงงานหญิง และการ
เคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน และการเคลื่อนไหวเรียกรองรัฐธรรมนูญใหม (ผาสุก พงษไพจิตร และ
คณะ,2545)
จะเห็นไดวา กระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมมเี ครือขายที่ตองติดตอสื่อสาร
และรณรงคเคลื่อนไหวตอสาธารณะ เพื่อรวมกลุมและเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขปญหา การ
สื่อสารและพื้นที่สาธารณะจึงมีความสําคัญอยางสูงตอขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของขบวนการสวนหนึง่ จึงปฏิเสธไมไดวาขึ้นอยูกับบทบาทของสื่อ
ทางเลือกและสื่อกระแสหลักทีป่ ะทะและแยงชิงพืน้ ที่สาธารณะ ดังนัน้ องคกรทีเ่ กีย่ วของตางตองอาศัย
เครื่องมือการสื่อสารนัน่ คือ การประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบริบททางสังคม
และปญหาทางสังคมที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมเรียกรองใหประชาชนไดรับสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ และคณะ , 2550)
วิธีการประชาสัมพันธในเชิงยุทธศาสตร และความถี่ในการเผยแพรองคกรสูภายนอกนั้นมี
ความสําคัญ อาทิ การจัดแถลง หรือกิจกรรมตางๆ เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน แตตองไมลืมที่จะนึกถึง
เนื้อหาในการนําเสนอ ประเด็นที่นาสนใจ ความทุมเท และจุดยืนขององคกรเชนกัน นอกจากนีน้ ัก
ประชาสัมพันธควรจะใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ และการ สื่อสารภายในองคกรดวยกันเอง
เพื่อรับรู รับทราบขาวสารภายในองคกรของตน พรอมทั้งสรางความเขาใจใหคนในองคกรเกี่ยวกับความ
เปนไป ทิศทางการดําเนินการขององคกร ตลอดจนวิธีการทํางานของผูบริหารชุดปจจุบนั โดยนัก
ประชาสัมพันธจะตองคิดนอกกรอบเดิม รูจกั ประยุกตใชชอ งทางการสื่อสารใหม ๆ ที่รวดเร็วและสามารถ
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เขาถึงกลุมเปาหมายดวยวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม ในยุคของสังคมแหงการเรียนรู เชน การสง
ขอความผานโทรศัพทมือถือ (SMS) หรือ GPRS หรือสื่อใหมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ดังนั้น จากสถานการณทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน ทําใหหลักสูตรเห็น
ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและตอบสนองความตองการขององคกรตางๆ ที่
ตองการบัณฑิตที่มีคุณภาพ หลักสูตรจึงไดกําหนดและจัดการเรียนการสอนใหไดตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร สาขาการประชาสัมพันธ และแนวนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
นเรศวร
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1
การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพั ฒนาหลัก สูตรจึงจํา เปน ตองพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกและมีศักยภาพ ความสามารถปรับเปลี่ยนไดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งใน
ระดับประเทศและโลก โดยมีก ารผลิตบุคลากรทางการประชาสัมพัน ธ ที่มีความพรอมที่จะวางแผน
จัดการ และปฏิบัติงานไดทันทีอยางมืออาชีพ รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมตอวิชาชีพและตอสังคม
โดยรวม รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของการสื่อสารตอสังคม และมีการพัฒนางานวิจัย ที่เ ปน
ประโยชนตอองคกรและประเทศชาติที่สามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งดานวิชาการและวิช าชีพ ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสู ความเปนเลิศทางวิชาการ และมีคุณธรรม
จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีงามในการดํารงชีวิตและสรางสรรคสังคม
12.2
ความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความตองการ
ของแหลงจางงานระดับแนวหนาของประเทศ (Demand-based Competency) และไดรับคาจางใน
อัตราจางที่สูงกวาเกณฑเฉลีย่ บัณฑิต โดยเรามีเปาหมายผลิตบัณฑิตสาขาการประชาสัมพันธ ใหมีอัตต
ลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเรื่องของความเกงงาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกง
พิชิตปญหา และตรงกับกลยุทธในการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธที่ทําไดทุกสถานการณทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ
13. ความสัมพันธกบั หลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
- ไมมี
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13.2 รายวิชาในหลักสูตรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น มีดังนี้
ประกอบด ว ยรายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ ก กลุ ม วิ ช าภาษาซึ่ ง เป ด สอนโดยคณะ
มนุษยศาสตร โดยใหนิสิตเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งตอเนื่องกันเปนจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยมีกลุมวิชาภาษาดังตอไปนี้
1) กลุมวิชาภาษาจีน
206111
ภาษาจีน 1
3(2-2-7)
Chinese I
206112
ภาษาจีน 2
3(2-2-7)
Chinese II
2) กลุมวิชาภาษาญี่ปนุ
207281
ทักษะภาษาญีป่ ุน 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
207282
ทักษะภาษาญีป่ ุน 2
3(2-2-5)
Japanese Skill II
3) กลุมวิชาภาษาพมา
218111
ภาษาพมาเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Basic Burmese 1
218112
ภาษาพมาเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Basic Burmese II
4) กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส
219101
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Elementary French I
219102
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Elementary French II
5) กลุมวิชาภาษาเกาหลี
221101
ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean Language I
221102
ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean Language II
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13.3 การบริหารจัดการ
มีผูรับผิดชอบและผูประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทําหนาทีป่ ระสานงานกับอาจารย
ผูแทนจากภายในภาควิชา ฯ อาจารยผูสอน และนิสิต ตางคณะและสถาบัน อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในดาน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอน ที่มีความสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
คุณ วุฒิระดับ ปริญญาตรี และการดําเนินงานตางๆ ตามขอบังคับ ระเบีย บ คําสั่งและประกาศ ของ
มหาวิทยาลัย

9

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตใหเปนนักการประชาสัมพันธ ทีม่ ีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความอดทน มุงมั่นในการประกอบอาชีพเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน อันจะนําไปสูค วามสัมพันธอันดี
ระหวางประชาชนกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
ความสําคัญ
เมื่อหลักสูตรผลิตบัณฑิตไดตามกรอบมาตรฐานทีก่ ําหนดของมหาวิทยาลัยไดแลว
บัณฑิตที่จะเปนนักประชาสัมพันธขององคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งใน
การพัฒนาองคกรนัน้ ๆ ใหดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร ซึ่งเมื่อองคกรตางๆ นั้นสําเร็จ
สงผลตอทั้งระบบเศรษฐกิจ และสังคม มีผลตอการพัฒนาประเทศอีกดวย
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีจริยธรรม คุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพดานการประชาสัมพันธรวมทั้ง
ดานสื่อสารมวลชน และสังคม
(2) สามารถนําวิชาความรูมาใชในวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ และดานการสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) มีความสามารถวิเคราะหปญหาและมีแนวคิดอยางสรางสรรคและกาวทันโลก
(4) สามารถประกอบอาชีพดานการประชาสัมพันธ และดานการสื่อสารไดกวางขวาง ทั้ง
ในระดับสากล และ ทองถิ่น
(5) มีความสามารถในการสืบคนขอมูลโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนา
ตนเอง และแกปญ
 หาไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง
(6)สามารถทํางานวิจัยโดยใชการวิเคราะหเชิงตัวเลขและใชสถิติไดอยางเหมาะสมใน
วิชาชีพการประชาสัมพันธ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (4 ป)
แผนพัฒนา
1) พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนใหบณ
ั ฑิตมีอัตตลักษณ เกง
งาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต
และเกงพิชิตปญหา เปนทีต่ องการ
ของแหลงจางงานระดับแนวหนา
ของประเทศ (Demand Based
Competency) และไดรับคาจางใน
อัตราจางที่สูงกวาเกณฑเฉลีย่

กลยุทธ
1. มหาวิทยาลัยพัฒนา
ปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่ง
หลักสูตรจะนํามาใชในการพัฒนา
คุณภาพนิสิต เชน
-สรางวัฒนธรรมองคกรสู
Knowledge Based Society ดวย
จิตสํานึกของความใฝรูใฝเรียน
- ใหนิสิตสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษดวยตนเองดวยระบบ
e-Learning ซึ่งสถานพัฒนา
วิชาการดานภาษาอังกฤษ
(Language Center) จะเปนหนวย
สนับสนุน
- จัดใหมีการแลกเปลีย่ นทักษะ
โครงการฝกอบรม โครงการศึกษษดู
งานแกคณาจารยเพื่อปรับระบบ
การเรียนการสอนทีเ่ นนนิสิตเปน
ศูนยกลางและมีสวนรวนในการ
เรียนรูรวมกันระหวางผูเ รียนและ
ผูสอน กระบวนการเรียนรูท ี่ยึดหลัก
ใหเห็น ใหคิด ใหคน หา หลักการ
(ทฤษฎี) และใหปฏิบัติ
- จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับวิชาชีพโดยเนนการพูดและ
ฟง ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต ตอ
หนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
เชน วิชา

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. มีเอกสาร มคอ. 2,3 และ 5 ที่
สมบูรณ
2. มีแผนการสอนในรูปของ มคอ. 3
และ 4 ที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเอง
3. รอยละของจํานวนรายวิชา
เฉพาะทั้งหมดทีเ่ ปดสอนใน
หลักสูตร มีการเชิญวิทยากรจาก
ภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มา
บรรยายอยางนอยวิชาละ 1 ครั้ง
3. รอยละของจํานวนรายวิชา
เฉพาะทั้งหมดทีเ่ ปดสอนใน
หลักสูตร มีการเชิญวิทยากรจาก
ภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มา
บรรยายอยางนอยวิชาละ 1 ครั้ง
4. มี มคอ. 3 คูกับ มคอ. 5 ทุก
รายวิชา
5. รอยละของนิสิตทีท่ ําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาตรี (6 หนวยกิต)
6. รอยละของนิสิตที่สอบ
ภาษาอังกฤษครั้งแรกผานตามหลัก
เกฌฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. รอยละของนิสติ ที่สอบเทคโนโลยี
สารสนเทศครั้งแรกผานตาม
หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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แผนพัฒนา

กลยุทธ
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 3
หนวยกิต ก็จะมีการจัดการเรียนการ
สอนภาคเรียนละ 1 หนวยกิต
ตอเนื่องกัน 3 ภาคการศึกษา โดย
เนนการพูดและการฟง โดยระบุ
หนวยกิตคือ 1 (0-2-1)
- มีวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายใน
รายวิชาเฉพาะทุกรายวิชา ไมนอย
กวา 1 ครั้ง
- จัดใหมหี องปฏิบัติการที่พรอม
ในการปฏิรูประบบการเรียนรูดวย
หลักความคิด ปฏิบัตกิ ารเพื่อใหเห็น
ใหคิด และไดทําแลวจึงสอนให
เขาใจถึงเหตุผลโดยใชองคความรู
และทฤษฎี
- มีระบบ Co-operative
Education
2. พัฒนากระบวนการเรียนรูตาม
หลักสูตรสูคณ
ุ ภาพโดยมุงผลที่
บัณฑิตมีความสามารถในการ
ประยุกตและบูรณาการความรู
โดยรวม มาใชในการปฏิบัตงิ าน
ตามวิชาชีพ โดย
- จัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
ไปสู Problem Based Learning/
Topic Based Learning แทน
Content Based Learning

หลักฐาน/ตัวบงชี้
8. รอยละของนิสิตที่มงี านทํา/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
9. คาเฉลี่ยของอัตราเงินเดือนของ
นิสิตสูงกวาอัตราเงินเดือนที่ ก.พ.
กําหนด
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แผนพัฒนา

กลยุทธ
- จัดใหมีการปฏิรูประบบการเรียน
ภาษาตางประเทศอยางจริงจัง โดย
เรงรัดใหมีหองปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยี
สื่อสารที่สามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองตลอดเวลา
- ใหนิสิตทําวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาตรีทุกคน
- ใหอาจารยและนิสิตไดมี
กิจกรรมรวมกัน
- คณาจารยมกี ารประเมินผล
การสอนที่เอื้อตอระบบ PDCA เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนโดย
ตนเอง
3. พัฒนาระบบการประเมินผล
การศึกษาทีช่ ี้วัดระดับขีด
ความสามารถของบัณฑิต
(Competency Based
Assessment) โดย
- จัดใหมีระบบความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การสื่อสาร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
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กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
2) การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน
2.1) การบริหารจัดการงบประมาณ 2.1) มีการจัดสรรงบประมาณ
2.1.1) แผนปฏิบัติการประจําป
ออกเปน 3 สวน คือ เปนของนิสิต 2.1.2) แผนงบประมาณรายได
70% อาจารย 20% และในสวนของ ประจําป
การบริหารจัดการภาพรวม 10%
2.2) การบริหารจัดการทรัพยากร
การเรียนการสอนที่มีอยูเ ดิม

2.3) การจัดทรัพยากรการเรียน
การสอนเพิ่มเติม

2.4) การประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากร

2.2) จัดสรรสัดสวนนิสิตกับจํานวน 2.2) รายงานการใชหองที่ใช
หองเรียน อุปกรณและสื่อการสอน ในการเรียนการสอน จํานวน
ใหเหมาะสม
อุปกรณและสื่อการสอนมีความ
เหมาะสมกับจํานวนนิสติ ที่
ลงทะเบียนในกลุมเรียน
2.3) มีการสอบถามความตองการ 2.3) รายงานรายชื่อตําราวิชาการ
ตําราวิชาการ เอกสารการสอนของ เอกสารการสอนตาง ๆ ที่ไดจดั ซื้อ
อาจารย และจัดสรรงบประมาณ
จัดหามาในหองสมุดของคณะ หรือ
สวนกลางสําหรับการจัดซื้อตํารา
มหาวิทยาลัย
วิชาการ เอกสารการสอนตาง ๆ
ที่เปนประโยชนตอการเรียนการ
สอน
2.4) มีการสอบถามความตองการ 2.4) รายงานสรุปความตองการใช
ใชอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
อุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
หนังสือ ตําราวิชาการ เอกสารการ หนังสือ ตําราวิชาการ เอกสารการ
สอน จากอาจารย ตลอดจน
สอน ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่
ทรัพยากรอื่น ๆ ทีจ่ ําเปนตองใชใน จําเปนตองใชในการเรียนการสอนที่
การเรียนการสอน
ไดจากการสอบถามอาจารย
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3) การบริหารคณาจารย
3.1) ยกระดับศักยภาพอาจารย
ผูสอนเพื่อประสิทธิภาพการ
ถายทอดการเรียนรูใ หแกนิสิต

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

3.1.1) อาจารยใหมตองผานการ
อบรมหลักสูตรเบื้องตนเกีย่ วกับ
จรรยาบรรณอาจารยและเทคนิค
การสอนการวัดและประเมินผล
3.1.2) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน
เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคนิคการสอนและสื่อ
การสอนรูปแบบตาง ๆ ทีท่ ันสมัย
รวมถึงวิธีการวัดผลและประเมินผล

3.1.1) หลักฐานแสดงผลการผาน
การอบรมหรือเอกสารแสดงการเขา
รับการอบรม

3.1.2.1) แผนการจัดสรร
งบประมาณของสาขาวิชา ประจําป
3.1.2.2) รายงานสรุปผลการเขาฝก
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิค
การสอนและสื่อการสอนรูปแบบตาง
ๆ ที่ทันสมัย รวมถึงวิธีการวัดผล
และประเมินผลของอาจารย
3.1.3) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน 3.1.3.1) แผนการจัดสรร
เขาอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน งบประมาณของสาขาวิชา ประจําป
ทั้งในและตางประเทศเพิ่มเติมทาง 3.1.3.2) รายงานสรุปผลการเขา
ดานบริหารธุรกิจ
ฝก
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทั้ง
3.1.4) สนับสนุนใหอาจารยเขาไป ในและตางประเทศนั้นจากอาจารย
มีสวนรวมในหนวยงานทางการ
3.1.4) แนวปฏิบัติใหอาจารยเขาไป
ประชาสัมพันธจริงหรือเปนที่
มีสวนรวมในหนวยงานธุรกิจจริง
ปรึกษางานทางการประชาสัมพันธ หรือเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจ
3.1.5) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน 3.1.5) แผนการจัดสรรงบประมาณ
ศึกษาตอในระดับที่สงู ขึ้นและทํา
ของสาขาวิชา ประจําป ที่สนับสนุน
ผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ การเพิ่มศักยภาพการศึกษาตอและ
การทําผลงานทางวิชาการ
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3.2) การรับอาจารยใหม

3.3) การมีสว นรวมของคณาจารย
ในการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร
3.4) การแตงตั้งอาจารยพิเศษ

กลยุทธ
3.2) จัดทําเกณฑกําหนด
คุณสมบัติสําหรับการรับอาจารย
ใหม โดยพิจารณาใหตรงกับ
สาขาวิชาที่เกีย่ วของกับการ
ประชาสัมพันธ รวมถึงกําหนด
คุณลักษณะอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม
สําหรับการเปนอาจารย
3.3) จัดใหมีการประชุมอาจารย
ประจําภาควิชา สาขาวิชา เพื่อการ
วางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร
3.4.1) มีแนวนโยบายใหเชิญ
อาจารยพิเศษที่เปนผูเ ชีย่ วชาญจาก
การทํางานจริงมาใหความรูแกนิสิต
อยางนอยรอยละ 70 ของรายวิชา
ทั้งหมดในหลักสูตรในแตละป
การศึกษา
3.4.2) มีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการจางอาจารยพิเศษ/
วิทยากรจากทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

หลักฐาน/ตัวบงชี้
3.2) ประกาศการรับสมัครอาจารย
ใหมที่ระบุคุณสมบัติของผูสมัครที่
ชัดเจน

3.3) รายงานการประชุมอาจารย
ประจําภาควิชา สาขาวิชา เกีย่ วกับ
การวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร
3.4.1) เอกสารเชิญอาจารยพเิ ศษ
มาสอนในรายวิชา
3.4.2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ

3.4.2.1) แผนการจัดสรร
งบประมาณของสาขาวิชา ประจําป
3.4.2.2) มีเอกสารเชิญอาจารย
พิเศษมาสอนในรายวิชา
3.4.2.3) คําสั่งแตงตั้งอาจารย
พิเศษ
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4) การบริหารบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน
4.1) การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหนง

4.2) การเพิ่มทักษะความรูและ
จรรยาบรรณเพื่อการปฏิบัติงาน
เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือ
ทําวิจัยรวมกับอาจารย

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

4.1) จัดทําเกณฑกําหนด
คุณสมบัติสําหรับการรับบุคลากรให
ตรงตามสายงาน รวมถึงกําหนด
คุณลักษณะอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม
สําหรับการเปนบุคลากรสาย
สนับสนุนเพิ่มเติม
4.2) จัดสรรงบประมาณสําหรับให
บุคลากรสายสนับสนุนไดเขา
ฝกอบรม ทัศนศึกษา และทําวิจยั
รวมกับอาจารย

4.1) ประกาศการรับสมัครบุคลากร
สายสนับสนุนที่ระบุคุณสมบัติของ
ผูสมัครที่ชัดเจน

4.2.1) แผนปฏิบัติการประจําป
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ให
บุคลาการสายสนับสนุนไดเขา
ฝกอบรม ทัศนศึกษา และทําวิจัย
รวมกับอาจารย
4.2.2) มีเอกสารรายงานสรุปจาก
บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดเขาฝก
อบรม ทัศนศึกษา และทําวิจยั
รวมกับอาจารยนนั้
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กลยุทธ
5) การสนับสนุนและการให
คําแนะนํานิสิต
5.1) การใหคําปรึกษาดานวิชาการ 5.1.1) มีการจัดอาจารยที่ปรึกษา
และอื่น ๆ แกนิสิตและศิษยเกา
ใหกับนิสิตทุกชัน้ ป
5.1.2) มีการจัดชั่วโมงสําหรับ
ใหคําปรึกษานิสิตในเรื่องตาง ๆ

5.2) การอุทธรณของนิสิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้

5.1.1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาวิชาการใหนิสติ ทุกคน
5.1.2) มีตารางที่ระบุชั่วโมงสําหรับ
ใหคําปรึกษานิสิตในเรื่องตาง ๆ
อยางนอย 3 ชั่วโมง/สัปดาห
5.1.3) มีการจัดสรรงบประมาณให 5.1.3.1) แผนการจัดสรร
นิสิตและอาจารยทปี่ รึกษาไดทํา
งบประมาณโครงการสานสัมพันธ
กิจกรรมรวมกัน
ระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนิสิต
ของสาขาวิชา ประจําป
5.1.3.2) บันทึกอนุมัติโครงการ
สานสัมพันธระหวางอาจารยที่
ปรึกษาและนิสิตทุกชั้นป
5.1.4) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ
5.1.4.1) หลักฐานการจัดกิจกรรม
ระหวางอาจารยและศิษยเกา
สานสัมพันธระหวางอาจารยและ
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ
ศิษยเกา
ศิษยเกา
5.1.4.2) หลักฐานการพัฒนาองค
ความรูของศิษยเกา
5.2) เปดโอกาสใหนิสติ สามารถยืน่ 5.2.1) มีเจาหนาที่ประสานงาน
เรื่องอุทธรณถึงคณะ ภาควิชา และ มีอาจารยที่ปรึกษา มีการรับ
สาขาวิชาได
เอกสารทางไปรษณีย มีกลองรับ
ความคิดเห็น มีสายตรงถึงคณบดี
และอธิการบดี บนเว็บไซตของคณะ
5.2.2)หลักฐานรองเรียนของนิสิต
5.2.3) แนวปฏิบัติแสดงขั้นตอน
การแกไขปญหาทีน่ ิสิตไดอุทธรณ
ขึ้นมา
5.2.4) หลักฐานแสดงการแกไข
ปญหาทีน่ ิสิตไดอุทธรณขึ้นมา
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6) ความตองการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

7) ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

กลยุทธ
6.1) มีการประเมินผลความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอ
หลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
6.1) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตที่มี
ตอหลักสูตร

6.2) มีการจัดประชุมวิเคราะห
ความตองการของตลาดแรงงาน
จากการนิเทศการฝกงานหรือสหกิจ
ศึกษาของนิสิต
6.3) จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน

6.2) รายงานการวิเคราะหความ
ตองการของตลาดแรงงานจากการ
นิเทศการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
ของนิสิตจากการประชุมสาขาวิชา
6.3) รายงานการประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ
ทบทวนหลักสูตร

7) จัดทําฐานขอมูลเพื่อติดตาม
ประเมินผลและรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตร : การประชาสัมพันธ
การบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน การบริหารคณาจารย การ
บริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน การสนับสนุนและให
คําแนะนํานิสิต ความตองการของ
ตลาดแรงงาน และศิษยเกา

7) รายงานแสดงขอมูลจากระบบ
ทะเบียนออนไลน ระบบการ
ประเมินการเรียนการสอน ระบบ
การประเมินอาจารยที่ปรึกษา สาย
ตรงสําหรับการรองเรียน กระดาน
สนทนาสําหรับการอุทธรณตาง ๆ
ระบบการติดตอกับอาจารยผูสอน
ในแตละรายวิชา ประชาสัมพันธ
การรับสมัครอาจารยและบุคลากร
ผานเว็บไซตของคณะและ
มหาวิทยาลัย ระบบฐานขอมูลศิษย
เกา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร :
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน : ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค : ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือน มิถนุ ายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549 ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
2.2.1 สอบไดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเทา
2.2.2 มีผูปกครองและภูมิลําเนาที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงแนนอน
2.2.3 มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง และมีจติ ใจเปนปกติ
2.2.4 ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบัน
2.2.5 ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลยุติธรรม และคําพิพากษาถึงที่สุด
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตแรกเขาอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรูในมหาวิทยาลัย ทักษะดานภาษา
ดานคณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูล รวมถึงขาดความรูท ั่วไปเกี่ยวกับการ
สื่อสาร
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสติ ในขอ 2.3
จัดทําแผนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน การให
นิสิตไดเรียนในสถาบันภาษา การปฐมนิเทศนิสิตแรกเขา มีรายวิชาทางเศรษฐศาสตร และมีรายวิชาที่
ใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารในการเรียนชั้นปที่ 1
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสาํ เร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป : นิสิตสาขาการ
ประชาสัมพันธ ปละ 80 คน

ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
สําเร็จการศึกษา

2555
80

2556
80
80

ปการศึกษา
2557
80
80
80

80
-

160
-

240
-

2558
80
80
80
80
320
80

2559
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน งบประมาณของสาขาวิชาการประชาสัมพันธ (ตอป) มีดังนี้
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

-

-

-

-

-

คาลงทะเบียน

640,000

1,280,000

1,920,000

2,560,000

2,560,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

164,670

164,670

164,670

164,670

164,670

รวมรายรับ

640,000

1,280,000

1,920,000

2,560,000

2,560,000

คาบํารุงการศึกษา
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2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

36,134
298,138
256,000
590,272

72,269
596,275
512,000
1,180,544

108,403
894,413
768,000
1,770,816

144,538
1,192,550
1,024,000
2,361,088

144,538
1,192,550
1,024,000
2,361,088

49,728

99,456

149,184

198,912

198,912

49,728

99,456

149,184

198,912

198,912

รวม (ก) + (ข)

640,000

1,280,000

1,920,000

2,560,000

2,560,000

จํานวนนิสิต

80

160

240

320

320

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับคณะ
รวม (ก)

2558

2559

ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)

คาใชจายตอหัวนิสติ / ป

2.7 ระบบการศึกษา
เปนระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก ขอ 11)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก ก ขอ 7)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับ
หมวดวิชา
ที่
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

130 หนวยกิต
เกณฑ ศธ.
30
84
6
120

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555
31
93
9
84
66
18
6
130

3.1.3 รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนหนวยกิต
31
หนวยกิต
กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุม วิชาตอไปนี้
1.1) กลุม วิชาภาษา
จํานวน
12
หนวยกิต
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
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน
6
หนวยกิต
001221
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
001224
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
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1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน
7
หนวยกิต
001234
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
001235
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics, Economy and Society
และเลือกรายวิชาพลานามัย จํานวน 1 หนวยกิต โดยใหเลือกรายวิชาตอไปนี้
วิชาพลานามัย
1
หนวยกิต
001250 กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
001251 เกม
1(0-2-1)
Game
001252 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
001253 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
001254 วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming
001255 ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
001256 ตะกรอ
1(0-2-1)
Takraw
001257 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
001258 ซอฟทบอล
1(0-2-1)
Softball
001259 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
001260 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
001261 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
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001262
001263
001264
001265

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self-Defense

1.4) กลุม วิชาวิทยาศาสตร
จํานวน
001277
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior
001278
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
216318
217102
232100

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

จํานวนไมนอยกวา
93 หนวยกิต
จํานวน
9 หนวยกิต
วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
แนวคิดและทฤษฎีทางการสือ่ สาร
3(3-0-6)
Concept and Theory of communication

2.2) วิชาเฉพาะ
จํานวนไมนอยกวา 84
หนวยกิต
2.2.1) วิชาบังคับ
จํานวน
66
หนวยกิต
205200
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purpose
205201
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห
เชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic
Analysis
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205202
213100
216104
216205
216213
216216
216305
216313
216317
216319
216371
216372
216373
216412
232101

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน 1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Business
หลักการโฆษณา
3(2-2-5)
Principles of Advertisements
หลักการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Principles of Public Relations
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
ศิลปะการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Art of Photography for Public Relations
การวิจัยและประเมินผลทางการประชาสัมพันธ 3(2-2-5)
Research and Evaluation in Public Relations
การบริหารงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Management
การผลิตสื่อกระจายเสียง
3(2-3-5)
Broadcasting Production
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
3(2-3-5)
Multimedia Production
การสื่อสารเพือ่ การโนมนาวใจ
3(2-2-5)
Communication for Persuasion
การประชาสัมพันธองคกร
3(2-2-5)
Corporate Public Relations
การวางแผนงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Planning
ความรูทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
A Study of Mass Communication
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232221
232304
833101
216494
216492

216495

การรายงานขาว
News Reporting
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
Laws and Ethics for Mass Media
รัฐศาสตรเบื้องตน
Introduction to Political Science
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
Undergraduate Thesis
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
หรือ
การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

หนวยกิต

6

หนวยกิต

6

หนวยกิต

International Academic or Professional Training

2.2.2) วิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา 18
หนวยกิต
โดยใหเลือกเรียนดังนี้
2.2.2.1) เลือกเรียนรายวิชาทางดานนิเทศศาสตร จํานวนไม
นอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
216215
การสื่อสารในองคการ
3(2-2-5)
Organizational Communication
216302
สถิติเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Statistic for Research in Communication Arts
216303
การสื่อสารกับการเมือง
3(2-2-5)
Political Communication
216306
สื่อมวลชนสัมพันธ
3(2-2-5)
Media Relationship
216307
การบริหารงานลูกคาสัมพันธ
3(2-2-5)
Customer Relationship Management
216308
เทคนิคการนําเสนองานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relation Presentation Technique
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216351

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
216401
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Communication for Development
232105
ภาพยนตรศึกษา
Film Study
232342
การรูเทาทันสื่อ
Media literacy
2.2.2.2) เลือกเรียนกลุม วิชาภาษากลุม ใดกลุมหนึ่ง
จํานวน 6 หนวยกิต จากกลุม วิชาตอไปนี้
1) กลุมวิชาภาษาจีน
206111
ภาษาจีน 1
Chinese I
206112
ภาษาจีน 2
Chinese II
2) กลุมวิชาภาษาญี่ปนุ
207281
ทักษะภาษาญีป่ ุน 1
Japanese Skills I
207282
ทักษะภาษาญีป่ ุน 2
Japanese Skill II
3) กลุมวิชาภาษาพมา
218111
ภาษาพมาเบื้องตน 1
Basic Burmese 1
218112
ภาษาพมาเบื้องตน 2
Basic Burmese II
4) กลุม วิชาภาษาฝรั่งเศส
219101
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
Elementary French I
219102
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
Elementary French II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-7)
3(2-2-7)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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5) กลุมวิชาภาษาเกาหลี
221101
ภาษาเกาหลี 1
Korean Language I
221102
ภาษาเกาหลี 2
Korean Language II

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3)
หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาตาง ๆ ทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอืน่
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3.1.4 แผนการศึกษา

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001211
001221
001234
0012XX
217102
232100
232101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation of English
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่
Civilization and Local Wisdom
วิชาพลานามัย
Personal Hygiene Courses
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
Concept and Theory of communication
ความรูทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน
A Study of Mass Communication
รวม

19

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001201
001212
001235
213100
216205
216213
833101

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
ธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business
หลักการประชาสัมพันธ
Principles of Public Relations
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communication
รัฐศาสตรเบื้องตน
Introduction to Political Science

รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

21

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001213
001278
216104
216318
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
หลักการโฆษณา
Principles of Advertisements
วาทนิเทศ
Speech Communication
วิชาภาษาในกลุมวิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

21

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

001224
001277
205200
216216
232221
xxxxxx
xxxxxx

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
Communicative English for Specific Purpose
ศิลปะการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
Art of Photography for Public Relations
การรายงานขาว
News Reporting
วิชาภาษาในกลุมวิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

19

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
205201
216305
216319
216371
216373
232304
xxxxxx

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
การวิจัยและประเมินผลทางการประชาสัมพันธ
Research and Evaluation in Public Relations
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
Writing for Public Relations
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Production
การประชาสัมพันธองคกร
Corporate Public Relations
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
Laws and Ethics for Mass Media
วิชาเลือก
Elective Course

รวม

19

หนวยกิต

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
205202
216313
216317
216372
216412
xxxxxx
xxxxxx

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation
การบริหารงานประชาสัมพันธ
Public Relations Management
การผลิตสื่อกระจายเสียง
Broadcasting Production
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
Communication for Persuasion
การวางแผนงานประชาสัมพันธ
Public Relations Planning
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
รวม

19

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
216492

216495
216494

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
หรือ
ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ 6 หนวยกิต
International Academic or Professional Training
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6 หนวยกิต
Undergraduate Thesis
รวม

6

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย

216492

216495
216494

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
หรือ
ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ 6 หนวยกิต
International Academic or Professional Training
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6 หนวยกิต
Undergraduate Thesis

รวม

6

หนวยกิต

หมายเหตุ : นิสิตสามารถเลือกที่จะทําวิทยานิพนธในภาคการศึกษาตน และสหกิจ
ศึกษา หรือฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศในภาคการศึกษาปลาย หรือ สหกิจ
ศึกษา หรือฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศในภาคการศึกษาตน และทํา
วิทยานิพนธในภาคการศึกษาปลาย
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201

ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทั้งในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน
เพื่อการสื่อสาร โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
Development of communicative language skills including listening, reading,
speaking, and writing with an emphasis on writing skill
001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน ภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐาน
เพื่อการสื่อสารในปริบทตาง 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
พัฒนาทักษะการฟง พูด อานภาษาอังกฤษและไวยากรณเพื่อการสื่อสารในปริบทตาง 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
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอาน การเขียนงานและการศึกษาคนควา

เชิงวิชาการ
Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing
and researching
001221

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ
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การเขาถึงแหลงสารสนเทศตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการ
นําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสยั ในการใฝหาความรู
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
001224

ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
พื้นฐานความเขาใจและทดลองปฏิบัติการศิลปกรรมแขนงตาง ๆ
ผานประสบการณทางสุนทรียะ อันไดแก ผลงานทัศนศิลป, วรรณกรรม, ดนตรี, การแสดง,
การออกแบบ, ศิลปะภาพถาย, ศิลปะสื่อดิจิตอล และสถาปตยกรรมพืน้ ถิ่น เพื่อการพัฒนารสนิยมทาง
สุนทรียะที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวติ ประจําวันใหสมั พันธกับปริบทตาง ๆ
ทั้งในระดับทองถิ่นและสากลได
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
international contexts
001234

อารยธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญ
 ญาทองถิน่
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(3-0-6)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการ
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การเมืองระดับสากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ
โลก ผลกระทบของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธของระบบโลกกับ
ประเทศไทย
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 Thailan
001250

กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
กอลฟ การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬากอลฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill
training, rules, and etiquette of golf
001251

เกม
1(0-2-1)
Game
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดตางๆ การเปนผูนําเกม
เบื้องตน และการเขารวมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games,
basic game leadership, and games participation
001252

บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย
กิจกรรมการสรางสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises,
physical fitness activities, and physical fitness test
001253

กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities

1(0-2-1)
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ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน ทาเตน รําพื้น เมือง และ
วัฒนธรรมการเตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances
001254

วายน้ํา

1(0-2-1)

Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวาย
น้ํา การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming
001255

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน รูปแบบการเตนรําสากล และ
มารยาทของการเตนรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social
dances
001256

ตะกรอ
1(0-2-1)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับ กีฬ า
ตะกรอ การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกรอ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and
etiquette of takraw
001257

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญ ของนัน ทนาการ ลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการ และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of
activities and recreation participation
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001258

ซอฟทบอล
1(0-2-1)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอฟท
บอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill
training, rules, and etiquette of softball
001259

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
เทนนิส การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of tennis
001260

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิล
เทนนิส การฝกทักษะเบื้องตนและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of table tennis
001261

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
บาสเกตบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill
training, rules, and etiquette of basketball
001262

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
แบดมินตัน การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
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History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill
training, rules, and etiquette of badminton
001263

ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ฟุตบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill
training, rules, and etiquette of football
001264

วอลเลยบอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
วอลเลยบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill
training, rules, and etiquette of volleyball
001265

ศิลปะการตอสูป องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการ
ตอสูปองกันตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และกฎ
กติกา มารยาทของศิลปะการตอสูปองกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of
self-defense; basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense, rules and etiquette of
the art of self-defense
001277

พฤติกรรมมนุษย
3(3-0-6)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภท
ของพฤติกรรม ความรูสึกและการรับรู การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรูและความจํา การคิดและภาษา
เชาวนปญญาและการยกระดับเชาวนปญ
 ญา การจัดการอารมณและการสรางแรงจูงใจ พฤติกรรม
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มนุษยทางสังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
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
001278

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพ
ของมนุษย วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต
อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันสังคม การปองกันตัวจากอุบตั ิภัย 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
205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purpose
ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยค
เพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการและวิชาชีพ
Practice
listening
and speaking
English with emphasis on
pronunciation,vocabulary,expressions,and sentence structures for academic and
professional purpose
205201

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English Academic Analysis
ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษ โดยเนนการสรุปความ การวิเคราะห การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการตามสาขาของผูเรียน
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Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing,
analyzing , interpreting ,and expressing opinions for academic purposes applicable to
students’ educational field
205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ฝกนําเสนอผลงานการคนควาหรือผลงานวิจัยที่เกีย่ วของกับสาขาของผูเรียนเปน
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
Practice giving oral presentations on academic research related to students’
educational fields with effective delivery in English
206111

ภาษาจีน 1
3(3-2-7)
Chinese I
ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีนพูด ฟง เขียน อาน ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีนกลาง
โดยใชระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) ฝกทัก ษะการเขีย น
ตัวอักษรจีนอยางถูกตองตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพทพื้นฐานตาง ๆ เกี่ยวกับสิง่ ใกล
ตัวและคําศัพทที่ใ ชใ นชีวิตประจําวัน ประมาณ 300 คํา สนทนาขั้น พื้น ฐาน ไวยากรณพื้น ฐานของ
ภาษาจีน
Four basic skills of Mandarin Chinese including speaking listening reading and
writing, the Chinese phonological system through the CPA (CHINESE PHONETIC
ALPHABET) system, writing Chinese character systematically, learning 300 of daily-life
words and expressions, basic conversation and basic Chinese grammar
206112

ภาษาจีน 2
3(3-2-7)
Chinese II
ตอเนื่องจากวิชาภาษาจีน 1 เพิ่มปริมาณคําศัพทในชีวิตประจําวันอีกประมาณ 400 คํา ฝก
ออกเสียงในระดับคําหลายพยางค วลี และระดับประโยค เรียนรูไวยากรณพนื้ ฐานของภาษาจีนระดับ
ประโยค โครงสรางประโยคแบบตาง ๆ คือประโยคทีใ่ ชกริยาชวย ประโยคภาคแสดงเปนกริยาวลี
ประโยคภาคแสดงเปนคุณศัพทวลี ประโยคภาคแสดงเปนนามวลี โครงสรางประโยคคําถามแบบตาง ๆ
การใชคําบอกตําแหนงแหลงที่ การบอกเวลา วันเดือนป การใชกริยาชวยตาง ๆ หนวยคําไวยากรณที่
แสดงความสมบรูณของการกระทํา รวมถึงการฝกหัดเขียนอักษรอยางถูกตองและคลองแคลวมากยิ่งขึ้น
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400 daily-life words and expressions, continuously from Chinese I practicing
pronunciation in level of multi-syllable word, phrase and sentence, learn the basic grammar
of sentence structure; the “shi” sentence structure, the sentence with verbal structure, the
sentence with adjectival structure, the sentence with nominal structure, the structure of
interrogative sentence, the usage of localizers, telling the time, the structure of optative
verbs, the functional word for the perfect aspect, and practicing the writing of Chinese
character more influenced.
207281

ทักษะภาษาญีป่ ุน 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
แนะนําตัวอักษรฮิรางานะและคาตะคานะ ฝกการออกเสียงภาษาญี่ปุนไดอยางถูกตอง
และชัดเจนพรอมกับศึกษาโครงสรางประโยคภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถนําไปใชในการแนะนํา
ตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจําวันได
Introduce Japanese characters; Hiragana and Katakana. Practice how to
pronounce sounds in the Japanese language correctly and study basic Japanese structure
to be able to introduce oneself and have a conversation in daily life.
207282

ทักษะภาษาญีป่ ุน 2
3(2-2-5)
Japanese Skills II
วิชาบังคับกอน : 207281 ทักษะภาษาญี่ปุน 1
Prerequisite : 207281 Japanese Skills I
ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น พรอมกับการฝกทักษะ
ภาษาญี่ปุนทั้งสี่ดานโดยเนนการฝกทักษะการฟงและการพูด
Study basic Japanese structure at a higher level and practice 4 skills of Japanese
language emphasizing on listening and speaking skills.
213100

ธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Business
ลักษณะและสภาพแวดลอมและรูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ การบริหารธุรกิจ กิจกรรม
ทางธุรกิจดานการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารขอมูลดวยคอมพิวเตอร และการ
บริหารบุคคล
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Conditions and models of business ownership business administrative aspects of
production, marking, finance, account ion, handing data via computer, and personal
administration to serve as a foundation for ways administer business, and create an
understanding of various faces in business
216104

หลักการโฆษณา
3(2-2-5)
Principles of Advertisements
แนวความคิด ความหมาย วิวัฒนาการของวิชาการโฆษณา การวิเคราะหสินคา วิเคราะห
ผูบริโภคและวิเคราะหตลาดการวางแผนกลยุทธ วิธีทางดานการตลาด การสรางสรรคงานโฆษณาการ
ผลิตชิ้นงานโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน การวางแผนซื้อสื่อโฆษณา
อิทธิพลของโฆษณาที่มีตอผูบริโภคสังคมตลาด และสื่อสารมวลชน วิธีการวัดผลประสิทธิภาพชิ้นงาน
โฆษณา หนาที่และบริการของบริษัท ตัวแทนโฆษณา รวมทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับ
โฆษณา
Concepts, meaning, and the development of advertisements; product and
consumer analysis as will as analysis of market strategies and other marketing techniques
along with creating advertisements and producing advertisements for various media such as
newspapers, radio, and television; and planning for purchasing advertisements, the
influence of advertising on the consumer in a market society and the mass media, methods of
evaluating the efficacy of advertisements, duties and services of advertising agencies, the
advertising representative, including a study of laws and ethics related to advertisements
216205

หลักการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Principles of Public Relations
ความหมาย หลั ก การ วิ วั ฒ นาการ ประชามติ การดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ
กลุมเปาหมายสื่อและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ และตัวอยางการประชาสัมพันธของหนวยงานของ
ภาครัฐ และองคกรที่ไมไดแสวงหากําไร
Meaning, principles, development of communication as well as studying the
public and the work of public relations including the communication target and instruments
used in public relations with examples of public relations in government and non-profit
private organizations
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216213

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
หลักเกณฑ การใชภาษาเพื่อการสื่อสารไปยังผูฟงกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิผล
การใชคํา ขอความ สํานวน ลีลาการพูดและการเขียน โดยอาศัยหลักการโนมนาวใจ การฝกทักษะ
ในการสื่อสารดานตาง ๆ
Principles of using language to communicate with various target groups to
achieve results considering word choice, topic, including oral and written styles used
convincingly with practice in different aspects of communication
216215

การสื่อสารในองคการ
3(2-2-5)
Organizational Communication
กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองคการ วิเคราะหสาเหตุและผลของการสื่อสาร โดย
เนนหนักดานพฤติกรรมศาสตร พิจารณาแรงจูงใจในการสื่อสาร พรอมทั้งมนุษ ยสัมพันธกับเพื่ อน
รวมงาน เพื่อเสริมสรางการปฏิบัติงานขององคการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
Process of communication in organizations analyzing the reasons for and results
of communication with particular emphasis on behaviorism and motivation in communication
including relationships in the workplace in order to improve the quality of work in the
organization
216216

ศิลปะการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Art of Photography for Public Relations
ประวัติความเปนมาของศิลปะ ทฤษฎีการถายภาพ และการสื่อความหมายของงาน
ศิลปะดวยภาพถาย รวมทั้งศึกษาการทํางานของกลองถายภาพ อุปกรณเสริมตางๆ วิธีการถายภาพ
การจัดองคประกอบของภาพถาย และการนําเสนอผลงานภาพถายใหเกิดความนาสนใจ เพื่อประโยชน
ตองานภาพถายเพื่อการประชาสัมพันธ และงานภาพถายดานอื่นๆ อาทิ งานภาพขาว งานภาพถายเพื่อ
ความบันเทิง เปนตน
The history of art, the theory of photography and the representation of art
through photos. Examine the operation of cameras, optional equipments and methods of
taking photos, including photographic composition and presentation to create interest
beneficial to photography for public relation and/or others such as news, entertainment.
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216302

สถิติเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Statistics for Research in Communication Arts
ความหมายและขอบขายของสถิติ มาตรการวัดการนํา เสนอขอมูล การวัดแนวโนม เขาสู
สวนกลางการวัดการกระจาย การสุมตัวอยาง การตั้งและ ทดสอบสมมติฐานในการวิจัยทาง นิเทศ
ศาสตร
Meaning and scope of statistics, distribution indicators, measure of central
tendency, measure of variations, simple random sampling, research hypothesis in
communication, research methodology, research proposal, types of variable in
communication
216303

การสื่อสารกับการเมือง
3(2-2-5)
Political Communication
กระบวนการสื่อสาร และบทบาทหนาที่ทางการสื่อสารกับการเมืองในระบบประชาธิปไตย
ทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น วิเคราะหกิจกรรมการสื่อสารที่ทําใหเกิดการทําหนาที่ในระบบ
การเมือง รวมทั้งผลกระทบของการสื่อสารกับกิจกรรมทางการเมือง
Process of communication and its role in political communication in a democracy
both at the national and local level and analyze of communicative activities that foster civic
duty including the effect of communication and political activities
216305

การวิจยั และประเมินผลทางการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Research and Evaluation in Public Relations
หลักการ แนวความคิดในการวิจัยและประเมินผลทางการประชาสัมพันธ การทําวิจัยและ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติเ พื่อการประชาสัมพันธ การสํารวจประชามติ การจัดทําโครงการวิจัย การ
วิเคราะหผูสงสาร สาร ผูรับสาร ชองทางการสื่อสาร และผลกระทบทางการสื่อสารที่เนนประโยชนเพือ่
งานประชาสัมพันธ แบบจําลองตาง ๆ ที่ใชในการประเมินโครงการประชาสัมพันธ การประเมินผลงาน
ประชาสัมพันธในดานงบประมาณ อัตรากําลังคน และทรัพยากรอื่น ๆ ตลอดจนการเขียนรายงาน
และโครงการเพื่อประเมินผลงานประชาสัมพันธ
Subject is aim to study in research and evaluation in public relation concept,
public relation research analysis, poll survey, research project, sender-message-channelreceiver analysis and communication effects emphasizing public relation, public relation
models used for evaluating public relation projects, public relation evaluation on budget,
manpower and other resources, and report writing skill and public relation evaluation project
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216306

สื่อมวลชนสัมพันธ
3(2-2-5)
Media Relationship
บทบาทของสื่อมวลชนในระบบงานประชาสัมพันธ กลยุทธในการประสานงานและสราง
ความสัมพันธกับสื่อมวลชน จิตวิทยาสื่อสารมวลชน เทคนิคในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรขาวสาร
อยางมีประสิทธิภาพ เชน การจัดแถลงขาว การเยี่ยมเยือนสื่อมวลชน และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนการ
สรางภาพลักษณของหนวยงานประชาสัมพันธใหเปนที่ยอมรับของสื่อมวลชน
Role of the media in various situations on public relations in a systematic way;
coordinate strategy, media relationship, media psychology, events efficiency and events
tactics such as press conferences, press visits, etc; and how public relations may have a
positive impact on the image of an organization
216307

การบริหารงานลูกคาสัมพันธ
3(2-2-5)
Customer Relationship Management
แนวคิดการบริห ารลูก คาสัมพัน ธ ขั้น ตอนและกลยุท ธการบริหารงานลูก คาสัมพัน ธ
รูป แบบของการดําเนิน งานลูก คาสัมพัน ธ เครื่องมือที่ใชใ นการดําเนิน การลูก คาสัมพัน ธตลอดจน
แนวโนมและทิศทางของการบริหารงานลูกคาสัมพันธ
Concept of customer relationship management and process and strategies of
customer relationship management, customer relationship procedure, customer relationship
tools and the varying directions of customer relationship management trends
216308

เทคนิคการนําเสนองานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Presentation Technique
ปรัชญา แนวคิด และเทคนิคในการนําเสนองานประชาสัมพันธ การใชเครื่องมือตางๆ
ประกอบการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ
Philosophy, concept and technique of public relation presentation and practice
and apply media tools to create the most efficient presentation
216313

การบริหารงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Management
กระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ การเสริมสรางและพัฒนาความคิด ทักษะ
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วิสัยทัศนในเชิงการบริหาร การตัดสินใจ การแกปญหา รวมถึงการวางแผนการประชาสัมพันธ และกล
ยุทธในการประชาสัมพันธเชิงรุก
Process of Public Relations management, Creating and developing in idea, skill
and management vision, decision , problem solving include Public Relations planning and
pro-active Public Relations strategy
216317

การผลิตสื่อกระจายเสียง
3(2-3-5)
Broadcasting Production
กระบวนการผลิตรายการวิท ยุกระจายเสีย ง การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การเขียนบท
การบันทึกเสียง ฝกประกาศและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ รูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง โดยการบันทึกเทป วิธีการผลิตรายวิทยุโทรทัศนทั้งแบบกลองเดี่ยว และหลายกลอง ฝกปฏิบัติ
ผลิตรายการทางวิทยุโทรทัศนตั้งแตการกําหนดรูปแบบ เนื้อหารายการ การเขียนบท
การถายทํา การตัดตอ และบันทึกเสียง
Radio broadcasting production, target audience analysis, radio script writing,
radio recording, radio annoucement trainning and radio production for public relation using
a format by tape recording, television broadcasting production with single camera and multi
– camera movement, television production practice starting from format, content script,
production to editing and recording
216318

วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
หลักการและทฤษฎีทางการพูด รวมถึงปจจัยที่ทําใหการพูดสัมฤทธิ์ผล รูปแบบ
ตาง ๆ ของการพูดที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ
Process of communication and its role in political communication in
a democracy both at the national and local level and analyze of communicative activities that
foster civic duty including the effect of communication and political activities
216319

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ พรอมฝกปฏิบัติการเขียนนั้น และ
ศึกษาแนวทางการคิดสรางสรรคงานเขียน เพื่อใชประโยชนในสื่อประชาสัมพันธตางๆ ไดแก ขาวแจก
การบรรยายภาพขาว บทความ สารคดี บทสัมภาษณ บทวิทยุ บทโทรทัศน คําขวัญ และสุนทรพจน

50

The principles of writing for several public relations and practice writing as
such. Investigate methods of creative writing to be used and applied in public-relation media
such as press release, photo caption, article, documentary, interview, radio script, TV script,
slogan and speech.
216351

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communications
ความหมาย แนวความคิด และความจําเปนในการสงเสริมการขาย การใชการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ พัฒนาทางดานสื่อสารการตลาด องคประกอบตาง ๆ ทางดานการสื่อสาร
การตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดโดยตรง การขายโดยพนักงานขาย ฯลฯ
การบริหารและวางแผนงานดานสื่อสารการตลาด การวิจัยและประเมินผลงานดานสื่อสารการตลาด
รวมทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการสื่อสารการตลาด
Definition of Integrated Marketing Communication, concept of IMC and sales
promotion need, the application of integrated marketing communication to develop marketing
communication including various aspects of marketing communication such as advertising,
public relations, direct marketing, clerk sales, etc, and management and planning for
marketing communication, research and evaluation of marketing communication including
laws and ethics related to marketing communication
216371

การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
3(2-3-5)
Multimedia Production
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ดวยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิท ธิภาพ เชน การเขียนตัวอักษร การพิมพในสื่อ
สิ่งพิมพ และการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการผลิตและการนําเสนอ
Process and public relation printing production with appropriate technology for
target audience in efficiency such as typography, printing and presentation
216372

การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
Communication for Persuasion

3(2-2-5)
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ทฤษฎี บทบาท อิทธิพล ความสําคัญและขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ตัว
แปรทางจิตวิทยาที่มีปจจัยหรืออิทธิพลตอการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อิทธิพลของผูสื่อสาร
อิทธิพลของกลุม ทัศนคติ บุคลิกภาพ อิทธิพลของโครงสรางของสาร และชองทางการสื่อสาร
Theory, role, influential, importance and communication progression in relation to
behavioral changing in addition to the role of psychological factor that influence in making
decision process and behavior and relationship between communicator, group, attitudes,
character including message structure and communication channel
216373

การประชาสัมพันธองคกร
3(2-2-5)
Corporate Public Relations
ลักษณะปญหา ความตองการขององคกรยุคใหม และการทําใหบ รรลุเปาหมาย เรียนรู
กลเม็ดการบริห ารและการประชาสัมพันธที่ตองไปดวยกัน เพื่อใหผูเรียนทันกับสถานการณที่มีก าร
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งไดเห็นแนวทางการบริหารและการประชาสัมพันธ ความรวดเร็วในการตัดสินใจเพื่อ
ศัก ยภาพทางการแขงขัน และความสําเร็จ ขององคกร เรีย นรูและฝก คิดเชิงกลยุท ธจ ากปญหาหรือ
สถานการณที่เกิดขึ้นจริง รูจักการคิดสรางสรรคใหเกิดแนวทางใหมๆ ที่เปนแนวคิดที่แตกตางเพื่อตอบ
โจทย และปรับเปลี่ยนใหเขากับเหตุการณอยางมืออาชีพ ซึ่งจะเปนประโยชนกับฝายบริหารองคกรได
The problems, needs and missions of new organizations. Examine tricks of
administration and public relation simultaneously in order to be updated with current
situations and affairs. Look at ways of administration and public relation, including how to
make quick decisions beneficial to competitive potentiality and success of organizations.
Learn and practice strategic management from current problems and real situations. Learn to
think creatively to gain innovative methods for solving problems and adjusting oneself to any
situation professionally, leading to advantages of organizational administration.
216401

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Communication for Development
แนวคิด กระบวนการสื่อสาร การติดตอสื่อสาร โดยผานผูนําความคิดเห็นที่อยูในชุมชน
การใชสื่อระหวางบุคคลและสื่อมวลชน เพื่อใหชุมชนไดรับ การพัฒนา โดยอาศัย การสื่อสารเปน
ตั ว เชื่ อ มระหว า งหน ว ยงานของรั ฐ กั บ ชุ ม ชน รวมถึ ง การสื่ อ สารผ า นผู นํ า ความคิ ด เห็ น ผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลง
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Processes, communication through contacting community leaders,
communication between people and mass media for the purpose of developing the
community using communication as the link between the government and the community
including communication where the leader in ideas is the leader for innovation

216412

การวางแผนงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Planning
ความหมาย กระบวนการ ขั้นตอนการวางแผนงานประชาสัมพันธทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ที่รวมไปถึงการกําหนดงบประมาณ บุคลากรผูรับผิดชอบ และการติดตามประเมินผล พรอมทั้งกลยุทธ
การปรับเปลี่ยนแผนใหสอดคลองกับสถานการณ เพื่อใหการวางแผนงานดําเนินการนั้นเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสงู สุดตอองคกร ตลอดจนจัดทําโครงการรณรงคประชาสัมพันธตามแผน
ที่ไดจัดทําขึ้น
Study the meaning, process and plan of public relations, both short and long
term, including budget planning, personnel involved and evaluation. Learn how to regulate
and/or change strategies to be compatible with current situations for organizational
potentiality and benefit, including making campaign projects to publicize according to the
set-up planning.
216492

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
การฝก ปฏิบัติ งานภายในหน ว ยงานภาครัฐ หรือ เอกชน โดยได รับ ความเห็น ชอบจาก
มหาวิทยาลัย
Professional training at a public or private organization in Thailand with the
approval of the university
216494

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6 หนวยกิต
Undergradute Thesis
เขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ปญหาการวิจัย ขอสมมติฐาน การเชื่อมโยงระหวาง
องคประกอบตางๆ ในการทําวิจัย การวิเคราะห การสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ พรอมทั้งนําเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ
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The writing of introduction, objective, research problem, the hypothesis, the
connection between functions in doing research, the analysis, the summary of research
result and the recommendation as well as presentation
216495

การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
6 หนวยกิต
International Academic or Professional Training
การฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะดานการประชาสัมพันธ หรือฝกงานในหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชนในตางประเทศ โดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห
Professional training about public relations skill or practical apprenticeship in
government or private sectors in overseas as approved by university for at least 16 weeks
217102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
นิยาม ความเปนมา ขอบเขตของวิช าจิตวิทยา วิธีการศึกษาสาขาตาง ๆ ของจิตวิทยา
แนวคิดของนักจิตวิทยากลุมตาง ๆ รากฐานการแสดงพฤติก รรมของมนุษย พื้น ฐานทางชีววิท ยาที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของระบบประสาท และตอมไรทอ พัฒนาการในวัยตาง ๆ พันธุกรรมและ
สิ่งแวดลอม วุฒิภาวะนิสัย การรับรู และการเรียนรู และความรูสึก และอารมณ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ
และความแตกตางระหวางบุคคล สุขภาพจิต และการปรับตัว ตลอดจนมนุษยสัมพันธ เพื่อเปน
พื้นฐานในการเขาใจพฤติกรรมของมนุษย และนําจิตวิทยาไปใชในการดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ
Definition, history and limitation of psychology, method of studying and
psychological fields. Study concepts of psychologists of different schools, behavioral and
biological foundations concerning to behavior, nerve system and enduring system, human
developments, heredity and environment, maturity, habits, perception and learning, feelings
and emotions, motivations, personalities and individual differences, mental health and
adjustment, and human relations in order to understand human behaviors and apply
psychology to lead life efficiency.
218111

กําหนดให

ภาษาพมาเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Basic Burmese I
ฝกฟง พูด และเขีย นภาษาพมา โดยใชศัพทที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันจากบทเรียนที่
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Practice listening, speaking, and writing Burmese language from the text related
to everyday life conversation
218112

ภาษาพมาเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Basic Burmese II
ฝกทักษะการใชภาษาพมาในระดับสูงขึ้น โดยเนนหลักไวยากรณที่จําเปนจากบทเรียนที่กําหนดให
Practice skills at higher level of Burmese language usage with an emphasis on
essential grammatical rule found in the selected texts
219101

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Elementary French I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้น ฐานทุกทัก ษะ ไดแก การฟง การพูด การอาน และการ
เขียนเพื่อใชในชีวิตประจําวัน ฝกการออกเสียงและไวยากรณฝรั่งเศสเบื้องตน
French language for beginners . Practice skills in listening, speaking, reading,
and writing with and emphasis on everyday communicative skills, pronunciation and
elementary French grammar study
219102

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Elementary French II
ศึกษาการใชภาษาฝรั่งเศสทุกทักษะ เนนภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ
Improvement all advanced skills in French with an emphasis on everyday
communicative skills in variety of situations
221101

ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean Language I
ศึกษาอักษรฮันกึลโดยสัมพันธกบั ระบบเสียง โครงสรางประโยคพื้นฐานคําศัพทพนื้ ฐาน
และคําแสดงวิภัติปจจัยที่สําคัญ ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ใหสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีใน
เบื้องตนได
Study Korean characters related to the phonological system ; basic sentence
structures ; and basic vocabulary and essential affixation. Practice in listening, speaking,
reading, and writing skills in order to communicate in Korean at the fundamental level.
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221102

ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean Language II
ศึกษาและฝกสรางประโยคภาษาเกาหลีเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆใน
ชีวิตประจําวัน ตามโครงสรางประโยค ไวยากรณ ตลอดจนคําศัพทที่กําหนดให
Study and Practice in Korean sentences communicated in everyday life
situations by following sentence patterns, grammar, and vocabulary given.

232100

แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
3(3-0-6)
Concept and Theory of communication
วิวัฒนาการ ความหมาย กระบวนการ องคป ระกอบ ความสําคัญ ของการสื่อสาร
รูปแบบการสื่อสารและทฤษฎีพื้นฐาน ประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจ มี
แนวคิดที่จะนํามาใชประโยชน ในการเรียนนิเทศศาสตรขั้นสูงขึ้นตอไป
Development, definition, processes, communion and importance of
communication arts as well as models, basic theories, and the efficacy of communication to
provide students with knowledge, and understanding of the topic to be used in studying
higher level communication arts courses
232101

ความรูทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
A Study of Mass Communication
ประวั ติ ค วามเป น มา โครงสร า งและการพั ฒ นาการของสื่ อ สารมวลชน อั น ได แ ก
วิท ยุก ระจายเสีย ง วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ ภาพยนตร และนิตยสาร การศึก ษาบทบาทของ
สื่อมวลชนที่มีผลกระทบตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งหนาที่และความรับ ผิดชอบของ
สื่อมวลชนที่มีตอผูรับสาร
History, Structure and development of mass communication including; radio
broadcasting, newspaper, films and magazines and the impact of mass communication on
politics, economics and society as well as the duties and responsibilities of mass media to
the public
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232105

ภาพยนตรศึกษา
3(2-2-5)
Film Study
ความหมายและคุณ คาของภาพยนตรตอชีวิตและสังคม โดยวิเคราะหจ ากเนื้อหาและ
วิธีการนําเสนอ การศึกษาเนนหนักทางดานความเขาใจ ซึ่งไดจากประสบการณชมภาพยนตรทั้งไทย
และตางประเทศ
Meanings and the values of films to humans and society by the analysis of the
content and the presentation and audience’s understanding received from their experience in
viewing Thai and foreign films
232221

การรายงานขาว
3(2-2-5)
News Reporting
ประเภทและรูปแบบของขาว ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อขาว การเขียนขาว
และรายงานข าวของสื่ อมวลชน คุ ณ ค าของขา ว การหาขา ว แหลง ขา ว บทบาทหน าที่ ความ
รับผิดชอบ คุณสมบัติของนักขาวที่ดี
Types and forms of news, theory and basic concepts related to news. Study
news writing and news reporting in the media, the value of news, news sources, as well as
the role, responsibility and qualifications of news reporters
232342

การรูเทาทันสื่อ
3(3-0-6)
Media literacy
ความหมาย กรอบความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อดานวัฒนธรรม, วัฒนธรรมสมัย
นิยม บริโภคนิยม วัฒนธรรมเพื่อการคาดวยกรรมสิทธิ์ของสื่อ ประวัติศาสตรสื่อเชิงวิเ คราะห ทฤษฎี
สังคมมวลชนและทฤษฎีก ารอบรมบมเพาะ วิเคราะหสื่อแตละประเภทตั้งแตหนังสือพิมพ วารสาร
โทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร สื่อบุคคล และมิวสิควิดีโอ ตลอดจนเรียนรูผลกระทบของสื่อเชิงวิเคราะห
A Study of Media Literacy theory which emphasized on popular culture,
consumerism, and media ownership. Learning and Using the concept of cognitive approach
to analyze the variety of media i.e. print media, newspaper, radio, film, and music video.
Leading to the critical thinking of the media’s affect.
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232304

กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3(3-0-6)
Laws and Ethics for Mass Media
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับสื่อมวลชน สิทธิ เสรีภาพ ใน
การเสนอขาวสาร การแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ ความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคมใน
ฐานะนักนิเทศศาสตร รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
Laws, regulations, requirements and announcements regarding mass media,
rights and freedom in presenting news, opinion and criticism as well as the journalist’s
responsibility towards the job and society along with other relevant laws

833101

รัฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ความหมายของรัฐศาสตร วิวัฒนาการและขอบเขตของวิชารัฐศาสตร แนวการศึกษาทาง
รัฐศาสตร สาขาและเนื้อหาในรัฐศาสตร
Meaning of political science, the development and domain of political
science.Studies in political divisions and content of political science.
ความหมายของเลขประจําวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
1 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ (นับจากซายไปขวา) รหัส 3 ตัวแรก
205
หมายถึง
ภาษาอังกฤษ
206
หมายถึง
ภาษาจีน
207
หมายถึง
ภาษาญี่ปุน
211
หมายถึง
รัฐศาสตร
213
หมายถึง
การจัดการธุรกิจ
214
หมายถึง
เศรษฐศาสตร
216
หมายถึง
การประชาสัมพันธ
217
หมายถึง
จิตวิทยา
218
หมายถึง
ภาษาพมา
219
หมายถึง
ภาษาฝรั่งเศส
221
หมายถึง
ภาษาเกาหลี
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232

หมายถึง

สื่อสารมวลชน

2 เลขรหัสสามตัวหลัง สําหรับรายวิชาหลักสูตรนศ.บ.สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
เลขหลักหนวย : แสดงอนุกรมของรายวิชา
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง
ชั้นปที่เปดสอน
เลขรหัสตัวสอง หมายถึง
กลุมวิชาดังตอไปนี้
0
หมายถึง
วิชาศึกษารวม
1,7
หมายถึง
การประชาสัมพันธ
2
หมายถึง
การหนังสือพิมพ
3
หมายถึง
วิทยุกระจายเสียง
4
หมายถึง
วิทยุโทรทัศน
5
หมายถึง
การโฆษณา
6
หมายถึง
สารนิเทศ
9
หมายถึง
ภูมิภาคศึกษา การศึกษาอิสระ การฝกงาน
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
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3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-สกุล

นายไพศาล อินทสิงห

เลข
ประจําตัว
ประชาชน
4 1006
00028 74 9

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ผูชวย
ศาสตราจารย

นศ.ม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2534

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกริก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2523
2555
2547
2539
2542
2539
2546
2544
2544

นศ.บ

นิเทศศาสตร
พัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ
วาทวิทยา
การประชาสัมพันธ
นิเทศศาสตร
พัฒนาการ
นิเทศศาสตร

2550

ศศ.บ.

ภาษาศาสตร

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2

นางพนิดา จงสุขสมสกุล

3 6599
00134 72 8

ผูชวย
ศาสตราจารย

3*

นางสาวนัทฐิรา คูณค้ํา

อาจารย

4*

นายกฤษณะ นาคประสงค

5*

นางสาวพัทธนันท เด็ดแกว

3 1006
00206 85 1
3 6501
00428 028
3 6599
00554 379

อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

หมายเหตุ : * เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

นศ.บ.
ปร.ด.
ว.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.

2538

ภาระการสอน(ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
160
120

ลาศึกษาตอ

ลาศึกษาตอ

480

300

405

255

225

285
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

2

ชื่อ-สกุล

นายไพศาล อินทสิงห

นางวนาวัลย ดาตี้

เลข
ประจําตัว
ประชาชน
4 1006
00028 74 9
3 1022
02035 57 9

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ผูชวย
ศาสตราจารย

นศ.ม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2534

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
The University of
Alabama
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2523
2545

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกริก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2528
2542
2539
2546
2544
2544

นศ.บ

นิเทศศาสตร
พัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
Mass
Communication
นิเทศศาสตร
พัฒนาการ
โฆษณา
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ
วาทวิทยา
การประชาสัมพันธ
นิเทศศาสตร
พัฒนาการ
นิเทศศาสตร

2550

ศศ.บ.

ภาษาศาสตร

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผูชวย
ศาสตราจารย

นศ.บ.
Ph.D.
นศ.ม.

3

นางสาวนัทฐิรา คูณค้ํา

4

นายกฤษณะ นาคประสงค

5

นางสาวพัทธนันท เด็ดแกว

3 1006
00206 85 1
3 6501
00428 028
3 6599
00554 379

อาจารย
อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

นศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ม.

ภาระการสอน(ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
160
120

120

120

480

300

405

255

225

285

2535

2538
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4.

องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม(การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
ในหลั ก สูตร มีรายวิ ช า สหกิจ ศึก ษาซึ่งนิสิตตองลงทะเบียนเรีย น ทั้งนี้ตองไดรับ ความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณ

ฝกสหกิจศึกษา

4.1.1 สหกิจศึกษา
1) สามารถปรับวิถีชีวิตและปฏิบัติตนตามขอกําหนดตางๆ ขององคกรที่ไดไป

2) สามารถเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสามารถนําเสนอขอมูล
วิเคราะหตามหลักการ และสามารถเรียนรูการทํางานไดดว ยตนเอง
3) สามารถวิเคราะหสถานการณ และใชความรูตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการ
แกไขปญหาเมื่อเผชิญเหตุการณเฉพาะหนา
4) สามารถทํางานรวมกับพนักงานในองคกรไดและมีมนุษยสัมพันธทดี่ ีกับผูอื่น
5) สามารถใชการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ฝกสหกิจศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอการเขารวมการฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
2) มีความรูในเรื่องที่เขารับการฝกอบรมหรืองานที่ไดไปฝกในตางประเทศ รวมทั้ง
ตระหนัก รูห ลักการและทฤษฎีในองคความรูทเี่ กี่ยวของดวย
3) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4) มีสวนรวมในการแกปญหาโจทยที่ไดรับการมอบหมายจากการฝกอบรมหรือ
การฝกงานในตางประเทศไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกกลุม
5) สามารถเสนอขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลที่เขารวมอบรม รวมทั้งมีทักษะ
ในการสื่อสารระหวางการอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
การเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกอบรม/การฝกงานในตางประเทศ จัดใหมีขึ้น
ในภาคการศึกษาตน หรือภาคการศึกษาปลาย สําหรับปการศึกษาที่ 4 และเนื่องจากขอจํากัดเรื่อง
จํานวนนิสิตที่มาก จึงตองแบงนิสิตลงทะเบียนวิชานี้เปนสองสวน โดยใหนิสิตสวนหนึ่งลงเรียนวิชานี้
กอน อีกสวนหนึ่งลงเรียนวิชาวิทยานิพนธ สวนภาคการศึกษาที่สองนิสิตก็สลับลงรายวิชาทีเ่ หลือ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5.

ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรไดเปดวิชาวิทยานิพนธสําหรับปริญญาตรี เพื่อใหนิสิตมีโอกาสใชกระบวนการ
เรียนรูในการทําวิจัยดวยตนเอง และมีการจัดทําเปนรายงานมีรูปเลมเปนมาตรฐาน ในรูปแบบทีเ่ ปน
มาตรฐานและภายในเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบาย
วิ ท ยานิ พ นธ หมายถึ ง การให นิ สิ ต เป น ผู กํ า หนดหั ว ข อ เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ประชาสัมพันธโดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อการศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเอง และสามารถอธิบาย
ทฤษฎีที่นํา มาประยุ ก ต ใ ช และประโยชนที่จ ะไดรับ จากการศึก ษา โดยมีข อบเขตการศึก ษาที่
เหมาะสมสามารถทําเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนดและมีก ารนําเสนอรายงานผลงานวิจั ย
ดังกลาว ทั้งนี้มีอาจารยที่ปรึกษาโครงการหรือการวิจัยดวย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนําเสนอผลงานวิจยั รวมทั้งมีความรับผิดชอบงานวิจยั
นั้นใหสําเร็จลุลวงตรงตามเวลาที่กําหนด
2) มีองคความรูทางการประชาสัมพันธหรือการสื่อสารโดยสามารถใชความรูหรือวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการทําวิจัยอยางมีระบบ และใชทฤษฎีความรูตางๆที่เกีย่ วของไดอยางเหมาะสม
3) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลที่
ไดมา และใชขอมูลในการวิเคราะหและสรุปผลงานวิจยั ไดอยางสรางสรรค
4) สามารถคิดริเริ่มในการวิเคราะหผลงานวิจัยไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของผูอื่น รวมทั้งรับผิดชอบในการพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง
5) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอผลงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาตน หรือภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับการแบงนิสิตใหลงทะเบียนในการทํางาน
วิจัยโดยแบงใหนิสิตเลือกลงชวงระหวางภาคการศึกษาตนหรือภาคการศึกษาปลาย หลังจากนั้นให
นิสิตเปน ผูเ ลือกอาจารยที่ป รึก ษาและหัวขอที่ นิสิต สนใจและผานการอนุมัติจ ากคณะกรรมการ
หลักสูตร
2) อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจากการ
ติดตามความคืบ หนาการทําวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนงานอยางเปน ระบบ โดยใหมี
คะแนนเปนสัดสวนรอยละ 20
2) ประเมินคุณ ภาพของการทําวิจัย โดยอาจารยที่ป รึกษาโครงการ โดยกําหนดเกณฑ
และการประเมินที่เปนมาตรฐานครบถวน สมบูรณ โดยใหมีคะแนนเปนสัดสวนรอยละ 50
3) ประเมิน ผลการนําเสนอรายงานผลการวิจัย หรือผลงานโครงการของนั ก ศึก ษาใน
ภาพรวม โดยใหมีคะแนนเปนสัดสวนรอยละ 30
4) การใหเกรดจากคะแนนทีท่ ําไดซึ่งมีคะแนนเต็มคิดเปนรอยละ 100 ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร หรือ ระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค
1. มีความสามารถพิเศษดานภาษามากกวา 2
ภาษา

2. มีความสามารถควบคุมอารมณใน
สถานการณตางๆ ไดดี

3. มีความสามารถในการทําวิจยั ทางดานการ
ประชาสัมพันธ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสติ
- กําหนดใหนิสิต ได เ ลือกเรีย นกลุมวิช าภาษาใด
ภาษาหนึ่งเปน ภาษาที่ 3 ซึ่งนิสิตตองเลือกเรีย น
ภาษาใดภาษาหนึ่งตอเนื่องกันจํานวน 6 หนวยกิต
ทําใหนิสิตมีความสามารถดานภาษาเพิ่มอีกหนึ่ง
ภาษานอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ใหนิสิตเรียนวิชาที่ใหความรูในเรื่องหลักการ และ
ทฤษฎีที่เ กี่ยวของกับการสื่อสารในรายวิชาภาษา
เพื่อการสื่อสาร และวิชาวาทนิเทศ เปนประโยชน
สําหรับการฝกการควบคุมอารมณในการแสดงออก
ในการสื่อสารกับผูอื่น
- ให นิสิ ต ได ฝ ก ปฏิ บัติ ใ นรายวิ ช าโดยได ฝก การ
ทํา งานเปน กลุ ม เพื่อ ฝ ก การทํ า งานรว มกั บ ผู อื่ น
รวมทั้ ง การควบคุ ม อารมณ ใ นการแก ไ ขป ญ หา
ระหวางการทํางาน
- มหาวิทยาลัย มีน โยบายในการจัดการเรีย นการ
สอนสํ า หรั บ นิ สิ ต ในชั้ น ป ที่ 4 ให มี ก ารเรี ย นใน
รายวิชา วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี ทําใหนิสิต
สาขาการประชาสั ม พั น ธ มี อ งค ค วามรู แ ละมี
ประสบการณในการทํางานวิจัย สามารถนําไปตอ
ยอดในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไปได
- เป ด การเรี ย นการสอนวิ ช าเป น วิ ช าเฉพาะใน
ราย วิ ช าก าร วิ จั ย แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ท าง ก าร
ประชาสั ม พัน ธ เ พื่ อ เป น พื้ น ความรู ใ นการลงมื อ
ปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยจริงทุกขั้นตอนในชั้นป
ที่ 4
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2.

ตน

การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณคาของวิชาชีพทางการประชาสัมพันธ
2) มีจรรยาบรรณและมีความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานดานการประชาสัมพันธ
3) มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
4) นําเสนอขอมูลขาวสารจากขอเท็จจริง โดยไมมีอคติและความลําเอียง
5) มีจิตสํานึกและมีพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ปลูกจิตสํานึกขั้นพื้นฐานใหกับนิสิตในเรื่อง การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบใน
หน า ที่ ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต การรั ก ษาระเบีย บวิ นั ย ตลอดจนมี ส วนร ว มในการพั ฒ นาคณะ
มหาวิทยาลัยและชุมชน
2) มีรายวิช าบังคับคือ กฎหมายและจริย ธรรมสื่อมวลชน นอกจากนี้ กําหนดให
อาจารย ผู ส อนสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการสอนรายวิ ช าต า งๆ ของสาขาการ
ประชาสัมพันธ
3) จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาจิตสาธารณะใหกับนิสิต และ
การทําประโยชนใหกับชุมชน
4) การไปสหกิจศึกษาในองคกรตางๆ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การประเมินผลคุณลักษณะที่กําหนดจากผูใหการฝกหัดงาน หรือสหกิจศึกษา
2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน การเขาเรียนตรงเวลา จํานวนทุจริตในการ
สอบลดนอยลง ความพรอมเพรียงในการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมของนิสิต ความรับผิดชอบใน
หนาที่ เปนตน
3) ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดของกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2.2

ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการประชาสัมพันธ
2) มีความรูและความเขาใจในองคความรูที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
โดยใชวิธกี ารเรียนรูจากภาคปฏิบตั ิ
4) สามารถเรียนรูพัฒนาการทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
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ตอบ

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานความรู
1) ใชวิธีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ไดแก การบรรยาย การใหถาม

2) การมอบหมายใหจัดทํารายงาน หรือโครงการ และนําเสนอผลงาน โดยเนน
หลักการทางทฤษฎีและนําเนื้อหาวิชาไปประยุกต ใชใหสอดคลองกับสถานการณท างการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อมุงเนนใหผูเรียน มีความรู และความเขาใจ
และสามารถประยุกตใชความรูนั้น
3) การเรียนรูจ ากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน ฝกงาน
4) เชิญผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ เฉพาะดานจากภายนอกมาบรรยายพิเศษ หรือ
การวิพากษผลงานของนิสติ ในรายวิชาที่ตองมีการฝกปฏิบตั ิ
5) การมอบหมายหัวขอใหนิสิตไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานความรู
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาค
3) การสอบปลายภาค
4) การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจัย โดยการนําเสนอหนาชั้น
เรียนและเอกสารรายงาน
5) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา ฝกงาน
6) การใหคะแนนจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เชิญมาวิพากษผลงานนิสิต
7) การพูดคุยซักถามภายในหองเรียน
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถสืบคนเพื่อหาขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ ในการระบุและวิเคราะห
ปญหาไดดวยตนเอง
2) สามารถประยุกตความรูท างการสื่อสารและการประชาสัมพันธ เพื่อใชในการแกไข
ปญหาในสถานการณตางๆ ได
3) สามารถติดตามประเมินผลการทํางาน และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
4) สามารถแกไขปญหาหรือตอบโจทยปญหาที่ไดรับอยางวองไว และสรางสรรค
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในทักษะทางปญญา
1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุม
2) การฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียน หรือในสถานประกอบการ สหกิจศึกษา
3) การจัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มนี ักวิชาชีพ
4) การสอนโดยใชกรณีศึกษา โจทยปญ
 หา
5) การมอบหมายใหทํารายงานหรือโครงการ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในทักษะทางปญญา
1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใชกรณีศึกษา หรือโจทยปญหา
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2) การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจัย โดยการนําเสนอหน าชั้น
เรียนและเอกสารรายงาน
3) ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย และรายวิชาสหกิจศึกษา
4) การพูดคุยซักถามภายในหองเรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู ดา นทัก ษะความสั ม พั น ธร ะหว า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
1) สามารถทํา งานและรับ ผิด ชอบส ง งานตามที่ไ ดรั บ มอบหมายให ตรงตาม
กําหนดเวลา
2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับองคกรได
เปนอยางดี
3) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทํางานในบทบาท
ของผูนํา หรือผูรวมงาน
4) มีความรับผิดชอบตอตนเองในการศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อพัฒนาความรู
และประสบการณที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ
2.4.2 กลยุ ทธ ก ารสอนที่ใ ชพั ฒ นาการเรี ย นรู ดา นทั ก ษะความสั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การสอนที่มีเ นื้อหาเกี่ยวกับ การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคล และ
วิธกี ารสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2) มีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนงานกลุม การจัดทําโครงการหรือรายงานที่ตอง
ประสานกับนิสิต บุคลากรของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
3) มอบหมายการบานหรืองานเปนรายบุคคลโดยกําหนดวันสงงานที่ชัดเจน
4) พูดคุ ย เกี่ ย วกั บ การเปลี่ย นแปลงหรือพั ฒนาการความรู ที่ เ กี่ย วขอ งกับ การ
ประชาสัมพันธ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) การนําเสนอผลงาน
2) การสงงานตรงตามเวลาที่กําหนด
3) สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน
4) ใหผูรวมงานของนิสิตมีสวนรวมในการประเมินผล
5) การพูดคุยภายในหองเรียน
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2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคํานวณตัวเลข เพื่อใชใ นการวางแผนงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
และแปลผลตัวเลขในการทํางานวิจัยทางการประชาสัมพันธ
2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน การแสดง หรือการใช
สื่อสารมวลชน
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาหาขอมูลในการทํารายงาน หรือ
หาคําตอบในการเรียน
4) สามารถใชเทคโนโลยีทางการสื่อสารเปนเครื่องมือหรือสื่อในการทํางานดาน
การประชาสัมพันธ
2.5.2 กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิ งตัวเลข เชน วิชาการวิจัย
และประเมินผลทางดานการประชาสัมพันธ วิชาการโฆษณา วิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การ
2) มอบหมายการบ า นและรายงานในรายวิ ช าต า งๆ เพื่ อ ให นิ สิ ต พั ฒ นา
ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มอบหมายงานในรายวิชาในสวนภาคปฏิบัติโดยการผลิตสื่อตางๆ เชน วิชาการ
ผลิตสื่อกระจายเสียง วิชาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย วิชาวาทนิเทศ วิชาการโฆษณา วิชาการเขียน
เพื่อการประชาสัมพันธ
4) ใหเรียนรูจากการทํางานจริงจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลจากการสงการบาน หรือรายงานที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินผลจากขอสอบ
3) ประเมินผลจากการสอบภาคปฏิบัติ
4) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานหรือนําเสนอรายงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสติ ยังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 มี KPI กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูอยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดในแตละปการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา
และอาจารยในสาขาวิชา ซึ่งไมใชอาจารยผูสอนรายวิชานัน้ ทําหนาที่ทวนสอบรายวิชาทีถ่ ูกกําหนดให
ตองทวนสอบ
2.1.2 จัดประชุมเพื่อการวิพากษขอสอบในแตละรายวิชาโดยผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา
เพื่อใหขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา
2.1.3 คณะกรรมการวิชาการดําเนินการมอบหมายใหผูรบั ผิดชอบวิเคราะหขอสอบเพื่อนํามา
ปรับปรุงขอสอบในแตละรายวิชาและทําเปนรายงานสรุปใหกับคณะทราบ
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต โดยวัดจากสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ทีท่ ําอยางตอเนื่องและนําขอมูลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย
องคกรระดับสากล โดยมีวิธกี ารดําเนินการดังตอไปนี้
2.2.1 ทําการวิจัยเก็บขอมูลการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุน ทีจ่ บ
การศึกษา ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสง
แบบสอบถาม เพื่อประเมิน ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
2.2.3 ทําการเก็บขอมูลการประเมินจากนิสิตเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและ
ความรูจากสาขาวิชาทีเ่ รียน รวมทัง้ สาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกีย่ วเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดยี ิ่งขึ้นดวย
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2.2.4 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่ าประเมินผลการนําเสนอผลงานของนิสิตใน
รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ ซึง่ จะสามารถวัดผลความรู ความเขาใจและการนําความรูไปใชในภาคปฏิบัติ
ของนิสิต
2.2.5 อาจารยในสาขาที่ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยผนู ิเทศกการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
สามารถสอบถามจากองคกรที่นิสติ ไดไปฝกงานเกี่ยวกับความคิดเห็น ขอดี ขอเสีย หรือขอที่ควร
ปรับปรุงของนิสิต รวมไปถึงรายวิชาหรือความรูที่ควรจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมใหกบั นิสิตที่ไดเขาไปฝก
ปฏิบัติงานในองคกรตางๆ เพื่อนําขอมูลนั้นมาปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาทีเ่ กีย่ วของสําหรับนิสิตรุน
ตอๆ ไปอีกดวย เพื่อตอบสนองความตองการขององคกรทีต่ างๆ ที่จะรับบัณฑิตเขาทํางานตอไปดวย
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1. นิสิตทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1. เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไมมีรายวิชาใดไดรบั
อักษร I หรืออักษร P
3.1.2. มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 2.00
3.1.3. ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา
3.1.4. สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
3.1.5. ไมมีพันธะดานหนี้สนิ ใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.2. นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัตคิ รบถวนดังนี้
3.2.1. เปนนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2. ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3. ใหนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด
มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัตใิ หปริญญา ในภาคการศึกษา
นั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเปนครู แกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน รวมถึงสิทธิประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตางๆ
(2) สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(3) มอบหมายอาจารยเกาใหเปนอาจารยพี่เลีย้ ง มีหนาที่
- ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเขาสูก ารเปนอาจารยในคณะ
- ใหคําแนะนํา และนิเทศการสอนจากอาจารยในสาขาวิชา เพื่อแลกแปลี่ยนเรียนรูกัน
(4) สงเสริมการเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทัง้ ในและตางประเทศและการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอน และวิธีการการวัดผลการเรียนรูของ
นิสิต
(2) จัดระบบการประเมินผลดานการสอน และการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน
ผูบริหาร และผูเรียน
(3)สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
(4) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทนั สมัย
(5) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษานํามาใชในการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุน อาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
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2.3 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกบุคลากรสายสนับสนุน
(1) กําหนดระบบการประเมินผลอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาการทํางานดานการสนับสนุนการ
เรียนการสอน
(2) สงเสริมใหบุคลากรฝายสนับสนุนเขาประชุม หรืออบรมทักษะเฉพาะภายนอกมหาวิทยาลัย
(3) จัดอบรมเสริมทักษณะการทํางานที่ทันสมัยใหแกบุคลากรสายสนับสนุน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการบริหารหลักสูตรดังนี้
- กอนเปดภาคเรียนมีการเตรียมการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ตรวจสอบความ
พรอมของหองปฏิบัติการและอุปกรณตางๆ ที่ตองใช
- มอบหมายอาจารยประจํารายวิชาหรือบุคลากรสนับสนุนประเมินความตองการ ความพึงพอใจ
ของนิสิตตอการเรียนการสอน ทุกภาคเรียน เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
- คณะกรรมการหลักสูตรประชุมหลักสูตรเปนระยะๆเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ปตามหลักเกณฑของ สกอ.
- การบริหารจัดการหลักสูตรบริหารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายไดจากมหาวิทยาลัย เพื่อเปนคาใชจายใน
การบริหารจัดการ ตามความจําเปน กําหนดวงเงินคาใชจายในแตละรายวิชา
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1. สถานที่และอุปกรณการสอน
การสอน การปฏิบัติการและการทําวิจัย ใชสถานที่ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย ณ คณะฯ มีดังนี้
บริหารจัดการ บริหารจัดการดาน
ลําดับ
ชื่ออุปกรณ
หนวยนับ
งานสํานักงาน การเรียนการสอน
1 เครื่องคอมพิวเตอร (PC)
139
196
เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook)
64
เครื่อง
3 เครื่องพิมพแบบเลเซอร
63
4
เครื่อง
4 เครื่องพิมพสําเนาดิจทิ ัล (Digital Copy)
1
เครื่อง
5 เครื่องพิมพอิงคเจ็ต
1
เครื่อง
6 อุปกรณแมขายพิมพงาน (Print Server)
4
เครื่อง
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร
7
1
18
เครื่อง
(Projector)
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ลําดับ

ชื่ออุปกรณ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
เครื่องสแกนเนอร (Scanner)
หองบันทึกเสียง
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องตัดตอภาพและเสียง
กลองถายภาพนิ่งดิจิทัล
กลองวิดีโอถายทําโทรทัศน
กลองวีดีโอดิจิทัล
เครื่องขยายเสียง (Amplifier)
ไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone)
เกาอี้
ระบบกลองวงจรปด
ระบบ Layer 2 Switch
ระบบ VDO Conference
อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage e-Learning 1
TB)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
(E-Document)
Wireless LAN
Layer 3 Switch

22
23
24
25

บริหารจัดการ บริหารจัดการดาน
หนวยนับ
งานสํานักงาน การเรียนการสอน
15
เครือ่ ง
2
1
เครือ่ ง
1
หอง
1
ชุด
2
ชุด
6
3
เครื่อง
5
เครื่อง
2
เครื่อง
13
เครื่อง
12
ชุด
27
521
ตัว
2
ระบบ
7
ระบบ
2
ระบบ
1

-

ระบบ

1

-

ระบบ

6
1

-

ชุด
ระบบ

2.2.2. หองสมุด
มหาวิทยาลัยฯ มีแหลงความรูที่สนับสนุนวิชาการทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี
นิเทศศาสตร และ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของที่สํานักหอสมุด ซึ่งมีหนังสือทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร
การบัญชี นิเทศศาสตร มากกวา 22,268 เลม และมีวารสารวิชาการตางๆ กวา 85 รายการ และวารสารที่
เกี่ยวของกับบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญ ชี นิเทศศาสตร อีกไมน อยกวา 29 รายการ มีฐานขอมูล
ออนไลนที่อยูในดัชนีอางอิงอีกไมนอยกวา 58 ฐานขอมูล
นอกจากนี้หองสมุดของคณะฯ ไดจัดเตรียมหนังสือดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศ
ศาสตร จํานวน 3,800 เลม วารสารดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศศาสตร จํานวน 12
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รายการ เพื่อเปนแหลงความรูเพิ่มเติม
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ มีทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(2) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการปฏิรูป
ระบบการเรียนรูดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา
(3) มีเ จา หน าที่ สนั บ สนุน ดูแ ลสื่ อการเรี ย นการสอน อุ ป กรณ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส และซอฟต แวรที่ ใ ช
ประกอบการสอนที่พรอมใชปฎิบัติงาน
(4) มีหองบันทึกเสียง ที่มีความพรอมทั้งเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ ที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปด
สอนอยางพอเพียงตอการเรียนรูดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา
(5) มี ห อ งสมุ ด หรื อ แหล ง ความรู แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการสื บ ค น ความรู ผ า นระบบ
อิเ ล็ก ทรอนิกส ตลอดจนมีห นังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิช าที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตํา ราที่เ กี่ยวของตองมีมากกวา
จํานวนคูมือ
(6) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ตอจํานวนนิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1 : 2
(7) มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิ บัติการ
ตอจํานวนนิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1 : 1
(8) มีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรมีการ
ปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอทุก 1 ป
(9) อาจารยมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองและมีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอทุก 1 ป
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความตองการ และ
จากการสังเกตุการใชงานในรายวิชาที่สอน โดยใหทรัพยากรมีความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 ขอ 14 วาดวย
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
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- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิก าร เรื่องมาตรฐานการอุดมศึก ษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดาน
พันธกิจ ของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู มีทัก ษะในการจั ดการเรีย นการสอนและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(4) ผ า นการคั ด เลื อ กและสั ม ภาษณ โ ดยคณะกรรมการของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให เ ข า ใจถึ ง
วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
- สัดสวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.
- สําหรับอาจารยพิเศษหรือวิทยากรผูเชี่ยวชาญถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอด
ประสบการณตรงจากการปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้น คณะกําหนดนโยบายวารายวิชาเฉพาะทุก
รายวิชา จะตองมีก ารเชิญ อาจารยพิเ ศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิช าละ 1 ครั้ง
สําหรับอาจารยพิเศษนั้น จะตองเปนผูมีประสบการณทางวิชาชีพตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยาง
ต่ําปริญญาโท
3.4 การวางแผนพั ฒ นาคณาจารย ทุ ก คนใหมี ค วามรู ค วามสามารถในการสอนในวิ ช าที่
รับผิดชอบโดยการสงเสริมใหไปอบรม หรือประชุมวิชาการที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่ตองสอน
3.5 ในกรณีที่ขาดอาจารยจะดําเนินการรับอาจารยใหมตามขั้นตอนดังนี้
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3.5.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑและคํานึงถึงคุณวุฒิการศึกษาตอง
เกี่ ย วขอ งกั บ สาขาการประชาสั ม พัน ธ หรื อมี ป ระสบการณวิ ช าชี พที่ เ กี่ ย วขอ ง นอกจากนั้น ตอ งมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.5.2 ประกาศและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ
3.5.3 สืบคนประวัติและคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบและมี
การตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
3.5.4 จัดใหมีการสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง เมื่อไดบุคคลที่ตองการแลว
เสนอชื่อไปยังสํานักงานอธิการบดีเพื่อดําเนินการสัมภาษณโดยคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
โดยการแตงตั้งของอธิการบดีตอไป
3.5.5 เมื่อไดอาจารยแลวเสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
3.6 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งอาจารยพิเศษจะดําเนินการเมื่อขาดแคลนอาจารยในบางรายวิชาที่ตองใช
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานดานการประชาสัมพันธ โดยจะดําเนินการดังนี้
3.6.1 การจัดจางอาจารยพิเศษที่มีความรูความสามารถตรงตามความตองการในสาขาวิชาที่
ตองการ
3.6.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตอง
เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่จะใหสอน
3.6.3 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายป
3.6.4 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
3.7 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.7.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
3.7.2 อาจารยรวมประชุมประจําหลักสูตรและมีวาระเสนอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกป
3.7.3 นําขอเสนอจากการประชุมรวมของคณาจารยในสาขาวิชาการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรนําเสนอตอภาควิชาเพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรตอไป
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒขิ องบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และ
ตองผานการคัดเลือกตามกระบวนการคัดเลือกของ คณะและมหาวิทยาลัย
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในงาน โดยการ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และรวมทํางานวิจัยกับ
อาจารย เพื่อเปนการสนับสนุน การสอนอยางตอเนื่อง และเพื่อที่จะสามารถใหบริการกับอาจารยและ
นิสิตไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํา นิสิต
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
คณะมีก ารแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิช าการใหแกนิสิตทุก คน โดยอาจารยในสาขาการ
ประชาสัมพันธจะไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษานิสิตตลอด 4 ป เริ่มตั้งแตชั้นปที่ 1 จนกระทั่งนิสิตจบ
การศึก ษา โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรีย น สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึก ษาทางวิ ชาการได โดย
อาจารยของคณะทุกคนจะทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต และทุกคนมีการกําหนด
ชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อใหนิสิตสามารถเขาปรึกษาได นอกจากนี้ คณะยังมีนักวิชาการศึกษา ที่
ทําหนาที่เ ปน ที่ป รึก ษาทางดานวิช าการ และยังมีนัก กิจการนิสิต ที่ ทําหนาที่เ ปน ที่ปรึก ษาทางดาน
กิจกรรมตางๆ ของนิสิต
5.2 หากนิสิตมีปญหาเกินความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นป สามารถนํา
เรื่องเสนอตอผูบริหารคณะเพื่อมอบหมายผูใหการชวยเหลือใหคําปรึกษาตอไป
5.3 ในการใหคําปรึกษาแกนิสิตแตละครั้ง จะมีการลงบันทึกการเขารับการปรึกษา เพื่อนําไปติดตาม
ผลหลังจากการใหคําปรึกษา
5.4. การอุทธรณของ/นิสิต เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ภาคผนวก ก.)
6. การประกันคุณภาพผลลัพธ
- มีการจัดการสํารวจ หรือนําขอมูลวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการของตลาดแรงงาน มาใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
- มีก ารจัดการสํารวจความพอใจของผูใ ชบัณ ฑิต เมื่อครบรอบหลัก สูตร เพื่อใชเ ปน ขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

2555 2556 2557 2558 2559

7.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
X
การดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือ
X
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถาประกาศแลว)
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
X
มคอ.4อยางนอยกอนการเปดหลักสูตรใหครบทุก
รายวิชา
7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
X
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาค
X
การศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ทีก่ ําหนดใน มคอ.3 และ
≥25
มคอ.4 อยางนอยรอยละ (ถามี) 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7.7 มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน/
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7ผานมาป

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

≥25 ≥25 ≥25

X

X

X
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
7.8 อาจารยใหม ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ (ถามี)
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดาน
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอย
ละ 50 ตอป
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายบัณฑิต/
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.13 รอยละของรายวิชาเฉพาะทั้งหมดทีเ่ ปดสอนมี
วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยาย
พิเศษอยางนอย 1 ครั้ง
7.14 รอยละของรายวิชาพื้นฐานที่มี Tutorial
7.15 รอยละของรายวิชาเฉพาะที่มี Tutorial
7.16 รอยละของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรทีน่ ําระบบ
PDCA มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอน
7.17 รอยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษครั้งแรกผาน
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.18 รอยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรก
ผานตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.19 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ
ใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
7.20 คาเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกวาอัตราเงินเดือนที่ ก .พ.
กําหนด

2555

2556

2557 2558 2559

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
≥(75)

100

100

100

100
≥ (50)

100
(100)

100
100

100
100

≥ (75)

(100)

100

100
50

80
80
X
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เกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน
การดําเนินการของหลักสูตรตองบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ 7.1-7.12 (ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่ กกอ.กําหนด)
อยูในเกณฑดีตอเนื่องกันอยางนอย 2 ป ทั้งนี้ การผานเกณฑดีตองมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 7.1-7.5 อยาง
ครบถวนและบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่ 7.6-7.12 ของแตละปที่ประเมิน สําหรับตัวบงชี้
อื่นๆ เปนตัวบงชี้ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
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- การประชุ ม ร ว มของอาจารย ใ นภาควิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอคํ า แนะนํ า หรื อ
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
- อาจารยผรู ับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยทานอื่น
หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
- ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
- คณะจัดใหมีการประเมินผลแตละรายวิชา โดยมีการประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แตละรายวิชาเมื่อจบภาคเรียนผานแบบสํารวจทางระบบ online หลังจากนั้นคณะจะจัดสงผลการ
ประเมินการสอนโดยนิสิตใหกับอาจารยผูสอน เพื่อนําไปปรับปรุงการสอนตอไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- การประเมินการสอนโดยนิสิต ในดานวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงค
รายวิชา ชึ้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน ของทุกรายวิชา ในปลายภาค
การศึกษา แลวสงผลประเมินดังกลาวกลับไปยังอาจารยผูสอนเพื่อปรับปรุงการสอน
- การทดสอบการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบจาก
การเรียนรายวิชาตางๆ
- คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับ ปรุงทักษะการสอนและวางแผนการ
พัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับ ปรุงกลยุทธการสอนใหเ หมาะสมกับ รายวิชาและสถานการณ
ปจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนิสิต อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2548 ขอ 12 วา
ดวยเกณฑการวัดผลและการการสําเร็จการศึกษา
- ประกาศ กระทรวงศึก ษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ .ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต
การมี ก ลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลและทวนสอบว า เกิ ด ผลการเรี ย นรู ต ามมาตรฐานจริ ง ซึ่ ง
สถาบัน อุดมศึก ษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอีย ดเปน ลายลัก ษณอัก ษรในเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนาม การประเมินผลของแต
ละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การ
สังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน
สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับ ผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูบริหารหลักสูตร เชน การ
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ประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา การ
ประเมินของผูจางงาน การประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถามี) เปนตน
นอกจากนี้การประเมินผลความรู สามารถพิจารณาไดจ ากมาตรฐานคุณภาพบัณ ฑิต บัณฑิต
ระดับ อุดมศึก ษาเปนผูมีความรู มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรีย นรูและพัฒนาตนเอง
สามารถประยุกต ความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความ
สํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการกําหนด “ตัวบงชี้” ไวดังนี้
- บัณ ฑิตมีความรู ความสามารถในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุก ตความรูเ พื่อ
พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
- บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีก ารดูแล เอาใจใส รัก ษาสุขภาพของตนเองอยาง
ถูกตองเหมาะสม
การประเมินตัวบงชี้ดานบนนี้จะทําไดเฉพาะเมื่อนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา และระหวางเวลานี้
การหมั่นใหนิสิตตระหนักถึงตัวบงชี้ตลอดเวลาจึงเปนสิ่งเดียวที่ทําได การฝกนิสิตซ้ําๆในเรื่องที่อยูในตัวบงชี้
จะทําใหแนวคิดนี้ฝงอยูในตัวนิสิตโดยอัตโนมัติ การจําลองสถานะการณตาง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของ
นิสิตวามีคุณสมบัติที่ตองการหรือยัง นาจะเปนแนวทางที่ใชเพื่อประเมินความสําเร็จของแนวคิดของตัวบงชี้
ทั้งหมดนี้
การประเมินหลักสูตรสามารถทําไดโดย
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต มีวิธีการดังตอไปนี้
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน หลัก สูตรประกอบดวยตัวแทนผูเรีย นปจ จุบัน และ
ตัวแทนบัณฑิตที่จบไปแลว
2.1.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินหลักสูตรอยางมีระบบ
2.1.3 ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้น
ป และจากผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรหลายรุน
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทําการวิเคราะหแ ละประเมินหลักสูตรในภาพรวม
และใชขอมูลยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ / หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ใหม โ ดยสํ า รวจข อ มู ล จากนายจ า ง และ/หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาโดย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
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ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่ไดรับการแตงตั้ง
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.1 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และ
ในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็
จะเปนการปรับปรุ งยอย ในการปรับ ปรุงยอยนั้น ควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญ หา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 4 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต โดยมีวิธีการดังนี้
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอปญหาที่
จําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2545 ใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 122 (1/2549) เมื่อวันที่
28 มกราคม 2549 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัด หรือแยงกับขอบังคับ
นี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
5.1 สําเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
5.3 เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และไมเปนโรคติดตอรายแรงอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
5.4 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
5.5 ไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติ
ขอ 6 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขาเปนนิสิต
6.1 มหาวิทยาลัยจะทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
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ปลายหรือเทียบเทาเขาเปนนิสิตเปนคราว ๆ ไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยหรือที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
6.2 มหาวิทยาลัยอาจทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูที่ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือ
ผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาเปนนิสิตเพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ
ขอ 7 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
7.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
รับรอง
7.2 คุณสมบัติของผูขอโอนมาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย
7.2.1 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 5
7.2.2 ไดศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
การศึกษา
7.3 ผูประสงคที่จะขอโอนมาเปนนิสิตมหาวิทยาลัย ตองปฏิบัติดังนี้
7.3.1 ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมที่กําหนดโดยสงถึงมหาวิทยาลัยไมนอย
กวาสามสิบวันกอนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษา หรือ
7.3.2 ใหสถานศึกษาเดิมจัดสงระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหารายวิชาที่ได
เรียนไปแลวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
7.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหความเห็นชอบรับโอน โดยผานการพิจารณาจากคณะหรือ
หนวยงานที่เทียบเทา
7.5 การเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน
7.5.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาโดยความเห็นชอบของคณะ
หรือหนวยงานที่เทียบเทา และตองมีจํานวนหนวยกิตที่ขอเทียบโอนไมเกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน ทั้งนี้
ตองเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
7.5.2 รายวิชาที่จะเทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมจะตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกัน
กับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนเทียบไดไมต่ํากวาระดับขั้น C
ขอ 8 การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
8.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
อาจขอเขาศึกษาตอเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเปนการเพิ่มเติมได แตตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน
ขอ 5
8.2 การแสดงความจํานงขอเขาศึกษา ตองปฏิบัติดังนี้
8.2.1 ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมที่กําหนดโดยสงถึงมหาวิทยาลัยไมนอย
กวาสามสิบวันกอนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษา
8.2.2 การรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเขาโดยผานความเห็นชอบของคณะ
หรือหนวยงานที่เทียบเทา
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8.3

การเทียบโอนหนวยกิต
8.3.1 การเทียบโอนหนวยกิตใหนําขอ 7.5 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 9 การเขาศึกษาระดับปริญญาตรีตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยอาจทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 5
หรือมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 10 การรายงานตัวเปนนิสิต
10.1 ผูที่สอบคัดเลือกได ผูที่ไดรับการคัดเลือก ผูที่ไดรับอนุมัติใหโอนมาจากสถานศึกษาอื่น หรือ
ผูที่ไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาตอหรือผูที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สองจะตองไปรายงานตัว และเตรียมหลักฐาน
ตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใน วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10.2 กรณีนิสิตไมไปรายงานตัวตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์การเขาเปน
นิสิต เวนแตไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนราย ๆ ไป
10.3 เมื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตแลว มหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัสประจําตัวนิสิต โดยทางคณะจะ
จัดอาจารยที่ปรึกษาให และใหอาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให
สอดคลองกับแผนกําหนดการศึกษา
ขอ 11 ระบบการจัดการศึกษา
11.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยใหคณะ หรือภาควิชาที่มีหนาที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชาใด ๆ ใหการศึกษาในสาขาวิชานั้นแกนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย
11.2 สาขาวิชาหนึ่ง ๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย ประกอบดวยหลายรายวิชา
11.3 มหาวิทยาลัยใชระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดยแบงการจัดการศึกษาออกเปน 2
แบบ คือ
11.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา เปนการจัดการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาค
การศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอน ซึ่งเปนภาคการศึกษา
ไมบังคับและใชระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห โดยจัดชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชา ใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิ
ตตามที่กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
11.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ใชระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาห
ตอภาคการศึกษา ทั้งนี้ตองจัดการเรียนใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิตตามที่กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติของ
ระบบทวิภาค
11.4 กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใด ประกอบดวยรายวิชาที่จําเปนตองเปดสอนในภาคฤดูรอน
เพื่อการฝกงานหรือฝกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาใหถือเสมือนวาภาคฤดูรอนเปนสวนหนึ่งของภาคการศึกษาภาค
บังคับดวย
11.5 มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิตในการดําเนินการศึกษา จํานวนหนวยกิตใชแสดงถึงปริมาณ
การศึกษาของแตละรายวิชา
11.6 การคิดหนวยกิต
11.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
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11.6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
11.6.3 การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
11.6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนัน้ ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
11.7 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขที่ตองผานกอน (Prerequisite) สําหรับการลงทะเบียน
บางรายวิชา โดยนิสิตตองมีผลการเรียนระดับ D ขึ้นไป เพื่อใหนิสิตสามารถเรียนรายวิชานั้นอยางมีประสิทธิภาพ
11.8 รายวิชาหนึ่ง ๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาที่กํากับไว
11.9 รหัสรายวิชาประกอบดวย
11.9.1 เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง สาขาวิชา
11.9.2 เลขที่ 4
แสดงถึง ระดับชัน้ ปของการศึกษา
11.9.3 เลขที่ 5
แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา
11.9.4 เลขที่ 6
แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา
11.10 สภาพนิสิต แบงออกไดดังนี้
11.10.1 นิสิตปกติ ไดแก นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบไดคาระดับ
เฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
11.10.2 นิสิตรอพินิจ ไดแก นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา 2.00
11.11 การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ของการศึกษาในระบบทวิภาค
แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษาสําหรับผล
การศึกษาภาคฤดูรอนใหนําไปรวมกับผลการศึกษาถัดไปที่นิสิตผูนั้น ลงทะเบียนเรียน ยกเวน ผูที่จบการศึกษาภาคฤดู
รอน
ขอ 12 หลักสูตรสาขาวิชา
12.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแตละสาขาวิชา ประกอบดวย
12.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนกลุมรายวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวางมีโลกทัศน ที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มี
คุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู ไปใชใน
การดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
12.1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา เปนกลุมรายวิชาแกน วิชาเฉพาะดานวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงานได โดยใหมีหนวยกิตรวมดังนี้
12.1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต
12.1.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะรวม
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ไมนอยกวา 114 หนวยกิต
12.1.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมีจํานวนหนวย กิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต
12.1.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชา เฉพาะ
รวมไมนอยกวา 42 หนวยกิต
12.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ใน
หลักสูตรปริญญาตรี เพื่อใหผูเรียนไดขยายความรูทางวิชาการใหกวางขวางออกไป ตลอดจนเปนการสงเสริม ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียนใหไดมากยิ่งขึ้น โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต
12.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120
หนวยกิต ใหใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 12
ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา
12.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา 150 หนวยกิต
ใหใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 10 ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 15 ป
การศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา
12.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต ใหใชเวลา
ศึกษาอยางมากไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 18 ปการศึกษา สําหรับ
หลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา
12.5 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ใหใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 4 ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 6 ปการศึกษา
สําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา
12.6 เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคลองกับหลักสูตรสาขาวิชาใหอาจารยที่ปรึกษา
และนิสิตทําความเขาใจหลักสูตร สาขาวิชา และแผนการศึกษานั้น และใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูควบคุมนิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตร สาขาวิชา
ขอ 13 การลงทะเบียนเรียน
13.1 การลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมา
ลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระคาปรับตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
13.2 การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม - ถอน
รายวิชา ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดวยตนเองตามวันเวลาที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
13.3 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ใหกระทําไดภายในระยะเวลาของ
การขอเพิ่มรายวิชา หากพนกําหนดนี้มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
13.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่กําหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัย
13.5 วิชาใดที่ไดรับอักษร I หรือ P นิสิตไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
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13.6 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาปกติไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต และสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสําหรับภาคฤดูรอนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 15 หนวยกิต
กรณีนิสิตตองการลงทะเบียนเรียนนอยกวา 9 หนวยกิต หรือเกินกวา 22 หนวยกิตสําหรับ การ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือ ตองการลงทะเบียน
เรียนนอยกวา 6 หนวยกิต หรือ มากกวา 15 หนวยกิต สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาค
การศึกษาตอปการศึกษา ตามวรรคสอง ใหยื่นคํารองขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย
13.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W
13.8 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใด ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูไดโดย ความ
เห็นชอบของอาจารยผูสอน และคณะ หรือหนวยงานที่เทียบเทาที่รายวิชานั้นสังกัดอยูยินยอม และไดยื่นหลักฐาน
นั้นตอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นิสิตจะตองชําระคาหนวย กิตรายวิชา นั้นตาม ที่กําหนดไว ในประกาศมหาวิทยาลัย และ
นิสิตจะไดรับผลการเรียนเปนอักษร S หรือ U
13.9 ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะตองขอลา
พักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาตอคณบดี และจะตองเสีย
คาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิต/เพื่อรักษาสภาพนิสิตภายในสิบหาวัน นับจากวันเปด ภาคการศึกษา หากไม
ปฏิบัติตามดังกลาว ตองพนสภาพการเปนนิสิต
13.10 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตที่พนสภาพนิสิต กลับเขาเปนนิสิตใหม ถามีเหตุผล
อันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่พนสภาพนิสิตนั้น เปนระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเชนนี้นิสิตจะตองชําระ
คาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิต รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา
มหาวิทยาลัยไมอนุมัติใหกลับเขาเปนนิสิตตามวรรคกอน หากพนกําหนดเวลาสองปนับจากวันที่นิสิตผูนั้นพนสภาพ
การเปนนิสิต
13.11 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา หรือมีขอตกลง
เฉพาะราย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปดสอน ในสถาบัน อุดมศึกษาอื่นแทน
การลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด หรือบางสวนได หรืออาจพิจารณา อนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในประกาศ มหาวิทยาลัย ก็ได
ขอ 14 การเพิ่มและถอนรายวิชา
14.1 การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา หรือภายใน
1 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน
14.2 การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินระยะเวลารอยละ 75 ของเวลาเรียน
ของภาคการศึกษานับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะ
ไมปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แตถาถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิตจะไดรับอักษร W
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14.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน ประกาศ
มหาวิทยาลัย
14.4 การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ยายสาขาวิชา หรือยายคณะ ใหนําเอาผลคูณ
ของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเขา ไมวาจะเปนรายวิชาที่เทียบ
ใหหรือไมก็ตาม รายวิชาที่ไมปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเขา ไมวานิสิตจะไดรับคาระดับขั้นใด จะไมนํามา
คํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.5 การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นให
คํานวณคาระดับ ขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม
ขอ 15 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง
15.2 นิสิตตองมีเวลาเรียนแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมี
สิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผูไมมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลตามวรรคกอนจะไดรับระดับ
ขั้น F หรืออักษร U
15.3 มหาวิทยาลัยใชระบบระดับขั้นและคาระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากรายวิชาที่
กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U
15.4 สัญลักษณและความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ใหกําหนด ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
2.50
C
พอใช (Fair)
2.00
D+
ออน (Poor)
1.50
D
ออนมาก (Very Poor)
1.00
F
ตก (Failed)
0.00
S
เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress)
W
การถอนรายวิชา (Withdrawn)
15.5 ระบบอักษร S และ U ใชเฉพาะบางรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนด และประเมินผลดวยอักษร S และ U
15.6 อักษร I เปนสัญลักษณที่แสดงวานิสิตไมสามารถเขารับการวัดผล ในรายวิชา นั้นใหเสร็จ
สมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความเห็นชอบ จากอาจารย
ผูสอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู นิสิตจะตองดําเนินการขอรับการวัด และ ประเมินผลเพื่อแก
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อักษร I ใหสมบูรณภายใน 4 สัปดาหนับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพนกําหนด
ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปนระดับขั้น F หรืออักษร U
15.7 อักษร P เปนสัญลักษณที่แสดงวารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่อง
อยูและไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งนี้ใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ตอเมื่อมีการวัดและประเมินผล ภายในระยะเวลาไมเกินวันสุดทายของการสอบไล
ประจ ำ ภาคในสองภาคการศึกษาถัดไปหากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวตามวรรคกอนแลว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
อักษร P เปนระดับขั้น F หรืออักษร U
15.8 อักษร W เปนสัญลักษณที่แสดงวา
15.8.1 นิสิตไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
15.8.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ
15.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
15.8.4 มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติใหนิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
15.9 อักษร S U I P และ W จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
15.10 การนับหนวยกิตสะสม และการคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
15.10.1 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิต ของ
รายวิชาที่สอบไดเทานั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกวาหนึ่งครัง้ ใหนับเฉพาะจํานวน
หนวยกิตครั้งสุดทายที่ประเมินวาสอบไดนําไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
15.10.2 มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิต และคาระดับขั้น
ของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา
15.10.3 การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิต
กับคาระดับขั้น ของทุก ๆ รายวิชาตามขอ 15.10.1 มารวมกันแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด
ยกเวนขอ 15.9 และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกวาหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะคํานวณคา
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิตและคาระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว
ขอ 16 การเรียนซ้ํา
16.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบไดต่ํากวา C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําได
16.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตสอบได F นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
16.3 รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตสอบได U นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
ขอ 17 การลา
17.1 การลาปวยและการลากิจ
นิสิตผูใดมีกิจจําเปน หรือเจ็บปวย ไมสามารถเขาชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนไดใหยนื่ ใบลาตาม
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยผานอาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปขออนุญาตจากอาจารยผูสอน
17.2 การลาพักการศึกษา
17.2.1 นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาไดในกรณีตอไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑเขารับราชการทหาร
(2) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือ ทุนอื่นใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
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(3) เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควร
17.2.2 นิสิตที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกวา ใหยื่น
ใบลาตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย พรอมกับหนังสือยินยอมจากผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ แลวแจงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
17.2.3 นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกวา
จะตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา
17.3 การลาออก นิสิตที่ประสงคจะขอลาออก ตองยื่นใบลาพรอมหนังสือยินยอมจาก
ผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษาถึงคณบดี แลวเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ 18 การยายสาขาวิชา
18.1 การยายสาขาวิชาภายในคณะ ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะและภาควิชานั้น
18.2 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้
18.2.1 นิสิตที่ประสงคจะขอยายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา ภาควิชา และคณบดีคณะเดิม และไดเรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแลว ไมนอยกวา
สองภาคการศึกษาปกติ
18.2.2 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดย
ผานการพิจารณาของคณะหรือหนวยงานที่เทียบเทาที่นิสิตสังกัดและจะรับยายไปสังกัดนั้น ทั้งนี้ใหทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย
18.2.3 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันลงทะเบียน
เรียน
18.2.4 เมื่อนิสิตไดยายสาขาวิชาแลว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจนํามาคํานวณหาคา
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมได
ขอ 19 การพนสภาพนิสิต
นิสิตจะพนสภาพนิสิตดวยเหตุดังตอไปนี้
19.1 ตาย
19.2 ลาออก
19.3 โอนไปเปนนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
19.4 ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนิสิตขอหนึ่งขอใดตามที่กําหนดไวในขอ 5
19.5 ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามขอ 13.9
19.6 มีความประพฤติไมสมควรเปนนิสิต หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียแก
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต
19.7 เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนเวลา 2 เทาของเวลาที่กําหนดไวใน
แผนการศึกษาของสาขาวิชานั้นแลวยังไมสําเร็จการศึกษา
19.8 มีผลการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
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19.8.1 เมื่อเรียนมาแลวครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด
ไมถึง 1.50
19.8.2 เมื่อเรียนมาแลวครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมถึง 1.75
19.8.3 เมื่อเรียนมาแลวครบสี่ภาคการศึกษาขึ้นไป ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมถึง 1.75
ขอ 20 การเสนอใหไดรับปริญญาตรี
20.1 ในภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา นิสิตจะตองยื่นใบรายงานคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา โดยผานอาจารยที่ปรึกษาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปดภาคเรียน
20.2 นิสิตที่ไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาตรี ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
20.2.1 เรียนรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไมมี
รายวิชาใดไดรับอักษร I หรืออักษร P
20.2.2 ใชระยะเวลาเรียนดังนี้
20.2.2.1 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 2 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 3 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม
เต็มเวลา
20.2.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 4
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา
20.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
20.2.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม
เต็มเวลา
20.2.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา
20.2.2.6 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ หรือ
ประสบการณวิชาชีพ ตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหลักสูตรอยางนอย 1 ปการศึกษา
20.2.3 มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00
20.3 ในกรณีที่นิสิตประสงคจะไมขอสําเร็จการศึกษาดวยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาอนุมัติราย ๆ ไป
20.4 นิสติ ที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเปนผูมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 20.2 แลว ตองไมเปนนิสิต หรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่นและตองมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้
20.4.1 มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตัง้ แต 3.50 ขึ้นไป จะไดรับ
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เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แตถามีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต 3.20 ถึง 3.49 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ
สอง
20.4.2 ไมเคยไดรับระดับขั้น F หรืออักษร U และตองไมลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด
ขอ 21 การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาอนุมัติปริญญเมื่อสิ้นทุกภาค
การศึกษา
ขอ 22 การใหเหรียญรางวัลแกผูเรียนดี ใหคณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีตอมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรางวัล
เรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจําป ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
22.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
22.1.1 เหรียญทอง ใหกับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไมเคยไดรับระดับขั้น F หรือ
อักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเทาในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีคาระดับขั้น
สะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแตละแหงไมนอยกวา 3.75
22.1.2 เหรียญเงิน ใหกับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไมเคย
ไดรับระดับขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเทาในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยนเรศวร
และมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และในมหาวิทยาลัยนเรศวรของแตละแหงไมนอยกวา 3.50
22.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจําป
เหรียญทองแดง ใหกับนิสิตที่เรียนดีประจําปการศึกษาหนึ่ง ๆ
โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปการศึกษานั้นไมนอยกวา 30 หนวยกิต และไมเคยไดรับระดับขั้น F
หรืออักษร U ในปการศึกษานั้น และตองมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปการศึกษานั้น ๆ
3.50 ขึ้นไป
ขอ 23 การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
23.1 การบริหารหลักสูตร
23.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
23.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
23.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ขอ 24 การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนี ดาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก 5 ป
บทเฉพาะกาล
ขอ 25 นิสิตที่เขาศึกษากอนขอบังคับนี้ ประกาศใชใหใชบังคับเดิมตอไปจนสําเร็จการศึกษา
ขอ 26 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจประกาศได
การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามที่
เห็นสมควร แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
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ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาคผนวก ข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชาศึกษาทั่วไป

๑. คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.กลุมวิชาภาษา
- ทักษะภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- ภาษาอังกฤษพัฒนา
- ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๒.กลุมวิชามนุษยศาสตร
- สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
- ศิลปะในชีวิตประจําวัน
๓.กลุมวิชาสังคมศาสตร
- อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
- การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- รายวิชากลุมพลานามัย
๔.กลุมวิชาวิทยาศาสตร
- พฤติกรรมมนุษย
- ชีวิตและสุขภาพ
หมายเหตุ

๑.๑

๑.๒

Ο

×

×

๑.๓ ๑.๔

×

Ο
×

×
Ο

Ο

Ο

๑.๕

Ο
×
×
×
×
×

๓. ทักษะทาง
ปญญา

๒. ความรู

Ο
Ο

Ο

Ο

Ο
Ο

×

×

×

Ο Ο Ο
ความรับผิดชอบหลัก

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔

×

×

×
×
×
×

×
×
×
×

×

×

Ο

๓.๑

๓.๓

×

×
×
×
×

×

×
×

×
×
×

×
Ο

Ο

×

×

×

×

Ο
×

×
×

Ο
Ο
O

×

๓.๒

×

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๕.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร

๖.ดานทักษะ
Psychmotor

๔.๑

๔.๒

๕.๑

๕.๒

๖.๑

๖.๒

×

×

×

×
×
×
×

×

×
×

×
×

×

×
×

×
×

×

×

×

×

×
×

Ο
Ο
Ο
ความรับผิดชอบรอง

Ο

Ο

Ο

Ο
Ο
×

Ο
Ο

Ο

ไมมี

Ο
×

×

×
×

×
×

×
×
Ο

×
×
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ความหมายของผลการเรียนรูท ั้ง 5 ดาน มีดังตอไปนี้
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีความรับผิดชอบ
๑.๒ รูจักการมีสวนรวม
๑.๓ มีจิตสาธารณะ
๑.๔ มีจรรยาบรรณในการดําเนินชีวิต
๑.๕ เคารพชื่นชม ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเปนไทย
๒. ความรู
๒.๑ รูจักภาษาตางประเทศมากกวาหนึง่
๒.๒ ตระหนักในวัฒนธรรมวิถีชีวติ สังคมอาเซี่ยน สังคมโลก
๒.๓ เชื่อมโยงสภาพการปจจุบัน การดําเนินชีวิต
๒.๔ เรียนรูสถานะ ปญหาอุปสรรค การแกไข วิทยาศาสตร/คณิตศาสตรกบั ชีวิตประจําวัน
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ สามารถแยกแยะวิเคราะหบนหลักการของเหตุผล
๓.๒ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๓.๓ รูหลักการปรับบุคลิกภาพและสุขภาพ
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๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ สามารถติดตอสื่อสารกับสังคมไดทั้งพฤติกรรมกาย วาจา และเทคโนโลยีใหม
๔.๒ สรางปญญาในการอยูรวมกับผูอื่น
๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
๕.๑ วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหาสําหรับการนําเสนอเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
๕.๒ ประยุกตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการแปลความหมาย สื่อสารและการวางแผนในการดําเนินชีวิต
๖.ดานทักษะ Psychmotor
๖.๑ ฝกฝนการใชรางกายเพื่อสรางความสมบูรณของสุขภาพและจิตใจ
๖.๒ สามารถสรางบุคลิกภาพและการใชภาษาใหเปนที่ยอมรับของสังคมในระดับนานาชาติได
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะสูรายวิชา
รหัสวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

ชื่อวิชา
1

216104
216205
216215
216216
216302
216303
216305
216306
216307
216308
216313
216317
216318
216319
216351
216371
216372
216373
216401
216412
216492
216494
216495
232100
232101
216213
232105

หลักการโฆษณา
หลักการประชาสัมพันธ
การสือ่ สารในองคการ
ศิลปะการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
สถิติเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร
การสือ่ สารกับการเมือง
การวิจัยและประเมินผลทางการประชาสัมพันธ
สื่อมวลชนสัมพันธ
การบริหารงานลูกคาสัมพันธ
เทคนิคการนําเสนองานประชาสัมพันธ
การบริหารงานประชาสัมพันธ
การผลิตสือ่ กระจายเสียง
วาทนิเทศ
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
การสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
การผลิตสือ่ มัลติมีเดีย
การสือ่ สารเพื่อการโนมนาวใจ
การประชาสัมพันธองคกร
การสือ่ สารเพื่อการพัฒนา
การวางแผนงานประชาสัมพันธ
สหกิจศึกษา
การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ
วิทยานิพนธสําหรับปริญญาตรี
แนวคิดและทฤษฎีทางการสือ่ สาร
ความรูทวั่ ไปทางการสือ่ สารมวลชน
ภาษาเพื่อการสือ่ สาร
ภาพยนตรศึกษา
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2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะสูรายวิชา (ตอ)

รหัสวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

ชื่อวิชา
1

232221
232304
232342
205200*
205201*
205202*
213100*
217102*
833101*

การรายงานขาว
กฎหมายและจริยธรรมสือ่ มวลชน
การรูเทาทันสือ่
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิง
วิชาการ
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
ผลงาน
ธุรกิจเบือ้ งตน
จิตวิทยาทัว่ ไป
รัฐศาสตรเบือ้ งตน
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2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณคาของวิชาชีพทางการประชาสัมพันธ
2) มีจรรยาบรรณและมีความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานดานการประชาสัมพันธ
3) มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
4) นําเสนอขอมูลขาวสารจากขอเท็จจริง โดยไมมีอคติและความลําเอียง
5) มีจิตสํานึกและมีพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน









หมายเหตุ * เปนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น ไดเทียบเคียงผลการเรียนรูสหวิชานี้เขาสูผลการเรียนรูของหลักสูตรนี้ ซึ่งผลการเรียนรู 5 ดานมีดังตอไปนี้
1.
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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2.

3.

ดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการประชาสัมพันธ
2) มีความรูและความเขาใจในองคความรูที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ โดยใชวิธีการเรียนรูจากภาคปฏิบัติ
4) สามารถเรียนรูพัฒนาการทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
ทักษะทางปญญา
1) สามารถสืบคนเพื่อหาขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ ในการระบุและวิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง
2) สามารถประยุกตความรูทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ เพื่อใชในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ได
3) สามารถติดตามประเมินผลการทํางาน และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
4) สามารถแกไขปญหาหรือตอบโจทยปญหาที่ไดรับอยางวองไว และสรางสรรค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานและรับผิดชอบสงงานตามที่ไดรับมอบหมายใหตรงตามกําหนดเวลา
2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับองคกรไดเปนอยางดี
3) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทํางานในบทบาทของผูนํา หรือผูรวมงาน
4) มีความรับผิดชอบตอตนเองในการศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคํานวณตัวเลข เพื่อใชในการวางแผนงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร และแปลผลตัวเลขในการทํางานวิจัยทางการประชาสัมพันธ
2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน การแสดง หรือการใชสื่อสารมวลชน
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาหาขอมูลในการทํารายงาน หรือหาคําตอบในการเรียน
4) สามารถใชเทคโนโลยีทางการสื่อสารเปนเครื่องมือหรือสื่อในการทํางานดานการประชาสัมพันธ
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ภาคผนวก ค
สาระสําคัญในการปรับปรุงแกไขและโครงสรางหลักสูตร
ภายหลังการปรับปรุง
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1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร
1.1 สาระในการปรับปรุงแกไข และโครงสรางของหลักสูตร มีดังตอไปนี้
1.1.1 ปรับปรุงหนวยกิตทุกรายวิชาใหมีศกึ ษาดวยตนเอง ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และ สกอ
1.1.2 ปรับจํานวนหนวยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จากเดิม 30 หนวยกิต เปลีย่ นเปน
31 หนวยกิต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยคือเพิ่มรายวิชาพลานามัย 1 หนวยกิต
1.13 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายวิชาในกลุมวิชาบังคับ จากเดิม 54 หนวยกิต
เปลี่ยนเปน 66 หนวยกิต มีรายละเอียดการปรับดังนี้
1) ปดรายวิชา 232202 ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร
2) ปดรายวิชา 232240 ภาพถายเพื่อการสื่อสาร
3) ปดรายวิชา 216418 การบริหารการสื่อสารภาวะวิกฤต
4) เปดรายวิชาใหม 216216 ศิลปะการถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
5) เปดรายวิชาใหม 216213 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
6) เปดรายวิชาใหม 232221 การรายงานขาว
7) เปดรายวิชาใหม 216492 สหกิจศึกษา
8) เปดรายวิชาใหม 216494 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
9) เปดรายวิชาใหม 216495 การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
10) ปรับรายวิชาของคณะมนุษยศาสตรออก 3 วิชา ไดแก 205101 การเขียน
ขั้นพื้นฐาน 205131 ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน และ 205247 ภาษาอังกฤษสําหรับงานดานนิเทศ
ศาสตร
11) เปลี่ยนรายวิชาตามนโยบายเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม รายวิชา
ละ 3 หนวยกิต ไดแก 205101 การเขียนขั้นพืน้ ฐาน 205131 ทักษะการพูดขั้นพืน้ ฐาน และ
205247 ภาษาอังกฤษสําหรับงานดานนิเทศศาสตร เปลีย่ นเปน รายวิชาละ 1 หนวยกิต ไดแก
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
วิเคราะหเชิงวิชาการ และ 205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
12) ยายรายวิชาจากกลุมวิชาแกนมาเปนวิชาบังคับ ไดแก รายวิชา 213100
ธุรกิจเบื้องตน
1.1.4 ปรับจํานวนชั่วโมงการเรียนการสอน วิชาดังตอไปนี้
1)รายวิชา 216317 การผลิตสื่อกระจายเสียง
จากเดิม 3(1-6-5) เปลี่ยนเปน 3 (2-3-5)
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2)รายวิชา 232304 กฎหมายและจริยธรรมสือ่ มวลชน
จากเดิม 3(2-2) เปลี่ยนเปน 3 (3-0-6)
1.1.5 ปรับจํานวนหนวยกิตวิชาเลือกจากเดิม 12 หนวยกิต เปลี่ยนเปน 18 หนวยกิต
โดยแบงออกเปนดังตอไปนี้
1) วิชาเลือกรายวิชาทางดานนิเทศศาสตร เลือกเรียนจํานวนไมนอ ยกวา 12
หนวยกิต
2)วิชาเลือกกลุมภาษาซึ่งเดิมยายจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพมาเปนวิชาเลือกภาษา
โดยใหนิสิตเรียนกลุมวิชาภาษาใดภาษาหนึ่งอีก 6 หนวยกิต
1.1.6 เปลี่ยนแปลงรายวิชาในกลุมวิชาการศึกษาอิสระ 6 หนวยกิต มีการ
ปรับเปลีย่ นตามนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ปดรายวิชา 216491 การฝกงาน
2) ปดรายวิชา 216493 การศึกษาอิสระ
3) ยายไปอยูวิชาบังคับ รายวิชา 216492 สหกิจศึกษา
1.1.7 ปรับคําอธิบายรายวิชาตางๆ ตอไปนี้
1) 216373 การประชาสัมพันธองคกร
2) 216412 การวางแผนงานประชาสัมพันธ
3) 216319 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
1.1.8 ปรับชื่อรายวิชาดังตอไปนี้
1) 216371 การผลิตสื่อผสม เปลีย่ นเปน การผลิตสื่อมัลติมเี ดีย
2) 232100 หลักนิเทศศาสตรเบื้องตน เปลีย่ นเปน แนวคิดและทฤษฎีทางการ
สื่อสาร
3) 216318 วาทนิเทศเบื้องตน เปลี่ยนเปน วาทนิเทศ
4) 216104 การโฆษณาเบื้องตน เปลี่ยนเปน หลักการโฆษณา
5) 216205 การประชาสัมพันธเบื้องตน เปลีย่ นเปน หลักการประชาสัมพันธ
1.1.9 เปดรายวิชาใหมในกลุมวิชาเลือก ไดแก 232342 การรูเทาทันสื่อ
1.1.10 ปรับรายวิชาของคณะอื่นออกจากหลักสูตร ไดแก
1) 205222 การเขียนยอหนา
2) 205232 การสนทนา
3) 205351 การแปลเบื้องตน
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1.2 โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสราง
เดิมและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปรากฏดังนี้
ลําดับ
ที่

1.
2

3.

หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

เกณฑ
ศธ.
พ.ศ.
2548
30
84
6
120

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.2551

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.2555

30
93
21
66
54
12
6
129

31
93
9
84
66
18
6
130
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1.3 เปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2551 กับหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2551
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ
จํานวน
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก
จํานวน
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ จํานวน
กําหนดใหนิสิตทุกคนตองเรียน จํานวน
ดังตอไปนี้
1. กลุมวิชาภาษา
จํานวน
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
30
21
9
21
21

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 31 หนวยกิต
นิสิตตองเรียนในรายวิชาของแตละกลุม วิชาดังตอไปนี้

9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1. กลุมวิชาภาษา
จํานวน 12 หนวยกิต
001201 ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)

2. กลุมวิชาสังคมศาสตร
จํานวน 3 หนวยกิต
001134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0)

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
จํานวน 6 หนวยกิต
001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา 3(3-0-6)
001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)

3. กลุมวิชาพลานามัย
จํานวน 1 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
จํานวน 1 หนวยกิต
001150 กอลฟ
1(0-2)
001151 เกม
1(0-2)
001152 บริหารกาย
1(0-2)
001153 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
001154 วายน้ํา
1(0-2)
001155 ลีลาศ
1(0-2)
001156 ตะกรอ
1(0-2)
001157 นันทนาการ
1(0-2)
001158 ซอฟทบอล
1(0-2)
001159 เทนนิส
1(0-2)
001160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2)
001161 บาสเกตบอล
1(0-2)
001162 แบดมินตัน
1(0-2)
001163 ฟุตบอล
1(0-2)
001164 วอลเลยบอล
1(0-2)
001165 ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2)

สาระที่ปรับปรุง

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
จํานวน 7 หนวยกิต
001234 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
วิชาพลานามัย
1 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
001250 กอลฟ
1(0-2-1)
001251 เกม
1(0-2-1)
001252 บริหารกาย
1(0-2-1)
001253 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
001254 วายน้ํา
1(0-2-1)
001255 ลีลาศ
1(0-2-1)
001256 ตะกรอ
1(0-2-1)
001257 นันทนาการ
1(0-2-1)
001258 ซอฟทบอล
1(0-2-1)
001259 เทนนิส
1(0-2-1)
001260 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
001261 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
001262 แบดมินตัน
1(0-2-1)
001263 ฟุตบอล
1(0-2-1)
001264 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
001265 ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2-1)

ปรับปรุงรายวิชา หนวยกิต
ใหมีศึกษาดวยตนเอง
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และ สกอ.
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4. กลุมวิชาสหศาสตร
จํานวน 8 หนวยกิต
001171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0) 4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร
001172 การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2) 001277 พฤติกรรมมนุษย
001278 ชีวิตและสุขภาพ
001173 ทักษะชีวิต
2(1-2)

สาระที่ปรับปรุง

จํานวน 6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก
จํานวน 9 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0)
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
001121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา
คนควา
001122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
001123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
001124 ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
001125 ดุริยางควิจักขณ
001126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
001131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
001132 ไทยกับประชาคมโลก
001133 วิถีไทย วิถีทัศน
001135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)

ปรับปรุงรายวิชา หนวยกิต
ใหมีศึกษาดวยตนเอง
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และ สกอ.

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
001140 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2)
001142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 3(3-0)
001143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
001144 อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0)
001145 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(3-0)
001245 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
5. กลุมสหศาสตร
001170 พฤติกรรมมนุษย

3(3-0)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 93 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวน 93 หนวยกิต

1. กลุมวิชาแกน

1. กลุมวิชาแกน

205121

จํานวน

การเขียนขั้นพื้นฐาน

21 หนวยกิต
3(3-0)

จํานวน

สาระที่ปรับปรุง

9 หนวยกิต
ปดรายวิชา

111
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2551
205131
ดขั้นนพือ้นยกว
ฐานา 66 หนวยกิต
4. วิชาเอก ทักษะการพู
จํานวนไม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
3(3-0) 3.. วิชาเฉพาะ

จํานวนไมนอยกวา 84 หนวยกิต

205247
ภาษาอั
บงาน 54 หนวยกิต 3(2-2) 3.1 วิชาบังคับ
4.1 วิชาเอกบั
งคังบกฤษสําจํหรั
านวน
จํานวน 66 หนวยกิต
ดานนิเทศศาสตร
205351
การแปลเบื้องตน
3(3-0)
213100
ธุรกิจเบื้องตน
3(3-0) 216318 วาทนิเทศเบื้องตน
3(2-2-5)
216104 วาทนิ
การโฆษณาเบื
3(2-2)
216318
เทศเบื้องต้อนงตน
3(2-2) 205200
217102 การสื
จิต่อวิสารภาษาอั
ทยาทั่วไป งกฤษเพื่อ 3(3-0-6)
ประสงค
เฉพาะ ทางการ 3(3-0-6)
217102
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0) 232100 วัตถุแนวคิ
ดและทฤษฎี
สารภาษาอังกฤษเพื่อการ
232100
หลักนิเทศศาสตรเบื้องตน
3(3-0) 205201 การสื
สื่อ่อสาร
วิเคราะหเชิงวิชาการ
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอผลงาน
213100
ธุรกิจเบื้องตน
3
2. วิชาชีพพื้นฐาน
จํานวน 6 หนวยกิต
216104 หลักการโฆษณา
กลุมวิชาภาษา 6หนวยกิต
216205
การประชาสัมพันธเบื้องตน
3(2-2) 216205 หลักการประชาสัมพันธ
205222
การเขียนยอหนา
3(3-0)
216216 ศิลปะการถายภาพเพื่อการ
205232
การสนทนา
3(2-2)
216305
การวิจัยและประเมินผลทางการ
3(2-2)
ประชาสัมพันธ
ประชาสัมภาษาจี
พันธ น 1
206111
3(2-2) 216305 การวิจัยและประเมินผลทางการ
ประชาสัมพันธ
206112
ภาษาจีน 2
3(2-2)
216313
การบริหารงานประชาพันธ
3(2-2) 216313 การบริหารงานประชาพันธ
207281
ทักษะภาษาญี่ปุน 1
3(2-2)
216317
การผลิตสื่อกระจายเสียง
3(1-6) 216317 การผลิตสื่อกระจายเสียง
207282
ทักษะภาษาญี่ปุน 2
3(2-2)
216319
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2) 216319 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
218111
ภาษาพมาเบื้องตน 1
3(2-2)
216371
การผลิตสื่อผสม
3(1-6) 216371 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
218112
ภาษาพมาเบื้องตน 2
3(2-2)
216372
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
3(2-2) 216372 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
219101
ภาษาฝรั
3(2-3) 216373 การประชาสัมพันธองคกร
216373
การประชาสั
มพัน่งธเศสเบื
องคกร้องตน 1
3(2-2)
216412
การวางแผนงานประชาสั
พันนธ2
3(2-2)
219102
ภาษาฝรั่งเศสเบื้อมงต
3(2-3) 216412 การวางแผนงานประชาสัมพันธ
216418
การบริหารการสื่อสารภาวะวิกฤต
3(3-0)
220101
ภาษาเยอรมั
น
เบื
อ
้
งต
น
1
3(2-2) 232101 ความรูทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน
232101
ความรูท ั่วไปทางการสื่อสารมวลชน 3(3-0)
232103
ภาษาเพืภาษาเยอรมั
่อการสื่อสาร นเบื้องตน 2
3(2-2)
220102
3(2-2) 216213 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
221101

ภาษาเกาหลีเบื้องตน 1

3(2-2)

22110

ภาษาเกาหลีเบื้องตน 2

3(2-2

สาระที่ปรับปรุง
ปดรายวิชา

1(0-2-1)

ปรับปรุงรายวิชา
ยาวยออก
หน
ยกิต
ใหมีศึกษาดวย
ตนเอง
เป
ดรายวิชา
ตามนโยบายของ
ใหม
มหาวิตาม
ทยาลัย
นโยบาย
และ สกอ.

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ยาเปลี
ยจากวิ
่ยนชืช่อาแกน
รายวิชา
ปรับชื่อรายวิชา
ปรับชื่อรายวิชา

3(2-2-5)

เปดยรายวิ
ชาใหม
ายออก
ยายออก

1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ปรับจํานวนชั่วโมง
ปรับปรุงรายวิชา
หนวยกิต
ใหมีศึกษาดวย
ตนเองตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
และ สกอ.

ปยดารายวิ
ชา
ยไปอยู
กลุมวิชาภาษา
ปรัในวิ
บชืช่อาเลื
วิชาอก
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232202
ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร
3(2-2)
232240
ภาพถายเพื่อการสื่อสาร
3(2-2)
232304
กฎหมายและจริ
่อมวลชน
3(2-2)
หลักสูตรเดิยมธรรมสื
พ.ศ.2551
833200
รัฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
4.2 วิชาเอกเลือก
จํานวน
12 หนวยกิต
4.2.1 กลุมวิชาการสื่อสาร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยเลือกจาก
216215
การสื่อสารในองคการ
3(2-2)
216302

3(3-0)

216401

สถิติเพื่อการวิจัยทางนิเทศ
ศาสตร
การสื่อสารกับการเมือง
สื่อมวลชนสัมพันธ
การบริหารงานลูกคาสัมพันธ
เทคนิคการนําเสนองาน
ประชาสัมพันธ
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

232105

ภาพยนตรศึกษา

3(2-2)

216303
216306
216307
216308
216351

232221

การรายงานขาว

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

232304 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
232221 การรายงานขาว
833101
3.2 วิชาเลือรักฐศาสตรเบื้องตนจํานวน 18 หนวยกิต

3.2.1 วิชาเลือกทางดานนิเทศศาสตรจากวิชาตอไปนี้
216492
กษา
6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12สหกิ
หนจวศึยกิ
ต โดยเลือกจาก
หรือ ่อสารในองคการ
216215 การสื
3(2-2-5)
216495 การฝกอบรมหรือฝกงาน
6 หนวยกิต
216302 สถิ
ต
เ
ิ
พื
อ
่
การวิ
จ
ย
ั
ทางนิ
เ
ทศ
3(3-0-6)
ในตางประเทศ
ศาสตร
216494 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6 หนวยกิต
216303 การสื่อสารกับการเมือง
3(2-2-5)
216306 สื่อมวลชนสัมพันธ
3(2-2-5)
216307 การบริหารงานลูกคาสัมพันธ
3(2-2-5)
216308 เทคนิคการนําเสนองาน
3(2-2-5)
ประชาสัมพันธ
216351 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา 3(2-2-5)
การ
216401 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
232105
232342

ภาพยนตรศึกษา
การรูเทาทันสื่อ

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3.2.2.

กลุมวิชาภาษา เลือกเรียนวิชา
ภาษาใดภาษาหนึ่ง 6
1)กลุมวิชาภาษาจีน

หนวยกิต

สาระทีป่ปดรายวิ
รับปรุ
ชาง

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ปรับจํานวนชั่วโมง
ยายมาจากกลุม
วิชาเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับปรุงตาม
นโยบายพัฒนา
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย

เปดรายวิชาใหม

3(2-2)

206111
206112
207281
207282
218111
218112
219101
219102
221101
221102

ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
2)กลุมวิชาภาษาญี่ปุน
ทักษะภาษาญี่ปุน 1
ทักษะภาษาญี่ปุน 2
3)กลุมวิชาภาษาพมา
ภาษาพมาเบื้องตน 1
ภาษาพมาเบื้องตน 2
4)กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
5)กลุมวิชาภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลี 1
ภาษาเกาหลี 2

3(2-2-7)
3(2-2-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ยายมาจาก
กลุมวิชาชีพ
พื้นฐาน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2551

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

4.2.2 กลุมการศึกษาอิสระ การฝกงาน
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกจาก
216491
การฝกงาน
6 หนวยกิต
หรือ
216492
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
หรือ
216493
การศึกษาอิสระ
6 หนวยกิต
17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นิสิตจะตองเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันการศึกษาอื่น ทีม่ หาวิทยาลัย
นเรศวรรับรอง จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต

สาระที่ปรับปรุง

ปดรายวิชา
ยายไปอยูวิชา
บังคับ
ปดรายวิชา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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1.4 ตารางเปรียบเทียบรหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

232103

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communication
หลัก เกณฑ การใช ภาษาเพื่อ การ
สื่อ สารไปยั งผู ฟ งกลุ มเป าหมายต าง ๆ ใหเ กิ ด
ประสิทธิผล การใชคํา ขอความ สํานวน ลีลา
การพูดและการเขียน โดยอาศัยหลักการโนมนาว
ใจ การฝกทักษะในการสื่อสารดานตาง ๆ
Principles of using language to
communicate with various target groups to
achieve results considering word choice,
topic, including oral and written styles used
convincingly with practice in different
aspects of communication

216213

216104

216104

การโฆษณาเบื้องตน
Introduction to Advertising
แ น ว ค ว า ม คิ ด ค ว า ม ห ม า ย
วิวัฒนาการของวิช าการโฆษณา การวิเ คราะห
สินคา วิเคราะหผูบริโภคและวิเคราะหตลาดการ
วางแผนกลยุ ท ธ วิ ธี ท างด า นการตลาด การ
สรางสรรคงานโฆษณาการผลิตชิ้นงานโฆษณา
ผานสื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิท ยุ และสื่ อ
โทรทัศน การวางแผนซื้อสื่อโฆษณา อิทธิพลของ
โฆ ษณ าที่ มี ต อ ผู บริ โภค สั ง ค มต ลาด แ ล ะ

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communication
หลั ก เกณฑ การใช ภ าษาเพื่ อ การ
สื่ อ สารไปยั ง ผู ฟ ง กลุ ม เป า หมายต า ง ๆ ให เ กิ ด
ประสิทธิผล การใชคํา ขอความ สํานวน ลีลาการ
พูดและการเขีย น โดยอาศัย หลัก การโนมนาวใจ
การฝกทักษะในการสื่อสารดานตาง ๆ
Principles of using language to
communicate with various target groups to
achieve results considering word choice,
topic, including oral and written styles used
convincingly with practice in different aspects
of communication

สาระที่
ปรับปรุง
เปลี่ยน
รหัสวิชา

หลักการโฆษณา
ปรับ
Principles of Advertisements
ชื่อวิชา
แ น ว ค ว า ม คิ ด ค ว า ม ห ม า ย
วิ วั ฒ นาการของวิ ช าการโฆษณา การวิ เ คราะห
สิน คา วิเ คราะหผูบ ริโภคและวิเ คราะหตลาดการ
วางแผนกลยุ ท ธ วิ ธี ท างด า นการตลาด การ
สรางสรรคงานโฆษณาการผลิตชิ้นงานโฆษณาผาน
สื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน
การวางแผนซื้อสื่อโฆษณา อิทธิพลของโฆษณาที่มี
ตอผูบริโภคสังคมตลาด และสื่อสารมวลชน วิธีการ
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สื่อสารมวลชน วิธีการวัดผลประสิทธิภาพชิ้นงาน วัด ผลประสิ ท ธิ ภ าพชิ้น งานโฆษณา หนา ที่ แ ละ
โฆษณา หนาที่ และบริ ก ารของบริ ษัท ตัว แทน บริการของบริษทั ตัวแทนโฆษณา รวมทั้งกฎหมาย
โฆษณา รวมทั้ ง กฎหมายและจรรยาบรรณที่ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับโฆษณา
เกี่ยวของกับโฆษณา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
สาระที่
ปรับปรุง
Concepts, meaning, and the development of Concepts, meaning, and the development of
advertisements; product and consumer
advertisements; product and consumer
analysis as will as analysis of market
analysis as will as analysis of market
strategies and other marketing techniques strategies and other marketing techniques
along with creating advertisements and
along with creating advertisements and
producing advertisements for various media producing advertisements for various media
such as newspapers, radio, and television; such as newspapers, radio, and television;
and planning for purchasing advertisements, and planning for purchasing advertisements,
the influence of advertising on the consumer the influence of advertising on the consumer
in a market society and the mass media,
in a market society and the mass media,
methods of evaluating the efficacy of
methods of evaluating the efficacy of
advertisements, duties and services of
advertisements, duties and services of
advertising agencies, the advertising
advertising agencies, the advertising
representative, including a study of laws and representative, including a study of laws and
ethics related to advertisements
ethics related to advertisements
216205

การประชาสัมพันธเบื้องตน
Introduction to Public Relations
ความหมาย หลัก การ วิวัฒนาการ
ประชามติ การดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย สื่ อ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ และตัวอยางการประชาสัมพัน ธ
ของหน ว ยงานของภาครั ฐ และองค ก รที่ ไ ม ไ ด
แสวงหากําไร
Meaning, principles, development of

หลักการประชาสัมพันธ
ปรับ
Principles of Public Relations
ชื่อวิชา
ความหมาย หลั ก การ วิ วั ฒ นาการ
ปร ะ ช าม ติ ก าร ดํ าเ นิ น ง านป ร ะ ช าสั ม พั น ธ
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย สื่ อ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ และตัวอยางการประชาสัมพันธของ
หนวยงานของภาครัฐ และองคก รที่ไมไดแสวงหา
กําไร
Meaning, principles, development
216205
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communication as well as studying the
public and the work of public relations
including the communication target and
instruments used in public relations with
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

of communication as well as studying the
public and the work of public relations
including the communication target and
instruments used in public relations with
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

examples of public relations in government
and non-profit private organizations
216317 การผลิตสื่อกระจายเสียง
Broadcasting Production
3(1-6)
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การเขียนบท
การบันทึกเสียง ฝกประกาศและจัดรายการวิทยุ
กระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ รูปแบบใด
รูปแบบหนึง่ โดยการบันทึกเทป วิธีการผลิตราย
วิทยุโทรทัศนทั้งแบบกลองเดี่ยว และหลายกลอง
ฝกปฏิบัติผลิตรายการทางวิทยุโทรทัศนตั้งแต
การกําหนดรูปแบบ เนื้อหารายการ การเขียนบท
การถายทํา การตัดตอ และบันทึกเสียง
Radio broadcasting production,
target audience analysis, radio script writing,
radio recording, radio annoucement
trainning and radio production for public
relation using a format by tape recording,
television broadcasting production with
single camera and multi – camera
movement, television production practice
starting from format, content script,
production to editing and recording

examples of public relations in government
and non-profit private organizations
216317 การผลิตสื่อกระจายเสียง
Broadcasting Production
3(2-3-5)
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การเขียนบท
การบันทึกเสียง ฝกประกาศและจัดรายการวิทยุ
กระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ รูปแบบใด
รูปแบบหนึง่ โดยการบันทึกเทป วิธีการผลิตราย
วิทยุโทรทัศนทั้งแบบกลองเดี่ยว และหลายกลอง
ฝกปฏิบัติผลิตรายการทางวิทยุโทรทัศนตั้งแตการ
กําหนดรูปแบบ เนื้อหารายการ การเขียนบท การ
ถายทํา การตัดตอ และบันทึกเสียง
Radio broadcasting
production,target audience analysis, radio
script writing,radio recording, radio
annoucement trainning and radio production
for public relation using
a format by tape recording, television
broadcasting production with single camera
and multi – camera movement, television
production practice starting from format,
content script, production to editing and
recording

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
จํานวน
ชั่วโมง
บรรยายปฏิบัติ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
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216216

216318

ศิลปะการถายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
Art of Photography for Public
Relations 3(2-2-5)
ศึกษาประวัติความเปนมาของศิลปะ
ทฤษฎีการถายภาพ และการสื่อความหมายของงาน
ศิลปะดวยภาพถาย รวมทั้งศึกษาการทํางานของ
กลองถายภาพ อุปกรณเสริมตางๆ วิธีการถายภาพ
การจัดองคประกอบของภาพถาย และการนําเสนอ
ผลงานภาพถายใหเกิดความนาสนใจ เพื่อประโยชน
ตองานภาพถายเพื่อการประชาสัมพันธ และงาน
ภาพถายดานอื่นๆ อาทิ งานภาพขาว งานภาพถาย
เพื่อความบันเทิง เปนตน
Study the history of art, the
theory of photography and the representation
of art through photos. Examine the operation
of cameras, optional equipments and methods
of taking photos, including photographic
composition and presentation to create
interest beneficial to photography for public
relation and/or others such as news,
entertainment.
วาทนิเทศเบื้องตน
216318 วาทนิเทศ
Speech Communication
Speech Communication
หลั ก การและทฤษฎี ท างการพู ด
หลั ก การ และ ทฤษ ฎี ท างการพู ด

สาระที่
ปรับปรุง
เปดราย
วิชาใหม

ปรับ
ชื่อวิชา
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รวมถึงปจจัยที่ทําใหการพูดสัมฤทธิ์ผล รูปแบบ
ต า ง ๆ ข อ ง ก า ร พู ด ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ง า น
ประชาสัมพันธ
Process of communication and
its role in political communication in
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
a democracy both at the national and local
level and analyze of communicative
activities that foster civic duty including the
effect of communication and political
activities
216319
การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
Writing for Public Relations
หลัก การเขีย นที่อานเขาใจงาย มี
เนื้อหาที่ตอเนื่องกลมกลืนกัน ฝกการเขีย นใน
ลั ก ษ ณ ะ ต า ง ๆ เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น ใ น ง า น
ประชาสัมพันธ
Concise and continuous in
content media and variously writing styles

216371

รวมถึงปจจัยที่ทําใหการพูดสัมฤทธิ์ผล รูปแบบ
ตาง ๆ ของการพูดที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ
Process of communication and its
role in political communication in
a democracy both at the national and local
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
สาระที่
ปรับปรุง
level and analyze of communicative activities
that foster civic duty including the effect of
communication and political activities

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ปรับคํา
Writing for Public Relations
อธิบาย
ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร เ ขี ย น เ พื่ อ ก า ร รายวิชา
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ พรอมฝกปฏิบัติการ
เขียนนั้น และศึกษาแนวทางการคิดสรางสรรคงาน
เขียน เพื่อใชประโยชนใ นสื่อประชาสัมพัน ธตางๆ
ไดแก ขาวแจก การบรรยายภาพขาว บทความ สาร
คดี บทสัม ภาษณ บทวิท ยุ บทโทรทัศ น คําขวั ญ
และสุนทรพจน
Study principles of writing for several
public relations and practice writing as such.
Investigate methods of creative writing to be
used and applied in public-relation media
such as press release, photo caption, article,
documentary, interview, radio script, TV script,
slogan and speech.
การผลิตสื่อผสม
216371 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ปรับ
Multimedia Production
Multimedia Production
ชื่อวิชา
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสักระบวนการและขั
มพันธ ดวยการใช้นเตอนการผลิ
ทคโนโลยีที่เตหมาะสม
สือ่
216319
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เพื่ อ ติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ กลุม เป า หมายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เชน การเขียนตัวอักษร การพิมพ
ในสื่อสิ่งพิมพ และการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ชวยในการผลิตและการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
Process and public relation
printing production with appropriate
technology for target audience in efficiency
such as typography, printing and
presentation
216373

การประชาสัมพันธองคกร
Corporate Public Relations
3(2-2)
ความหมาย โครงสรางขององคก ร
ภาพลั ก ษณ อ งค ก ร การประชาสั ม พั น ธ กั บ
ภาพลักษณ กระบวนการดําเนินงานและกลยุทธ
การประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณองคกรทั้ง
หนวยงานรัฐบาลและหนวยงานเอกชน เพื่อเปน
การสรางการยอมรับ และศรัทธาตอองคกร ดวย
วิ ธี ก ารแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม และ
กิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสรางสังคม
Corporate public relations,
their organizational structure and image;
constructing organizational procedures
and images portrayed for both private and
government entities; and impact and loyalty
which arise from the social responsibility and
special activities implied and inherent

เพื่อการประชาสัมพันธ ดวยการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ เชน การเขียนตัวอักษร การ
พิมพในสื่อสิ่งพิมพ และการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรชวยในการผลิตและการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
สาระที่
ปรับปรุง
Process and public relation printing
production with appropriate technology for
target audience in efficiency such as
typography, printing and presentation

216373

การประชาสัมพันธองคกร
Corporate Public Relations
ศึกษาลักษณะปญหา ความตองการ
ขององคก รยุคใหม และการทําใหบ รรลุเ ปาหมาย
เรียนรูก ลเม็ดการบริห ารและการประชาสัมพันธที่
ตองไปดวยกัน เพื่อใหผูเรียนทันกับสถานการณที่มี
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งไดเห็นแนวทางการบริหาร
และการประชาสั ม พั น ธ ความรวดเร็ ว ในการ
ตั ด สิ น ใจเพื่ อ ศั ก ยภาพทางการแข ง ขั น และ
ความสําเร็จ ขององคก ร เรีย นรูและฝก คิดเชิงกล
ยุทธจากปญหาหรือสถานการณที่เกิดขึ้นจริง รูจัก
การคิ ด สร า งสรรค ใ ห เ กิ ด แนวทางใหม ๆ ที่ เ ป น
แนวคิดที่แตกตางเพื่อตอบโจทย และปรับ เปลี่ย น
ให เ ข า กั บ เหตุ ก ารณ อ ย า งมื อ อาชี พ ซึ่ ง จะเป น
ประโยชนกับฝายบริหารองคกรได
Study problems, needs and
missions of new organizations. Examine tricks
of administration and public relation

ปรับ
คํา
อธิบาย
รายวิชา

120

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

216412

การวางแผนงานประชาสัมพันธ
Public Relations Planning
การะบวนการ ขั้นตอนการวางแผน
งานประชาสัมพันธ การกําหนดงบประมาณ การ
กําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบ เพื่อใหการวางแผน
งานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพรัดกุม และเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด รวมทั้ ง การติ ด ตามแผนการ
ประเมิ น ผลการวางแผนระยะสั้ น การวางแผน
ระยะยาว และกลยุ ท ธการปรั บ เปลี่ ย นแผนให
สอดคลองกับสถานการณ
Process of Public Relations
planning, budget planning and human
resource management to effectively plan,
operate and maximize benefit including
monitoring short tem plan, long term plan
and define strategy

simultaneously in order to be updated with
current situations and affairs. Look at ways of
administration and public relation, including
how to make quick decisions beneficial to
competitive potentiality and success of
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
สาระที่
ปรับปรุง
organizations. Learn and practice strategic
management from current problems and real
situations. Learn to think creatively to gain
innovative methods for solving problems and
adjusting oneself to any situation
professionally, leading to advantages of
organizational administration
216412
การวางแผนงานประชาสัมพันธ ปรับคํา
Public Relations Planning
อธิบาย
ความหมาย กระบวนการ ขั้นตอนการ
รายวิชา
วางแผนงานประชาสัมพันธทงั้ ระยะสั้นและระยะ
ยาว ที่รวมไปถึงการกําหนดงบประมาณ บุคลากร
ผูรับผิดชอบ และการติดตามประเมินผล พรอมทั้ง
กลยุทธการปรับเปลี่ยนแผนใหสอดคลองกับ
สถานการณ เพื่อใหการวางแผนงานดําเนินการนัน้
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ตอองคกร ตลอดจนจัดทําโครงการรณรงค
ประชาสัมพันธตามแผนที่ไดจดั ทําขึน้
Study the meaning, process and
plan of public relations, both short
and long term, including budget
planning, personnel involved and
evaluation. Learn how to regulate
and/or change strategies to be
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compatible with current situations
for organizational potentiality and
benefit, including making campaign
projects to publicize according to
the set-up planning
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
216494

วิทยานิพนธระดับ
ปริญญาตรี
Undergraduate Thesis 6 หนวยกิต
ศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองในหั ว ข อ ที่
เกี่ย วของกับ งานดานการประชาสัมพัน ธโดยผาน
กระบวนการวิ จั ย ครบทุ ก ขั้ น ตอนซึ่ ง ผลของ
การศึกษาคนควาสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อเปน
ประโยชนในการประกอบวิชาชีพและเปนแนวทาง
ในการศึกษาคนควาตอไป
Do the independent study on the
topic related to public relations through all
research processes. Apply research results to
profession and further research studies.

216495 การฝกอบรมหรือฝกงานใน
ตางประเทศ
International Academic or
Professional Training
6หนวยกิต
การฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะดานการ
ประชาสัมพันธ หรือฝกงานในหนวยงานภาครัฐ
หรือเอกชนในตางประเทศ โดยไดรับคามเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห
Professional training about public
relations skill or practical apprenticeship in

สาระที่
ปรับปรุง
เปดราย
วิชาใหม

เปดราย
วิชาใหม
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government or private sectors in overseas as
approved by university for at least 16 weeks
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232100

หลักนิเทศศาสตรเบื้องตน
Introduction to Communication Arts
วิวัฒนาการ ความหมาย กระบวนการ
องคประกอบ ความสําคัญของการสื่อสาร
รูปแบบการสื่อสารและทฤษฎีพนื้ ฐาน
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพื่อใหนิสติ มี
ความรูความเขาใจ มีแนวคิดทีจ่ ะนํามาใช
ประโยชน ในการเรียนนิเทศศาสตรขั้นสูงขึ้น
ตอไป
Development,definition,processes,
communion
and
importance
of
communication arts as well as models, basic
theories, and the efficacy of communication
to provide students with knowledge, and
understanding of the topic to be used in
studying higher level communication arts
courses

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
232100

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับ
ชื่อวิชา

แนวคิดและทฤษฎีทางการ
สื่อสาร
Concept and Theory of communication
วิ วั ฒ น า ก า ร ค ว า ม ห ม า ย
กระบวนการ องคประกอบ ความสําคัญของการ
สื่ อ สาร รู ป แบบการสื่ อ สารและทฤษฎี พื้ น ฐาน
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพื่อใหนิสิตมีความรู
ความเขาใจ มีแนวคิดที่จะนํามาใชประโยชน ใน
การเรียนนิเทศศาสตรขั้นสูงขึ้นตอไป
Development,
definition,
processes, communion and importance of
communication arts as well as models, basic
theories, and the efficacy of communication to
provide students with knowledge, and
understanding of the topic to be used in
studying higher level communication arts
courses
232342 การรูเทาทันสื่อ
3(3-0-6) เปดราย
Media literacy
วิชาใหม
ความหมาย กรอบความคิด
เบื้องตนเกีย่ วกับการรูเ ทาทันสื่อดานวัฒนธรรม,
วัฒนธรรมสมัยนิยม บริโภคนิยม วัฒนธรรมเพื่อ
การคาดวยกรรมสิทธิ์ของสื่อ ประวัติศาสตรสื่อเชิง
วิเคราะห ทฤษฎี สังคมมวลชนและทฤษฎีการอบรม
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บมเพาะ วิเคราะหสื่อแตละประเภทตั้งแต
หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร สื่อ
บุคคล และมิวสิควิดีโอ ตลอดจนเรียนรูผลกระทบ
ของสื่อเชิงวิเคราะห
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

232304 กฎหมายและจริยธรรม
สื่อมวลชน 3(2-2-5)
Laws and Ethics for Mass
Media
กฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคับ และ
ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับสื่อมวลชน สิทธิ เสรีภาพ
ในการเสนอขา วสาร การแสดงความคิ ดเห็ น
วิพากษวิจารณ ความรับผิดชอบตอหนาที่และ
สังคมในฐานะนักนิเทศศาสตร รวมถึงกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
Laws, regulations, requirements
and announcements regarding mass media,
rights and freedom in presenting news,
opinion and criticism as well as the
journalist’s responsibility towards the job and
society along with other relevant laws

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
A Study of Media Literacy theory which
emphasized on popular culture, consumerism,
and media ownership. Learning and Using the
concept of cognitive approach to analyze the
variety of media i.e. print media, newspaper,
radio, film, and music video. Leading to the
critical thinking of the media’s affect.
232304 กฎหมายและจริยธรรม
สื่อมวลชน 3(3-0-6)
Laws and Ethics for Mass
Media
กฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และ
ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับสื่อมวลชน สิทธิ เสรีภาพ
ในการเสนอข า วสาร การแสดงความคิ ด เห็ น
วิพากษวิ จ ารณ ความรับ ผิดชอบตอหนาที่ และ
สังคมในฐานะนักนิเทศศาสตร รวมถึงกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
Laws,regulations, requirements
and announcements regarding mass media,
rights and freedom in presenting news,
opinion and criticism as well as the journalist’s
responsibility towards the job and society
along with other relevant laws

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
จํานวน
ชั่วโมง
บรรยายปฏิบัติ
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205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English
Specific Purpose
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

for

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

เปดราย
วิชาใหม

สาระที่
ปรับปรุง

ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการออกเสียง การ
ใชคําศัพท
สํานวน
และรูปประโยคเพื่อ
วัตถุประสงคทางวิชาการและวิชาชีพ
Practice listening and speaking
English
with
emphasis
on
pronunciation,vocabulary,expressions,and
sentence structures for academic and
professional purpose
205201
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ เปดราย
วิเคราะหเชิงวิชาการ
1(0-2-1) วิชาใหม
Communicative
English
Academic Analysis
ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษ โดยเนนการ
สรุปความ การวิเคราะห การตีความ และการ
แสดงความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการ
ตามสาขาของผูเรียน
Practice listening and speaking
English with emphasis on summarizing,
analyzing , interpreting ,and expressing
opinions for academic purposes applicable
to students’ educational field
205202
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอผลงาน
1(0-2-1)

เปดราย
วิชาใหม
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Communicative English for
Research Presentation
ฝกนําเสนอผลงานการคนควาหรือ
ผลงานวิจัยที่เกีย่ วของกับสาขาของผูเรียนเปน
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
สาระที่
ปรับปรุง
Practice giving oral presentations on
academic research related to students’
educational fields with effective delivery in
English
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1.5 แผนการศึกษาที่ปรับปรุง พ.ศ.2551 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการศึกษาปรับปรุง
พ.ศ.2555 มีรายละเอียดดังนี้
แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ.2551

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ.2555

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
001171 ชีวิตและสุขภาพ
001173
001XXX
217102
232100
232101

3(3-0) 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
3(3-0) 00221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
คนควา
ทักษะชีวิต
2(1-2) 001234 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
0011XX วิชาพลานามัย
1(0-2-1)
กลุมพลานามัย
1(0-2) 217102 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0) 232100 แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
3(3-0-6)
หลักนิเทศศาสตรเบื้องตน
3(3-0) 232101 ความรูทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
ความรูทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน 3(3-0)
รวม 18 หนวยกิต
รวม 19
หนวยกิต

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001103
001112
001134
211200
216205

ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
รัฐศาสตรเบื้องตน
การประชาสัมพันธเบื้องตน

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

001201
001212
001235
213100
216205
216213
833101

ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ธุรกิจเบื้องตน
หลักการประชาสัมพันธ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
รัฐศาสตรเบื้องตน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รวม

15 หนวยกิต

รวม 21

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ.2551

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ.2555

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001xxx
001xxx
205121
216104
216318
232103

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การเขียนขั้นพื้นฐาน
การโฆษณาเบื้องตน
วาทนิเทศเบื้องตน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
3(X-X)
3(X-X)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

รวม 18 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
001172 การจัดการการดําเนินชีวิต
001XX วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
205131 ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน
213100 ธุรกิจเบื้องตน
216372 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
232240 การถายเพื่อการสื่อสาร

หนวยกิต

001213
001278
216104
216318
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ชีวิตและสุขภาพ
หลักการโฆษณา
วาทนิเทศ
วิชาภาษาในกลุมวิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม 21 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0) 001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(X-X) 001277 พฤติกรรมมนุษย
3(2-2) 205200 การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ
3(3-0) 216216 ศิลปะการถายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
3(2-2) 232221 การรายงานขาว
3(2-2) XXXXXX วิชาภาษาในกลุมวิชาเลือก
XXXXXX วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
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รวม 18 หนวยกิต

216319
216371
232202
232304
XXXXXX
XXXXXX

รวม 19

หนวยกิต

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ.2551

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ.2555

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
การผลิตสื่อผสม
ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
วิชาภาษาในกลุมวิชาพื้นฐาน
วิชาเอกเลือก(กลุมวิชาการสื่อสาร)

รวม

3(2-2)
3(1-6)
3(2-2)
3(2-2)
3(X-X)
3(X-X)

205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
วิเคราะหเชิงวิชาการ
216305 การวิจัยและประเมินผลทางการ
ประชาสัมพันธ
216319 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
216371 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
216373 การประชาสัมพันธองคกร
232304 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
XXXXX วิชาเลือก

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

18 หนวยกิต
รวม

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
205247 ภาษาอังกฤษสําหรับงานดานนิเทศ
ศาสตร
216305 การวิจัยและประเมินทางการ
ประชาสัมพันธ
216313 การบริหารงานประชาสัมพันธ

19

หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2) 205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
การนําเสนอผลงาน
3(2-2) 216313 การบริหารงานประชาสัมพันธ
216317 การผลิตสื่อกระจายเสียง
3(2-2) 216372 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
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216317 การผลิตสื่อกระจายเสียง
XXXXXX วิชาภาษาในกลุมวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
XXXXXX วิชาเลือกเสรี

รวม 18

3(1-6) 216412 การวางแผนงานประชาสัมพันธ
3(X-X) XXXXXX วิชาเลือก
XXXXXX วิชาเลือก
3(X-X)

หนวยกิต

รวม 19

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ.2551

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
3(3-0)

216492 สหกิจศึกษา

216373 การประชาสัมพันธองคกร

3(2-2) 216495

216412
216418
216XXX
XXXXX

3(2-2)
3(3-0)
3(X-X)
3(X-X)

การวางแผนงานประชาสัมพันธ
การบริหารการสื่อสารภาวะวิกฤต
วิชาเอกเลือก (กลุมวิชาการสื่อสาร)
วิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต

หรือ
ฝกอบรมหรือฝกงานใน
ตางประเทศ

6 หนวยกิต

216494 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี

รวม 18 หนวยกิต

รวม

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
216491 การฝกงาน

หนวยกิต

แผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ.2555

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
205381 การแปลเบื้องตน

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

6

6 หนวยกิต

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
6 หนวยกิต

216492 สหกิจศึกษา
หรือ

6 หนวยกิต

130
หรือ

216492 สหกิจศึกษา
216793 การศึกษาอิสระ

6 หนวยกิต
หรือ
6 หนวยกิต

216495

ฝกอบรมหรือฝกงานใน
ตางประเทศ

216494 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี

รวม 6 หนวยกิต

รวม

ภาคผนวก ง
ผลงานวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา
ของอาจารยประจําหลักสูตร

6 หนวยกิต

6 หนวยกิต

6 หนวยกิต
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ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา
อาจารยประจําหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ไพศาล อินทสิงห
เอกสารประกอบคําสอน
ไพศาล อินทสิงห.การประชาสัมพันธเบื้องตน.
ตํารา
ไพศาล อินทสิงห.การวางแผนการประชาสัมพันธ.
เขียนบทความเผยแพรทางหนังสือพิมพ ดังนี้
1.การประชาสัมพันธเชิงรุก : รุกอยางไร
2.รัฐมนตรีโลกลืม
3.เคล็ดลับ 10 ประการสูความสําเร็จในงานประชาสัมพันธ
4.ขอบคุณไทยนิวส
5. 12 ขอคิดบริหารงาน PR ใหโดนใจนาย
2. ผูชวยศาสตราจารย พนิดา จงสุขสมสกุล
งานวิจัย
พนิดา จงสุขสมสกุล.(2553). Media and Happiness in Nongkweaw
Community, Thamuang District, Kanchanaburi Province.
พนิดา จงสุขสมสกุล.(2553).Climate Change Discourse in movies: 2012 THE
END OF THE WORLD and INCONVENIENCE TRUTH
พนิดา จงสุขสมสกุล.(2550).แนวทางการสื่อสารเพื่อสรางความเขมแข็งในงานวิทยุ
ชุมชนประเทศไทย
พนิดา จงสุขสมสกุล.(2549).การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
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พนิดา จงสุขสมสกุล.(2548).อัตลักษณหนังตะลุง
บทความวิชาการที่ไดรับการเผยแพร
พนิดา จงสุขสมสกุล.(2551).วิทยุชุมชน หองเรียนเสมือนของคนทองถิน่ ในประเทศไทย
ตีพิมพในวารสารการสื่อสาร คณะการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับที่ 2
ปที่ 2 2551
พนิดา จงสุขสมสกุล.(2549).การสื่อสารเพื่อการจัดการภาวะวิกฤต ตีพิมพในวารสาร
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 2 ปที่ 2 2549
พนิดา จงสุขสมสกุล.(2548).หนังตะลุง การผลิตซ้ําสื่อพื้นบานและอัตลักษณทองถิน่ ใน
สื่อประเพณีของภาคใตประเทศไทย ตีพมิ พในวารสารวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 1 ปที่ 1
2548
บทความ สารคดีที่ไดรบั การเผยแพร
พนิดา จงสุขสมสกุล.(2546). 10 บทความเชิงวิชาการในคอลัมภ “จับกระแส”
หนังสือพิมพลานนาโพสต จังหวัดลําปาง
3. ผูชวยศาสตราจารยพัทธนันท เด็ดแกว
ผลงานวิจัย
พัทธนันท เด็ดแกว.(2547). การประชาสัมพันธทางการตลาด
พัทธนันท เด็ดแกว.(2549). การประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาชุมชน
พัทธนันท เด็ดแกว.(2550). ความพึงพอใจและการนําไปใชประโยชนการ
ประชาสัมพันธเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครพิษณุโลก (2550)
พัทธนันท เด็ดแกว.(2551). การเปดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนใน
จังหวัดพิษณุโลกจากการสื่อสารการตลาด (2551)
พัทธนันท เด็ดแกว.(2552). การเปดรับขอมูลขาวสารเกีย่ วกับประเทศจากสื่อมวลชนที่
มีผลตอคานิยมและพฤติกรรมการบริโภคสินคาเกาหลีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร (2552)
เอกสารประกอบการสอน
พัทธนันท เด็ดแกว.(2551).การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ. 251 หนา

133

4. นางสาวนัทฐิรา คูณค้าํ
ผลงานวิจัย
นัทฐิรา คูณค้ํา.(2546).Buss:กลยุทธในการบอกตอสูความสําเร็จในการ
ประชาสัมพันธ
นัทฐิรา คูณค้ํา.(2551).รูปแบบการสรางสรรคผลงานโฆษณายอดเยี่ยมของไทย
(Thailand Top Advertising)
นัทฐิรา คูณค้ํา.(2552).กระบวนการสรางสรรคผลงานโฆษณาสูการเปนโฆษณายอด
เยี่ยมของไทย
5. นายกฤษณะ นาคประสงค
ผลงานวิจัย
กฤษณะ นาคประสงคและนัทฐิรา คูณค้ํา.(2552).กระบวนการสรางสรรคผลงานโฆษณาสูการ
เปนโฆษณายอดเยีย่ มของไทย
กฤษณะ นาคประสงค.(2551).กระบวนการจัดแสงในงานโทรทัศน(2551)
เอกสารประกอบการสอน
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กฤษณะ นาคประสงค. (2553).การสื่อสารทางเสียงและภาพ.150หนา

