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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :

:
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
ภาควิชานิเทศศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อยอ
3. วิชาเอก

: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
: Bachelor of Communication Arts Program in
Information Sciences for Communication
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)
: Bachelor of Communication Arts
(Information Sciences for Communication)
: นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)
: B.Com. Arts (Information Sciences for Communication)
: ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จํานวน
5. รูปแบบหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช
5.3 การรับเขาศึกษา
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หนวยกิต

: หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
: เปดสอนสําหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศทีม่ ี
ความสามารถในการใชภาษาไทยไดดี
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น : เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร และคณะทีเ่ กี่ยวของในมหาวิทยาลัยนเรศวร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา : ใหปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร
6.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร :
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการและสารสนแทศศาสตร อนุมัต/ิ เห็นชอบ
หลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 30 กันยายน 2554
6.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที…่ ….วันที่….. กันยายน 2554
6.5 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที.่ ..... เมื่อ
วันที่........
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิ ลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 16 (1/2555 ) เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2555
7.

ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :
หลักสูตรจะมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2557
8.

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา :
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในสายอาชีพสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร และ
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งในลักษณะของการผลิตผลงานเอง การรับจางผลิตผลงานอิสระ(Freelance) และ
การเขาทํางานในองคกรหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในดานตางๆ ดังนี้
(1) ดานการออกแบบมัลติมเี ดีย
(2) ดานวิชาการสารสนเทศประจําศูนยขอมูลสื่อมวลชน
(3) ดานการวิเคราะหสารสนเทศ
(4) ดานการสื่อสารผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระบบออนไลน เชน นักขาว นักวิทยุ โทรทัศน นัก
โฆษณา นักประชาสัมพันธ เปนตน
(5) ดานออกแบบและวิเคราะหสารสนเทศในเชิงสื่อสารมวลชน
(6) ดานการสื่อสารสารสนเทศในองคกรตางๆ
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(7) ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

9.

ชื่อนามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

1

3 6701 00236
10 2

อาจารย

ชื่อ-สกุล

นางอัจฉรา ศรีพันธ

คุณวุฒิ
การ
ศึกษา

สาขาวิชา

อ.ม.

บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศ
การประชาสัมพันธ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2544

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2540

เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบ
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

2544

กศ.ม.

บรรณารักษศาสตร

ศศ.บ

บรรณารักษศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2529

ปร.ด.
ว.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.
ค.บ.

การสื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร
สถิติศาสตร
สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มสธ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2551
2538
2545
2536
2534

นศ.บ.
2

3 1015 02093
04 2

อาจารย

นางสาวชุณหเกตุม
กาญจนกิจสกุล

วท.ม.
ทล.บ
วท.บ.

3

4

3 7798 00215
29 6

3 100903195
07 4

ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

นางสมพร เบทซ

นายพนมสิทธิ์
สอนประจักษ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
2548
ธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 2536
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

2521
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9.
ลําดับที่
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ชื่อนามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัว
ประชาชน
3 1006
01485
98 3

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

ชื่อ-สกุล

นายรัฐพล ไชยรัตน

คุณวุฒิ
การ
ศึกษา
Ph.D.
M.F.A.
นศ.ม.
ร.บ.

สาขาวิชา

Multimedia Design
Imaging Arts and
Sciences
(Photography)
การสื่อสารมวลชน
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.
Monash University
Rochester Institute of
Technology
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10.

สถานที่จัดการเรียนการสอน :
การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดการเรียนการสอนที่ภาควิชานิเทศศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
11.

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555–2559) ที่ยัง คงสนับ สนุนกระบวนทรรศนก ารพัฒนาที่เ นน “คนเปนศูนยก ลางการพัฒนา” โดยมี
เศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนานั้นตองเปนการพัฒนา
แบบบูรณาการ โดยเปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เนื่องจาก“คน” เปนทั้งเปาหมาย
สุดทายที่จะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันคนก็เปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อ
ไปสูเปา ประสงคที่ตองการ จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนใหมีศักยภาพสูงขึ้น
ปจจุบันธุรกิจดานการสื่อสาร เชน ธุรกิจภาพยนตรสามารถสรางรายไดใหกับประเทศรวมทั้งสิ้นเปนมูล
27,386 ลานบาท ป 2550 มีมูลคา 33,672 ลานบาท (สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ, 2551) สําหรับ
แนวโนมภาพยนตรแอนิเมชัน (Animation Feature Film) สรางรายไดใหกับประเทศในป 2548 มีมูลคา 75
ลานบาท และในป 2549 เพิ่มขึ้นเปน 190 ลานบาท ถือเปนอัตราการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 153 (ขอมูลรายงาน
การศึกษาอุตสาหกรรมแอนิเมชันและเกมของไทยป 2550 โดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ
ฯ) นอกจากนี้ ขอมูลเกี่ยวกับอัตราคาโฆษณา จากบริษัทสํารวจสื่อ AC Nielsen พบวา อัตราคาโฆษณาทาง
โทรทัศน จากขอมูลผังรายการเมื่อเดือนธันวาคม 2551 มีอัตราสูงสุดตอนาทีอยูที่ 450,000 บาท ซึง่ เปนชวงเวลา
รายการประเภทละครของชอง 3 และ ชอง7 ซึ่งชวงเวลาดังกลาวนี้เปนชวงเวลา “prime time” หรือเปน
ชวงเวลาที่มีผูชมรับชมมากที่สุด นอกจากนี้ จากการสํารวจผังรายการของทั้ง 2 สถานีพบวาในรอบ 1 ปนั้น
(สํารวจจากผังปพ.ศ.2549) สามารถผลิตละครไดรวมกันกวา 60 เรื่อง นั่นหมายความวาธุรกิจรายการบันเทิง

2552
2546
2536
2533
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ประเภทนี้ของไทยสามารถทํารายไดถึง 10,410,480,000 ลานบาทตอป (ซึ่งคิดเปนประมาณ 40% ของมูลคา
โฆษณาทั้งหมดของรายการโทรทัศนของทั้งสองสถานี) จึงจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมละครโทรทัศนของไทยนั้นมี
ศักยภาพอยางมากและเพียงพอสําหรับในมิติการผลิตเพื่อผูชมในประเทศ
ในขณะเดียวกัน ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจ หลายองคกรตองใชกลวิธีทางการประชาสัมพันธเพื่อ
สรางการรับรู ภาพลักษณ และทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ แนวความคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
(Creative Economy) ยังไดรับความสนใจจากองคกรระหวางชาติตางๆ แตองคกรที่เปนหลักในเรื่องนี้และ
กลาวถึงเรื่องนี้ในรายละเอียดคือ การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (United Nations
Conference on Trade and Development: UNCTAD) ซึ่งไดแบงประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรคออกเปน
4 ประเภท คือ ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เปนกลุมอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และสภาพสังคม เปนตน ประเภทศิลปะ
(Arts) เปนกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคบนพื้นฐานของศิลปะ และวัฒนธรรม ประเภทสื่อ (Media) เปนกลุม
สื่อผลิตงานสรางสรรคที่สื่อสารกับคนกลุมใหญ ประเภทกลุมของงาน สรางสรรคและออกแบบ(Functional
Creation) แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมการออกแบบ (Design) กลุมสื่อรูปแบบใหม (New Media) และกลุม
บริการทางความคิดสรางสรรค (Creative Services)
จากเศรษฐกิจสรางสรรคเปนแนวคิดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลกที่ครอบคลุมการผลิตสื่อที่เปนงาน
สรางสรรคและสื่อรูปแบบใหม (New Media) ซึ่งเปนแนวทางหลักทางดานวิชาการของสาขาสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเปนหลักสูตร
ที่สําคัญในสถานการณทางดานเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเชนในปจจุบัน
ดัง นั้น จึง จําเปนอยางยิ่ง ที่จ ะตองผลิตบุคลากรใหส อดคลองกับ กําลัง คนที่ป ระเทศตองการอยาง
เหมาะสม เพื่อสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานที่นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ไทย อีกทั้งสรางงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในดานการสื่อสารสําหรับใชในการพัฒนาประเทศตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปจจุบันซึ่งเปนยุคไรพรมแดนทําใหหลายประเทศเริ่มมีการแลกเปลี่ยนสินคาบริการประเภทละคร
โทรทัศนจนเกิดเปนการสงออกอยางจริงจังดังเชนสินคาประเภทอื่นๆ ตัวอยางเชน ประเทศเกาหลี ที่กําลังจะ
กลายเปนหนึ่งในผูนําของประเทศที่สงออกสินคาบริการประเภทรายการโทรทัศน เกิดจากการที่รัฐบาลเกาหลี
ไดเล็งเห็นอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ โดยการรัฐบาลเกาหลีไดเริ่มจัดทํายุทธศาสตรในชวงภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจในตอนปลายทศวรรษที่ 2530 โดยไดสงเสริมใหเรงขยายอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural
Industry) ใหมีความแข็งแกรง และประกาศนโยบายเสริมสรางวัฒนธรรมพื้นฐานเมื่อพ.ศ. 2544 ในสมัยของ
รัฐบาลนายคิม แด จุง จากนั้นในพ.ศ. 2545 ไดมีการกําหนดนโยบาย 5 ปที่จะเริ่มใหการสงเสริมอุตสาหกรรม
วงการโทรทัศนตอไป เชน การเปดโรงเรียนสรางผูกํากับฯเพื่อสรางคนรองรับในอุตสาหกรรมบันเทิงโดยไมคิ ด
คาใชจาย หรือการทําภาพยนตรสารคดี ซอฟตแวร สิ่งพิมพ ดนตรีและขอมูลตางๆ ของประเทศเกาหลีเพื่อ
เผยแพรไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก
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ในการเจรจาเปดตลาดการคาบริการรอบโดฮา เมื่อป พ.ศ.2545 นั้น ประเทศไทยไดรับขอเรียกรอง
เบื้องตนใหมีการลดหรือยกเลิกมาตรการตางๆภายในประเทศสําหรับธุรกิจการคาบริก ารดานโสตทัศนจาก
ประเทศตางๆ คือ อินเดีย เกาหลี ญี่ปุน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เพื่ออํานวยความสะดวกแกการ
ลงทุนดําเนินธุรกิจประเภทนี้รวมกับประเทศไทย โดยธุร กิจบริการดานโสตทัศนดังกลาวนั้นไดรวมถึงธุรกิจ
บริการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน สื่อใหม (New Media) และธุรกิจการโฆษณา
และประชาสัมพันธ อีกดวย นอกจากนี้ ในการพิจารณาการเปดเสรีทางการคานั้ นมีมิติใหญที่สําคัญ คือเรื่อง
ภาษีของการนําเขาและการสงออก โดยสิ่งสําคัญที่ควรพิจารณาในการนําเขาคือ การเตรียมความพรอมในสวน
ของมาตรการตางๆ เพื่อรองรับขอผูกพันใหประเทศไทยไดรับผลประโยชนสูงสุด และในสวนของการสงออกนั้น
จะตองพิจารณา และทําการศึกษาวิจัยเกีย่ วกับความพรอมของธุรกิจในประเภทตางๆเพื่อใหสินคาบริการของ
ไทยนั้นไดทําประโยชนสูงสุดแกผูประกอบการและประเทศไทยตอไป
โดยในการเตรียมพรอมในมิติตางๆดังกลาวนั้น ผูจัดทําเห็นวา ทุกภาคสวนควรชวยกันผลักดันและ
สนับสนุนใหมีการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางและพัฒนาธุรกิจบุคลกรในอุตสาหกรรมการ
ผลิตวิทยุและโทรทัศนใหมีมาตรฐานและศักยภาพในระดับสากล
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกที่ก ลาวมาขางต นสง ผลตอการพัฒ นาหลัก สูต ร
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกและสอดคลองกับทิศ
ทางการพั ฒ นาในระดับ ประเทศ ระดับ ภู มิภ าคและระดับ โลก โดยมุง ผลิ ต บุค ลากรดา นการสื่อ สารที่ มี
ความสามารถในดานการวิเคราะหสังเคราะหสารสนเทศ/ความรูเ พื่อการวางแผนและปฏิบัติงานดานการสื่อสาร
ในเนื้อหาและบริบทตางๆ ออกสูสังคมไดอยางมืออาชีพ ตลอดจนการมีคุณธรรม จริยธรรมตอวิชาชีพและตอ
สังคม และมีความเขาใจในผลกระทบของการสื่อสารตอสังคมอีกดวย นอกจากนั้นยังมีก ารพัฒนางานวิจัย
ทางดานสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติที่สามารถนําไปใชประโยชนไดทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิท ยาลัยดานมุงสู ความเปนเลิศทาง
วิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีงามในการดํารงชีวิตและสรางสรรคสังคมและการพัฒนา
บุคลากรที่พรอมปฏิบัติงานดานการสื่อสารในยุคเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) ซึ่งสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความตองการของแหลง
จางงานระดับแนวหนาของประเทศ (Demand-based Competency) และไดรับคาจางในอัตราจางที่สูงกวา
เกณฑเฉลี่ยบัณฑิต โดยเรามีเปาหมายผลิตบัณฑิตสาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ตองมี
อัตตลักษณ
ในเรื่องของความเกงงาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา ใหตรงกับกลยุทธในการปฏิบัติงาน
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ดานการสื่อสารในยุคเศรษฐกิจสังคมฐานความรูที่สามารถปฏิบัติงานไดทุกสถานการณทั้งเชิงรุก และเชิงรับบน
พื้นฐานของสารสนเทศและความรู
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพือ่ ใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
ไมมี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น มีดังนี้
ประกอบดวยรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุมวิชาภาษาซึ่งเปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร
โดยใหนิสิตเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งตอเนื่องกันเปนจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยมีกลุมวิชาภาษา
ดังตอไปนี้
1) กลุมวิชาภาษาจีน
206111
ภาษาจีน 1
3(2-2-7)
Chinese I
206112
ภาษาจีน 2
3(2-2-7)
Chinese II
2) กลุมวิชาภาษาญี่ปุน
207281
ทักษะภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
207282
ทักษะภาษาญี่ปุน 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
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221102

ภาษาเกาหลี 2
Korean Language II

3(2-2-5)

13.3 การบริหารจัดการ
มีผูรับผิดชอบและผูประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับอาจารยผูแทน
จากภายในภาควิชา ฯ อาจารยผูสอน และนิสิต ตางคณะและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในดานเนื้อหาสาระ การ
จัดตารางเรียนและสอน ที่มีความสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และการดําเนินงานตางๆ ตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งและประกาศ ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตใหเปนนักการสื่อสารในยุคเศรษฐกิจสังคมฐานความรูที่มีความรูความสามารถ
ในการจัดการสารสนเทศเชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารผานสื่อทุกรูปแบบเพื่อสรางมูล คา คุณคาและนวัตกรรม
จากสารสนเทศในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความอดทน มุงมั่นในการ
ประกอบอาชีพ
ความสําคัญ
เมื่อหลักสูตรไดผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานที่กําหนดของมหาวิทยาลัยแลว บัณฑิตที่จะ
เปนนักการสื่อสารบนพื้นฐานของสารสนเทศและความรูที่มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตขององคกรทุกประเภท
โดยจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาการสื่อสารขององคกรนั้นๆ ใหดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายขององคกร
ซึ่งเมื่อองคกรตางๆ นั้นสําเร็จ สงผลตอทั้งระบบเศรษฐกิจ และสังคม มีผลตอการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
อีกดวย
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีจริยธรรม คุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพดานการสื่อสาร และสังคม
(2) มีความสามารถในการนําวิชาความรูมาใชในวิชาชีพดานการสือ่ สารที่มีความ
หลากหลายของเนือ้ หาสารและบริบทตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาทางดานการสือ่ สารบนพื้นฐานของ
สารสนเทศและความรูอยางสรางสรรคและเทาทันโลก
(4) มีความสามารถในการประกอบอาชีพดานการสือ่ สารไดกวางขวางทุกระดับ
(5) มีความสามารถในการปฏิบัติงานดานการสื่อสารในสื่อยุคใหม
(6) มีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning Skill)
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (4 ป)
แผนพัฒนา
1) พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหบัณฑิต
มีอัตตลักษณ เกงงาน เกงคน เกงคิด
เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา
เปนที่ตองการของแหลงจางงาน
ระดับแนวหนาของประเทศ
(Demand Based Competency)
และไดรับคาจางในอัตราจางที่สงู กวา
เกณฑเฉลี่ย

กลยุทธ
1. มหาวิทยาลัยพัฒนา
ปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรจะ
นํามาใชในการพัฒนาคุณภาพนิสิต
เชน
-สรางวัฒนธรรมองคกรสู
Knowledge Based Society ดวย
จิตสํานึกของความใฝรูใฝเรียน
- ใหนิสิตสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษดวยตนเองดวยระบบ
e-Learning ซึ่งสถานพัฒนาวิชาการ
ดานภาษาอังกฤษ (Language
Center) จะเปนหนวยสนับสนุน
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะ
โครงการฝกอบรม โครงการศึกษษดู
งานแกคณาจารยเพื่อปรับระบบการ
เรียนการสอนที่เนนนิสิตเปน
ศูนยกลางและมีสวนรวนในการ
เรียนรูรวมกันระหวางผูเ รียนและ
ผูสอน กระบวนการเรียนรูท ี่ยึดหลัก
ใหเห็น ใหคิด ใหคนหา หลักการ
(ทฤษฎี) และใหปฏิบัติ
- จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับวิชาชีพโดยเนนการพูดและ
ฟง ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต ตอ
หนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร เชน
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. มีเอกสาร มคอ. 2,3 และ 5 ที่
สมบูรณ
2. มีแผนการสอนในรูปของ มคอ. 3
และ 4 ที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเอง
3. รอยละของจํานวนรายวิชาเฉพาะ
ทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตร มีการ
เชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐ มาบรรยายอยางนอยวิชาละ
1 ครั้ง
3. รอยละของจํานวนรายวิชาเฉพาะ
ทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตร มีการ
เชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐ มาบรรยายอยางนอยวิชาละ
1 ครั้ง
4. มี มคอ. 3 คูกับ มคอ. 5 ทุก
รายวิชา
5. รอยละของนิสิตที่ทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาตรี (6 หนวยกิต)
6. รอยละของนิสิตที่สอบ
ภาษาอังกฤษครั้งแรกผานตามหลัก
เกฌฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. รอยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยี
สารสนเทศครั้งแรกผานตาม
หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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แผนพัฒนา

กลยุทธ
วิชาชีพ 3 หนวยกิต ก็จะมีการ
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1
หนวยกิต ตอเนื่องกัน 3 ภาค
การศึกษา โดยเนนการพูดและการ
ฟง โดยระบุหนวยกิตคือ 1 (0-2-1)
- มีวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายในรายวิชา
เฉพาะทุกรายวิชา ไมนอยกวา 1 ครั้ง
- จัดใหมหี องปฏิบัติการที่พรอม
ในการปฏิรปู ระบบการเรียนรูดวย
หลักความคิด ปฏิบัติการเพือ่ ใหเห็น
ใหคิด และไดทําแลวจึงสอนใหเขาใจ
ถึงเหตุผลโดยใชองคความรูและ
ทฤษฎี
- มีระบบ Co-operative
Education
2. พัฒนากระบวนการเรียนรูตาม
หลักสูตรสูคุณภาพโดยมุงผลที่
บัณฑิตมีความสามารถในการ
ประยุกตและบูรณาการความรู
โดยรวม มาใชในการปฏิบตั งิ านตาม
วิชาชีพ โดย
- จัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
ไปสู Problem Based Learning/
Topic Based Learning แทน
Content Based Learning

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

กลยุทธ
- จัดใหมกี ารปฏิรูประบบการเรียน
ภาษาตางประเทศอยางจริงจัง โดย
เรงรัดใหมีหองปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยี
สื่อสารทีส่ ามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
ตลอดเวลา
- ใหนิสิตทําวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาตรีทุกคน
- ใหอาจารยและนิสิตไดมี
กิจกรรมรวมกัน
- คณาจารยมีการประเมินผล
การสอนที่เอื้อตอระบบ PDCA เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนโดย
ตนเอง
3. พัฒนาระบบการประเมินผล
การศึกษาที่ชี้วัดระดับขีด
ความสามารถของบัณฑิต
(Competency Based
Assessment) โดย
- จัดใหมรี ะบบความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การสือ่ สาร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
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แผนพัฒนา
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
2) การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน
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

2.2) จัดสรรสัดสวนนิสิตกับจํานวน 2.2) รายงานการใชหองที่ใช
หองเรียน อุปกรณและสือ่ การสอนให ในการเรียนการสอน จํานวนอุปกรณ
เหมาะสม
และสือ่ การสอนมีความเหมาะสมกับ
จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในกลุมเรียน
2.3) รายงานรายชื่อตําราวิชาการ
2.3) การจัดทรัพยากรการเรียน
2.3) มีการสอบถามความตองการ เอกสารการสอนตาง ๆ ที่ไดจัดซือ้
การสอนเพิม่ เติม
ตําราวิชาการ เอกสารการสอนของ จัดหามาในหองสมุดของคณะ หรือ
อาจารย และจัดสรรงบประมาณ
มหาวิทยาลัย
สวนกลางสําหรับการจัดซื้อตํารา
วิชาการ เอกสารการสอนตาง ๆ
ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
2.4) มีการสอบถามความตองการ 2.4) รายงานสรุปความตองการใช
2.4) การประเมินความเพียงพอของ ใชอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
อุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
ทรัพยากร
หนังสือ ตําราวิชาการ เอกสารการ หนังสือ ตําราวิชาการ เอกสารการ
สอน จากอาจารย ตลอดจน
สอน ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่
ทรัพยากรอื่น ๆ ทีจ่ ําเปนตองใชใน จําเปนตองใชในการเรียนการสอนที่
การเรียนการสอน
ไดจากการสอบถามอาจารย
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แผนพัฒนา
กลยุทธ
3) การบริหารคณาจารย
3.1) ยกระดับศักยภาพอาจารย
3.1.1) อาจารยใหมตองผานการอบรม
ผูสอนเพื่อประสิทธิภาพการถายทอด หลักสูตรเบือ้ งตนเกี่ยวกับ
การเรียนรูใหแกนิสิต
จรรยาบรรณอาจารยและเทคนิค
การสอนการวัดและประเมินผล
3.1.2) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน
เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคนิคการสอนและสื่อ
การสอนรูปแบบตาง ๆ ที่ทันสมัย
รวมถึงวิธีการวัดผลและประเมินผล

หลักฐาน/ตัวบงชี้
3.1.1) หลักฐานแสดงผลการผาน
การอบรมหรือเอกสารแสดงการเขา
รับการอบรม

3.1.2.1) แผนการจัดสรรงบประมาณ
ของสาขาวิชา ประจําป
3.1.2.2) รายงานสรุปผลการเขาฝก
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิค
การสอนและสือ่ การสอนรูปแบบตาง
ๆ ที่ทันสมัย รวมถึงวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลของอาจารย
3.1.3) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน 3.1.3.1) แผนการจัดสรรงบประมาณ
เขาอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของสาขาวิชา ประจําป
ทั้งในและตางประเทศเพิ่มเติมทาง 3.1.3.2) รายงานสรุปผลการเขาฝก
ดานบริหารธุรกิจ
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทัง้ ใน
และตางประเทศนั้นจากอาจารย
3.1.4) สนับสนุนใหอาจารยเขาไป 3.1.4) แนวปฏิบัติใหอาจารยเขาไป
มีสวนรวมในหนวยงานทางการ
มีสวนรวมในหนวยงานธุรกิจจริงหรือ
ประชาสัมพันธจริงหรือเปนที่ปรึกษา เปนทีป่ รึกษาทางธุรกิจ
งานทางการประชาสัมพันธ
3.1.5) แผนการจัดสรรงบประมาณ
3.1.5) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน ของสาขาวิชา ประจําป ที่สนับสนุน
ศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้นและทํา
การเพิม่ ศักยภาพการศึกษาตอและ
ผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ การทําผลงานทางวิชาการ
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แผนพัฒนา
3.2) การรับอาจารยใหม

กลยุทธ
3.2) จัดทําเกณฑกําหนดคุณสมบัติ
สําหรับการรับอาจารยใหม โดย
พิจารณาใหตรงกับสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ
รวมถึงกําหนดคุณลักษณะอื่น ๆ ที่
เหมาะสมสําหรับการเปนอาจารย
3.3) จัดใหมีการประชุมอาจารย
3.3) การมีสวนรวมของคณาจารยใน ประจําภาควิชา สาขาวิชา เพื่อการ
การวางแผน การติดตามและทบทวน วางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร
หลักสูตร
3.4.1) มีแนวนโยบายใหเชิญ
3.4) การแตงตั้งอาจารยพเิ ศษ
อาจารยพเิ ศษที่เปนผูเ ชี่ยวชาญจาก
การทํางานจริงมาใหความรูแกนสิ ิต
อยางนอยรอยละ 70 ของรายวิชา
ทั้งหมดในหลักสูตรในแตละป
การศึกษา
3.4.2) มีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการจางอาจารยพเิ ศษ/
วิทยากรจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

หลักฐาน/ตัวบงชี้
3.2) ประกาศการรับสมัครอาจารย
ใหมทรี่ ะบุคุณสมบัติของผูส มัครที่
ชัดเจน

3.3) รายงานการประชุมอาจารย
ประจําภาควิชา สาขาวิชา เกี่ยวกับ
การวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร
3.4.1) เอกสารเชิญอาจารยพเิ ศษ
มาสอนในรายวิชา
3.4.2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยพเิ ศษ

3.4.2.1) แผนการจัดสรรงบประมาณ
ของสาขาวิชา ประจําป
3.4.2.2) มีเอกสารเชิญอาจารย
พิเศษมาสอนในรายวิชา
3.4.2.3) คําสั่งแตงตั้งอาจารยพเิ ศษ
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4) การบริหารบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน
4.1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง

กลยุทธ

4.1) จัดทําเกณฑกําหนดคุณสมบัติ
สําหรับการรับบุคลากรใหตรงตาม
สายงาน รวมถึงกําหนดคุณลักษณะ
อื่น ๆ ที่เหมาะสมสําหรับการเปน
บุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม
4.2) การเพิ่มทักษะความรูและ
4.2) จัดสรรงบประมาณสําหรับให
จรรยาบรรณเพื่อการปฏิบัติงาน เชน บุคลากรสายสนับสนุนไดเขาฝกอบรม
การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือทํา
ทัศนศึกษา และทําวิจัยรวมกับ
วิจัยรวมกับอาจารย
อาจารย

หลักฐาน/ตัวบงชี้

4.1) ประกาศการรับสมัครบุคลากร
สายสนับสนุนที่ระบุคุณสมบัติของ
ผูสมัครที่ชัดเจน

4.2.1) แผนปฏิบัติการประจําป
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับให
บุคลาการสายสนับสนุนไดเขา
ฝกอบรม ทัศนศึกษา และทําวิจัย
รวมกับอาจารย
4.2.2) มีเอกสารรายงานสรุปจาก
บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดเขาฝก
อบรม ทัศนศึกษา และทําวิจัย
รวมกับอาจารยนั้น
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5) การสนับสนุนและการให
คําแนะนํานิสิต
5.1) การใหคําปรึกษาดานวิชาการ
และอื่น ๆ แกนิสิตและศิษยเกา

5.2) การอุทธรณของนิสิต

กลยุทธ

5.1.1) มีการจัดอาจารยที่ปรึกษา
ใหกับนิสิตทุกชั้นป
5.1.2) มีการจัดชั่วโมงสําหรับ
ใหคําปรึกษานิสิตในเรื่องตาง ๆ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

5.1.1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาวิชาการใหนสิ ิตทุกคน
5.1.2) มีตารางทีร่ ะบุชั่วโมงสําหรับ
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 รวมถึง สานสัมพันธระหวางอาจารยและ
การพัฒนาศักยภาพของศิษยเกา
ศิษยเกา
5.1.4.2) หลักฐานการพัฒนาองค
ความรูของศิษยเกา
5.2) เปดโอกาสใหนสิ ิตสามารถยื่น 5.2.1) มีเจาหนาที่ประสานงาน
เรื่องอุทธรณถึงคณะ ภาควิชา และ มีอาจารยที่ปรึกษา มีการรับเอกสาร
สาขาวิชาได
ทางไปรษณีย มีกลองรับความ
คิดเห็น มีสายตรงถึงคณบดี และ
อธิการบดี บนเว็บไซตของคณะ
5.2.2)หลักฐานรองเรียนของนิสิต
5.2.3) แนวปฏิบัติแสดงขั้นตอนการ
แกไขปญหาที่นสิ ิตไดอุทธรณขึ้นมา
5.2.4) หลักฐานแสดงการแกไข
ปญหาที่นิสิตไดอุทธรณขึ้นมา
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แผนพัฒนา
6) ความตองการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
6.1) มีการประเมินผลความพึงพอใจ 6.1) รายงานผลการประเมิน
ของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอหลักสูตร
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
หลักสูตร
6.2) มีการจัดประชุมวิเคราะหความ
ตองการของตลาดแรงงานจากการ 6.2) รายงานการวิเคราะหความ
นิเทศการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
ตองการของตลาดแรงงานจากการ
ของนิสิต
นิเทศการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
6.3) จัดประชุมคณะกรรมการ
ของนิสิตจากการประชุมสาขาวิชา
พัฒนาหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหรือ
6.3) รายงานการประชุมคณะ
พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความ
กรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ
ตองการของตลาดแรงงาน
ทบทวนหลักสูตร

7) ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

7) จัดทําฐานขอมูลเพื่อติดตาม
ประเมินผลและรายงานคุณภาพของ
หลักสูตร : การประชาสัมพันธ
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริหารคณาจารย การบริหาร
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
การสนับสนุนและใหคําแนะนํานิสิต
ความตองการของตลาดแรงงาน และ
ศิษยเกา

7) รายงานแสดงขอมูลจากระบบ
ทะเบียนออนไลน ระบบการประเมิน
การเรียนการสอน ระบบการประเมิน
อาจารยทปี่ รึกษา สายตรงสําหรับ
การรองเรียน กระดานสนทนา
สําหรับการอุทธรณตาง ๆ ระบบ
การติดตอกับอาจารยผสู อนในแตละ
รายวิชา ประชาสัมพันธการรับสมัคร
อาจารยและบุคลากรผานเว็บไซต
ของคณะและมหาวิทยาลัย ระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกา
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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 มิถุนายน – 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 มีผูปกครองและภูมลิ ําเนาทีอ่ ยูอาศัยเปนหลักแหลงแนนอน
2.2.3 มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง และมีจติ ใจเปนปกติ
2.2.4 ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบัน
2.2.5 ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลยุติธรรม และคําพิพากษาถึงทีส่ ุด
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตแรกเขาอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรูในมหาวิทยาลัย ทักษะดานภาษา ดาน
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูล รวมถึงขาดความรูท ั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
จัดทําแผนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน การใหนิสิตได
เรียนในสถาบันภาษา การปฐมนิเทศนิสิตแรกเขา มีรายวิชาทางดานสารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
และมีรายวิชาที่ใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารในการเรียนชั้นปที่ 1 เปนตน

20

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสาํ เร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป : นิสิตสาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ปละ
40 คน

ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชัน้ ปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนิสิตที่คาด
วาจะสําเร็จ
การศึกษา

2555
40

2556
40
40

40
-

80
-

ปการศึกษา
2557
40
40
40
120
-

2558
40
40
40
40
160
40

2559
40
40
40
40
200
40

2.6 งบประมาณตามแผน งบประมาณของสาขาวิชาสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร (ตอป) ดังนี้
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)

รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

-

-

-

-

-

คาลงทะเบียน

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

1,600,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

139,360

139,360

139,360

139,360

139,360

รวมรายรับ

539,360

939,360

1,339,360

1,739,360

1,739,360

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

คาบํารุงการศึกษา

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)

หมวด เงิน

2555

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร*
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา

60,192

120,384

180,576

240,768

240,768

164,496

328,992

493,488

657,984

657,984

-

-

-

-

-
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หมวด เงิน
4. รายจายระดับคณะ

160,000

ปงบประมาณ
320,000
480,000

รวม (ก)

384,688

769,376

640,000

640,000

1,154,064

1,538,752

1,538,752

30,576

45,864

61,152

61,152

30,576

45,864

61,152

61,152

ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
15,288
รวม (ข)
15,288
รวม (ก) + (ข)

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

1,600,000

จํานวนนิสิต

50

100

150

200

200

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

คาใชจายตอหัวนิสิต / ป
หมายเหตุ

* คาใชจายบุคลากรไมไดรวมเงินเดือนของอาจารยประจํา

2.7 ระบบการศึกษา
เปนระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก ขอ 11)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามหาวิทยาลัย
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ยนเรศวร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี 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 หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

130 หนวยกิต

เกณฑ ศธ.
พ.ศ.2548
30
84
6

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

120

130

3.1.3 รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนหนวยกิต
กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชาตอไปนี้
1.1) กลุมวิชาภาษา
จํานวน
001201
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001213
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

31

หนวยกิต

12

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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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
1.3)
001234
001235

กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 7
อารยธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

และเลือกรายวิชาพลานามัย จํานวน 1 หนวยกิต โดยใหเลือกรายวิชาตอไปนี้
วิชาพลานามัย จํานวน 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
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001259
001260
001261
001262
001263
001264
001265

เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self–Defense

1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตร
001277
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior
001278
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

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

จํานวน

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา
93 หนวยกิต
2.1) วิชาแกน
จํานวน
9 หนวยกิต
216318
วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
217102
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
232100
แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
3(3-0-6)
Concept and Theory of communication
2.2) วิชาเฉพาะ ดาน จํานวนไมนอยกวา
2.2.1) วิชาบังคับ
จํานวน

84
66

หนวยกิต
หนวยกิต
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205200
205201

205202
213100
216351
233100
233200
233202
233203
233204

233205

233301

233302

การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purpose
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห
1(0-2-1)
เชิงวิชาการ
Communicative English for Academic
Analysis
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน 1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Business
การสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communications
สารสนเทศศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Information Sciences
การสือ่ สารทางเสียงและภาพ
3(2-2-5)
Audio-Visual Communication
การเขียนบทสําหรับงานมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Script Writing for Multimedia
เทคโนโลยีการสรางสรรคภาพ
3(2-2-5)
Creativity Imaging Technology
การออกแบบทางคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
กราฟฟกสเพื่อการสื่อสาร
Computer Graphics Design for Communication
การสรางภาพและภาพเคลือ่ นไหวสามมิติ
3(2-2-5 )
เพื่อการสื่อสาร
Three-Dimensional Modeling and Animation for
Communication
สถิติและการวิจัยทางสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5)
Statistics and Research in Information and
Communication
กฎหมายและจริยธรรมทางดานเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศและการสือ่ สาร
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233304
233305
233306
233307
233309
233310
233401
233494
233492
233495

Laws and Ethics of Information Technology and
Communication
การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Storage and Retrieval
การผลิตมัลติมเี ดียปฏิสมั พันธ
3(2-2-5)
Interactive Multimedia Production
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
3(2-2-5)
Web Site Design and Development
พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information User’s Behavior
การบริหารและวางแผนงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Management and Planning
การจัดการสารสนเทศและความรู
3 (2-2-5)
Information and Knowledge management
การบริหารฐานขอมูลสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Database Administration for Communication Arts
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6 หนวยกิต
Undergraduate Thesis
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต หรือ
Co-operative Education
การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
6 หนวยกิต
International Academic or Professional Training

2.2.2) วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา
18 หนวยกิต
โดยใหเลือกเรียนรายวิชาดังนี้
2.2.2.1) เลือกเรียนรายวิชาทางดานนิเทศศาสตร จํานวน
นอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
216215
การสือ่ สารในองคการ
3(2-2-5)
Organizational Communication
216303
การสือ่ สารกับการเมือง
3(2-2-5)
Political Communication
216306
สื่อมวลชนสัมพันธ
3(2-2-5)

ไม
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Media Relationship
216307
การบริหารงานลูกคาสัมพันธ
3(2-2-5)
Customer Relationship Management
216308
เทคนิคการนําเสนองานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relation Presentation Technique
216401
การสือ่ สารเพือ่ การพัฒนา
3(2-2-5)
Communication for Development
232105
ภาพยนตรศึกษา
3(2-2-5)
Film Study
232342
การรูเ ทาทันสื่อ
3(3-0-6)
Media literacy
233201
การสรางสรรคงานตัดตอดิจิทัล
3(2-2-5)
Creative Digital Editing
233206
เทคโนโลยีการสรางสรรคภาพขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Creative Imaging Technology
233207
การจัดรูปแบบสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
Information Arrangement for Presentation
233208
สารสนเทศ การสื่อสาร และสังคม
3 (2-2-5)
Information, Communication and Society
233209
สารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการพัฒนา
3 (2-2-5)
Information and Communication for Development
233303
แหลงและบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Sources and Services
233308
การสือ่ สารขอมูลสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Data Communication for Communication Arts
233400
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
สําหรับงานนิเทศศาสตร
System Analysis and Design for Communication Arts
233402
เทคโนโลยีการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Technology
2.2.2.2) เลือกเรียนกลุมวิชาภาษากลุมใดกลุมหนึ่ง
จํานวน 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้
1) กลุมวิชาภาษาจีน
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206111
206112
2)
207281
207282
3)
218111
218112
4)
219101
219102
5)
221101
221102

ภาษาจีน 1
Chinese I
ภาษาจีน 2
Chinese II
กลุมวิชาภาษาญี่ปุน
ทักษะภาษาญี่ปุน 1
Japanese Skills I
ทักษะภาษาญี่ปุน 2
Japanese Skill II
กลุมวิชาภาษาพมา
ภาษาพมาเบื้องตน 1
Basic Burmese 1
ภาษาพมาเบื้องตน 2
Basic Burmese II
กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
Elementary French I
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
Elementary French II
กลุมวิชาภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลี 1
Korean Language I
ภาษาเกาหลี 2
Korean Language II

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)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001211
001221
001234
001278
0012XX
217102
232100

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Foundation of English
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
อารยธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
วิชาพลานามัย
1(0-2-1)
Personal Hygiene Courses
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
3(3-0-6)
Concept and Theory of Communication
รวม 19

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001201
001212
001235
213100
216318
233100
xxxxxx

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
ธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business
วาทนิเทศ
Speech Communication
สารสนเทศศาสตรเบื้องตน
Introduction to Information Sciences
วิชาเลือก (1)
Elective Course (1)
รวม 21

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(x-x-x)

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001213
233200
233202
233203
233204

xxxxxx
xxxxxx

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
การสือ่ สารทางเสียงและภาพ
3(2-2-5)
Audio-Visual Communication
การเขียนบทสําหรับงานมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Script Writing for Multimedia
เทคโนโลยีการสรางสรรคภาพ
3(2-2-5)
Creativity Imaging Technology
การออกแบบทางคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
กราฟฟกสเพื่อการสื่อสาร
Computer Graphics Design for Communication
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
Free Elective
รวม 21

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
001224
001277
205200
233205

233302

233401
xxxxxx

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
พฤติกรรมมนุษย
3(3-0-6)
Human Behavior
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงคเฉพาะ 1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purpose
การสรางภาพและภาพเคลือ่ นไหวสามมิติ
3(2-2-5)
เพื่อการสื่อสาร
Three-Dimensional Modeling and Animation for
Communication
กฎหมายและจริยธรรมทางดานเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศและการสือ่ สาร
Laws and Ethics of Information Technology and
Communication
การบริหารฐานขอมูลสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Database Administration for Communication Arts
วิชาเลือก (2)
3(x-x-x)
Elective Course (2)
รวม 19

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
205201
233301

233304
233305
233307
xxxxxx
xxxxxx

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
สถิติและการวิจัยทางสารสนเทศและการสื่อสาร
Statistics and Research in Information
and Communication
การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval
การผลิตมัลติมเี ดียปฏิสมั พันธ
Interactive Multimedia Production
พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ
Information User's Behavior
วิชาภาษาในกลุมวิชาเลือก (1)
Language Elective Course (1)
วิชาเลือก (3)
Elective Course (3)
รวม 19

หนวยกิต

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
205202
216351
233306
233309
233310
xxxxxx
xxxxxx

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation
การสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
Web Site Design and Development
การบริหารและวางแผนงานสารสนเทศ
Information Management and Planning
การจัดการสารสนเทศและความรู
Information and Knowledge management
วิชาเลือก (4)
Elective Course (4)
วิชาภาษาในกลุมวิชาเลือก (2)
Language Elective Course (2)
รวม 19

หนวยกิต

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
233492
233495
233494

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

233492
233495
233494

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต หรือ
Co-operative Education
ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
6 หนวยกิต
International Academic or Professional Training
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6 หนวยกิต
Undergraduate Thesis
รวม 6

หนวยกิต

หมายเหตุ : นิสิตสามารถเลือกที่จะทําวิทยานิพนธในภาคการศึกษาตน และสหกิจศึกษา หรือฝกอบรมหรือ
ฝกงานในตางประเทศในภาคการศึกษาปลาย หรือ สหกิจศึกษา หรือฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศในภาค
การศึกษาตน และทําวิทยานิพนธในภาคการศึกษาปลาย
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201 ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทั้งในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน
เพื่อการสื่อสารโดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
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 ภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในปริบทตาง 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 อานภาษาอังกฤษและไวยากรณเพือ่ การสื่อสารในปริบทตาง 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 การเขียนงานและการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ
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 ประเภทของแหลง สารสนเทศ การเขาถึงแหลง
สารสนเทศตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ
ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝหาความรู
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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 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
พื้นฐานความเขาใจและทดลองปฏิบัติการศิลปกรรมแขนงตางๆ ผานประสบการณทางสุนทรียะ อัน
ไดแก ผลงานทัศนศิลป, วรรณกรรม, ดนตรี, การแสดง, การออกแบบ, ศิลปะภาพถาย, ศิลปะสื่อดิจิตอล และ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อการพัฒนารสนิยมทางสุนทรียะที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันให
สัมพันธกับปริบทตางๆทั้งในระดับทองถิ่นและสากลได
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 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปญญาทองถิ่น
และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
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 พัฒนาการการเมืองระดับสากล
การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน
ทางเศรษฐกิจความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society. International political
development, politics and adjustment of developed countries the global economics system,
impacts of globalization on economy and relations between the world system and Thailand
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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 การเปนผูนําเกมเบื้องตน
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 ความหมายความสําคัญ ของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรมการสราง
สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises,
physical fitness activities, and physical fitness test
001253 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน ทาเตนรําพื้นเมือง และวัฒนธรรมการ
เตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances
001254 วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวายน้ํา การฝก
ทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
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History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming
001255 ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบือ้ งตน รูปแบบการเตนรําสากล และมารยาท
ของการเตนรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social
dances
001256 ตะกรอ
1(0-2-1)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาตะกรอ การฝก
ทักษะเบื้องตน 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 และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ
และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities
and recreation participation
001258 ซอฟทบอล
1(0-2-1)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอฟทบอล การ
ฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill training,
rules, and etiquette of softball
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001259 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิส การฝก
ทักษะเบื้องตน 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 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส การ
ฝกทักษะเบื้องตนและกฎกติกา 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 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาบาสเกตบอล การ
ฝกทักษะเบื้องตน 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 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาแบดมินตัน การ
ฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
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 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล การฝก
ทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
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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 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวอลเลยบอล การ
ฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill
training, rules, and etiquette of volleyball
001265 ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการตอสูปองกัน
ตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และกฎกติกา มารยาทของ
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
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 selfdefense
001277 พฤติกรรมมนุษย
3(3-0-6)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของพฤติกรรม
ความรูสึกและการรับรู การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรูและความจํา การคิดและภาษา เชาวนปญญาและการ
ยกระดับเชาวนปญญา การจัดการอารมณและการสรางแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษยทางสังคม พฤติกรรมอปกติ
และการวิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
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.
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001278 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิง บูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของมนุษย
วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ
ยาและสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การ
ปองกันตัวจากอุบัติภัย 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 และรูปประโยคเพื่อ
วัตถุประสงคทางวิชาการและวิชาชีพ
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 และการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการตามสาขาของผูเ รียน
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
ฝกนําเสนอผลงานการคนควาหรือผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับสาขาของผูเ รียนเปนภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ
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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 ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีนกลางโดยใช
ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) ฝกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอยาง
ถูกตองตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพทพื้นฐานตาง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกลตัวและคําศัพทที่ใชใน
ชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา สนทนาขั้นพื้นฐาน ไวยากรณพื้นฐานของภาษาจีน
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 เพิ่ม ปริมาณคําศัพทในชีวิตประจําวันอีกประมาณ 400 คํา ฝกออก
เสียงในระดับคําหลายพยางค วลี และระดับ ประโยค เรียนรูไวยากรณพื้นฐานของภาษาจีนระดับประโยค
โครงสรางประโยคแบบตาง ๆ คือประโยคที่ใชกริยาชวย ประโยคภาคแสดงเปนกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเปน
คุณศัพทวลี ประโยคภาคแสดงเปนนามวลี โครงสรางประโยคคําถามแบบตาง ๆ การใชคําบอกตําแหนงแหลง
ที่ การบอกเวลา วันเดือนป การใชกริยาชวยตาง ๆ หนวยคําไวยากรณที่แสดงความสมบรูณของการกระทํา
รวมถึงการฝกหัดเขียนอักษรอยางถูกตองและคลองแคลวมากยิ่งขึ้น
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.

44

207281 ทักษะภาษาญี่ปุน 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 ทักษะภาษาญี่ปุน 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
ลักษณะและสภาพแวดลอมและรูปแบบความเปน เจาของธุรกิจ การบริหารธุรกิจ กิจกรรมทาง
ธุรกิจดานการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารขอมูลดวยคอมพิวเตอร และการบริหารบุคคล
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.
216215 การสื่อสารในองคการ
3(2-2-5)
Organizational Communication
กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองคการ วิเคราะหสาเหตุและผลของการสื่อสาร โดยเนนหนัก
ดานพฤติกรรมศาสตร พิจ ารณาแรงจูงใจในการสื่อสาร พรอมทั้ง มนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เพื่อ
เสริมสรางการปฏิบัติงานขององคการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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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.
216303 การสือ่ สารกับการเมือง
3(2-2-5)
Political Communication
กระบวนการสื่อสาร และบทบาทหนาที่ทางการสื่อสารกับการเมืองในระบบประชาธิปไตยทั้งใน
ระดับประเทศและระดับทองถิ่น วิเคราะหกิจ กรรมการสื่อสารที่ทําใหเ กิดการทําหนาที่ในระบบการเมือง
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.
216306 สื่อมวลชนสัมพันธ
3(2-2-5)
Media Relationship
บทบาทของสื่ อ มวลชนในระบบงานประชาสั ม พั น ธ กลยุ ท ธ ใ นการประสานงานและสร า ง
ความสัมพันธกับสื่อมวลชน จิตวิทยาสื่อสารมวลชน เทคนิคในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรขาวสารอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การจัดแถลงขาว การเยี่ยมเยือนสื่อมวลชน และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนการสรางภาพลักษณ
ของหนวยงานประชาสัมพันธใหเปนที่ยอมรับของสื่อมวลชน
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
แนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธ ขั้นตอนและกลยุทธการบริหารงานลูกคาสัมพันธ รูปแบบของ
การดําเนินงานลูกคาสัมพันธ เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการลูกคาสัมพันธตลอดจน แนวโนมและทิศทางของ
การบริหารงานลูกคาสัมพันธ
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.

46

216308 เทคนิคการนําเสนองานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Presentation Technique
ปรัชญา แนวคิด และเทคนิคในการนําเสนองานประชาสัมพันธ การใชเครื่องมือตางๆ ประกอบการ
นําเสนอที่มีประสิทธิภาพ
Philosophy, concept and technique of public relation presentation and practice
and apply media tools to create the most efficient presentation.
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
216351 การสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communications
ความหมาย แนวความคิด และความจําเปนในการสงเสริมการขาย การใชการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ พัฒนาทางดานสื่อสารการตลาด องคประกอบตาง ๆ ทางดานการสื่อสารการตลาด ไดแก
การโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดโดยตรง การขายโดยพนักงานขาย ฯลฯ การบริหารและวางแผน
งานด า นสื่ อ สารการตลาด การวิจั ย และประเมิ น ผลงานด า นสื่ อ สารการตลาด รวมทั้ ง กฎหมายและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการสื่อสารการตลาด
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.

47

216401 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Communication for Development
เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการสื่อสาร การติดตอสื่อสาร โดยผานผูนําความคิดเห็นที่อยูในชุมชน
การใชสื่อระหวางบุคคลและสื่อมวลชน เพื่อใหชุม ชนไดรับ การพัฒนา โดยอาศัยการสื่อสารเปนตั วเชื่อม
ระหวางหนวยงานของรัฐกับชุมชน รวมถึงการสื่อสารผานผูนําความคิดเห็นผูนําการเปลี่ยนแปลง
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.
.
217102 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
นิยาม ความเปนมา ขอบเขตของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาสาขาตาง ๆ ของจิตวิทยา แนวคิด
ของนักจิตวิทยากลุมตาง ๆ รากฐานการแสดงพฤติกรรมของมนุษย พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
การทํางานของระบบประสาท และตอมไรทอ พัฒนาการในวัยตาง ๆ พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม วุฒิภาวะ
นิสัย การรับรู และการเรียนรู และความรูสึก และอารมณ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และความแตกตางระหวาง
บุคคล สุขภาพจิต และการปรับตัว ตลอดจนมนุษยสัมพันธ เพื่อเปนพื้นฐานในการเขาใจพฤติกรรมของ
มนุษย 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 ภาษาพมาเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Basic Burmese I
ฝกฟง พูด และเขียนภาษาพมา โดยใชศัพทที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันจากบทเรียนที่กําหนดให
Practice listening, speaking, and writing Burmese language from the text related to
everyday life conversation
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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
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐานทุกทักษะ ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียนเพื่อใช
ในชีวิตประจําวัน 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
ศึกษาอักษรฮันกึลโดยสัมพันธกับระบบเสียง โครงสรางประโยคพื้นฐานคําศัพทพื้นฐาน
และคําแสดงวิภัติปจจัยที่สําคัญ ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ใหสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในเบื้องตน
ได
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.
221102 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean Language II
ศึกษาและฝกสรางประโยคภาษาเกาหลีเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน ตาม
โครงสรางประโยค ไวยากรณ ตลอดจนคําศัพทที่กําหนดให

49

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 องคประกอบ ความสําคัญของการสื่อสาร รูปแบบการ
สื่อสารและทฤษฎีพื้นฐาน ประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจ มีแนวคิดที่จ ะ
นํามาใชประโยชน 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
232105 ภาพยนตรศึกษา
3(2-2-5)
Film Study
ความหมายและคุณคา ของภาพยนตรตอชีวิตและสัง คม โดยวิเ คราะหจ ากเนื้อหาและวิธีก าร
นําเสนอ การศึกษาเนนหนักทางดานความเขาใจ ซึ่งไดจากประสบการณชมภาพยนตรทั้งไทยและตางประเทศ
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
232202 ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Arts and Music for Communication
ลักษณะ แนวคิดพื้นฐานของงานศิลปะและดนตรีในยุคตาง ๆ ทั้งไทยและสากล เนนศึกษา การสื่อ
ความหมายของงานศิลปะดวยเสน สี ตัวอักษร สัญลักษณ รูปทรงพื้นผิว รวมทั้งศึกษาการสื่ออารมณของดนตรี
ประเภทตาง ๆ เพื่อเปนความรูพื้นฐานที่จะนําไปประยุกตใชในการผลิตสื่อใหเกิดความนาสนใจ
The characteristics and basic concepts of the arts and music in various periods
including Thai and western art and music. Focus on studying the meaning of art through line,
color, lettering, symbols, and texture including a study of different types of music to serve as
background to apply in producing interesting media.
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232221 การรายงานขาว
3(2-2-5)
News Reporting
ประเภทและรูปแบบของขาว ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อขาว การเขียนขาว และ
รายงานข าวของสื่ อมวลชน คุ ณคา ของขาว การหาขา ว แหล ง ขา ว บทบาทหนาที่ ความรับ ผิ ดชอบ
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, วัฒนธรรมสมัยนิยม
บริโภคนิยม วัฒนธรรมเพื่อการคาดวยกรรมสิทธิ์ของสื่อ ประวัติศาสตรสื่อเชิงวิเคราะห ทฤษฎี สังคมมวลชน
และทฤษฎีการอบรมบมเพาะ 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.
\
233100 สารสนเทศศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Information Sciences
ความหมาย ขอบเขต วิ วั ฒ นาการ ประเภท รู ป แบบ และแหล ง บริ ก ารสารสนเทศ
ความสัมพันธของสารสนเทศศาสตรกับวิชาอื่นๆ ความสําคัญ และบทบาทของสารสนเทศที่มีตอสังคม การใช
เทคโนโลยีกับงานสารสนเทศ
The meaning, limitations, development, types, models, and sources for information
services, as well as the relationship of information sciences and other subjects including the
importance and role of information to society along with the use of technology for gathering
information.
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233200 การสื่อสารทางเสียงและภาพ
3(2-2-5)
Audio-Visual Communication
การสื่ อ สารขอ มู ล และความคิ ด โดยสื่ อ ผา นทางเสี ย งและภาพ วิเ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบของสื่อ สารที่ตองการสงตอกระบวนการรับรูของมนุษย อิทธิพลของสื่อภาพและสื่อเสียงที่มีตอ
การรับรู ความประทับใจ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมของผูรับสาร
Audio-visual communications, analyze the relationship of the components of
communication and information involved in the human learning process including the
influence of audio-visual media in learning, appreciation, and changes in opinions, beliefs,
and values of the listener/reader.
233201 การสรางสรรคงานตัดตอดิจิทัล
3(2-2-5)
Creative Digital Editing
เทคโนโลยีการตัดตอภาพและเสียงดวยระบบดิจิตอล การใชโปรแกรมสําเร็จเพื่องานลําดับภาพ
และเสียงอยางสรางสรรค การนําสื่อในรูปแบบตาง ๆ มาประยุกตใชในงานลําดับภาพและเสียงดวยระบบ
ดิจิตอล การสงถายและเผยแพรขอมูลภาพและเสียงในรูปแบบตาง ๆ
Technology of digital image and audio editing, usage of program for image and
audio creatively editing, applied various media in digital image and audio editing process,
transmission and publish of image and audio in various format.
233202 การเขียนบทสําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Script Writing for Multimedia
การเขียนบทเพื่อมัลติมีเดีย กระบวนการพัฒนาแนวคิด เพื่อจัดทําในรูปสื่อมัลติมีเดีย
Script writing for multimedia by studying the process of idea development in its
various stages to use in multi-media production.
233203 เทคโนโลยีการสรางสรรคภาพ
3(2-2-5)
Creativity Imaging Technology
การสรางภาพเพื่อการสื่อสารมวลชน การเปลี่ยนแนวคิด และจินตนาการใหเปนภาพ เทคโนโลยี
การถายภาพนิ่ง การวาดภาพ และโปรแกรมคอมพิวเตอร
Imaging for multimedia, changing opinions, using imagination to create images
technology for still pictures, drawings, and computer programs.
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233204 การออกแบบทางคอมพิวเตอรกราฟฟกสเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Computer Graphics Design for Communication
การประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟฟกสเพื่อการวาดภาพ การจัดองคประกอบภาพ การใชสี เสน
และการจัดแสง งานคอมพิวเตอรกราฟฟกส เพื่อสื่อความหมาย การสรางภาพ 3 มิติ และภาพแอนิเมชัน
โดยการใช คอมพิ วเตอร ศึก ษาโปรแกรมตกแตง ภาพเพื่อ สร างสรรค ง านที่ ดึง ดูด ความสนใจ และจู ง ใจ
กลุมเปาหมายในการสื่อสาร
The application of computer graphics in drawing, the components used to classify
pictures, the use of colored lines, and setting up lighting computer graphics to communicate
meaning. Study the creation of three dimensional and animated images using the computer.
Study Photoshop programs to use for creative work to interest and motivate the target
communication group.
233205 การสรางภาพและภาพเคลื่อนไหวสามมิติเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Three-Dimensional Modeling and Animation for Communication
กระบวนการขึ้นรูปภาพสามมิติและการทําภาพเคลื่อนไหว การสรางพื้นผิวใหกับวัตถุ พื้นฐาน
การสรางภาพเคลื่ อนไหว การให แสงกับ วั ตถุส ามมิ ติ การแปลงให เ ปนไฟล ภาพและวีดิทัศน และการ
สรางสรรคงานสามมิติเพื่อการสื่อสาร
Process of three-dimensional modeling and animation, applying materials and
texture to model objects, understanding basic keyframe animation, positioning lighting
objects in 3D scenes rendering to image and video files, and develop 3D modeling strategies
for creative communication.
233206 เทคโนโลยีการสรางสรรคภาพขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Creative Imaging Technology
กระบวนการสรางแนวความคิดสรางสรรค ในการผลิตภาพดิจติ อล เพื่อการนําไปใชในสื่อประเภท
ตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพสื่ออินเตอรเน็ต เปนตน การสรางสรรคและการตกแตงภาพถายดิจิตอลดวย โปรแกรม
คอมพิวเตอรขั้นสูง เพื่อการนําเสนองานทางดานศิลปะ แเละนิเทศศาสตร
Process of conceptualize creativity to create the digital image for various media for
example, print media and internet. Advanced Creating and editing digital photography for
artwork and communication arts presentation.
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233207 การจัดรูปแบบสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
Information Arrangement for Presentation
กระบวนการและเทคนิคการจัดรูป แบบสารสนเทศเพื่อการนําเสนอในสื่อประเภทตางๆ เชน
บทความ รายงาน นิตยสาร สื่อประสม เปนตน
Process and technique of information arrangement for media presentation that
include news articles, reports, magazines and multimedia.
233208 สารสนเทศ การสื่อสาร และสังคม
3(2-2-5)
Information, Communication and Society
ศึก ษาการนําสารสนเทศมาใชในการสื่อสารภายในสัง คม ภายใตบ ริบทวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ประวัติศาสตร กฎหมาย และการเมือง รวมถึง ระบบสารสนเทศที่สงผลกระทบตอตัวบุคคล กลุมบุคคล
และสถาบันทางสังคม
The focus is on how information is communicated within the society. It also lookat
the social, cultural, economic, historical, legal and political contexts in which information
system are employed and their impact on individuals, social groups and institutions. The
social, economic and cultural impact of the features of the new information and
communication technologies will be look at. The interaction of individuals in various
information related environments will be addressed.
233209 สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Information and Communication for Development
ศึกษาการนําสารสนเทศมาใชในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตบริบทการพัฒนาของ
โลกและประเทศไทย รวมถึงระบบสารสนเทศที่สงผลกระทบตอตัวบุคคล กลุมบุคคล และการพัฒนา
The focus is on how information is communicated within the sustainable
development. It also lookat the world development concept and Thailand development
concept in which information system are employed and their impact on individuals, social
groups and development.
233301 สถิติและการวิจัยทางสารสนเทศ และการสื่อสาร
3(2-2-5)
Statistics and Research in Information and Communication
ความหมาย และขอบขายของสถิติ และการวิจัยทางสารสนเทศ และการสื่อสาร การใชสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอางอิงในการวิจัยทางสารสนเทศ และการสื่อสาร ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัย
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The meaning and limitations for statistics, and research for information and
communication. Study descriptive and inferential statistics for research in information and
communication along with the methodology for quantitative and qualitative statistics
including the use of computer packages for statistical analysis for research.
233302 กฎหมายและจริยธรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)
Laws and Ethics of Information Technology and Communication
กฎหมาย จริยธรรม ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน สิทธิ เสรีภาพ
ในการเสนอขาวสาร การแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ ความรับผิดชอบตอหนาที่และตอสังคมของนัก
นิเทศศาสตร กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร และขอมูลขาวสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต
และเทคโนโลยีใหม ๆ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การละเมิดลิขสิทธิ์ การคุมครองฐานขอมูล การ
คุม ครองความเปนสวนตัว การหมิ่นประมาท กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนศึกษานโยบายของรัฐ
ในการควบคุมการติดตอสื่อสาร และเสรีภาพในการติดตอสื่อสาร รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
Laws, ethics, regulations, and declarations related to mass medium, right and
liberty in reporting and commentary, social accountability in a role of communication
officials, computer laws, information via Internet and new technologies, computer crime,
copyright infringements, database and privacy guardianships, defamation, electronic
transaction laws, government policies for communication control, freedoms in
communication, and related laws.
233303 แหลงและบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Sources and Services
ความหมาย ความสําคัญของแหลงและบริการสารสนเทศประเภทตางๆ โดยมุงเนนสารสนเทศ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บริการของแหลง
สารสนเทศแตล ะประเภท การสืบ คนสารสนเทศดวยระบบคอมพิวเตอร วัส ดุที่บันทึก สารสนเทศ การ
วิเคราะห และสังเคราะหสารสนเทศ การจัดเก็บสารสนเทศเพื่อบริการ
The meaning, the importance of sources, and the different information services,
focusing on information for science and technology, the health sciences, and the humanities
and social sciences along with services for the different sources of information, computer
searches for information, the equipment for recording information including analysis and
synthesis of information as well as the collecting and storage of information for information
services.
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233304 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Storage and Retrieval
วิธีการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ สื่อสําหรับการจัดเก็บและคนคืน การนําคอมพิวเตอรมาใช
ในการจัดเก็บและการคนคืน รวมทั้งการศึก ษาโปรแกรมสําเร็จรูปบางโปรแกรมและฐานขอมูลชนิดตาง ๆ
ตลอดจนการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลเหลานั้น
Information storage and searching, media for storage and searching, computerized
storage and searching including a study of computer programs and various data bases along
with computer searches from these databases.
233305 การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
3(2-2-5)
Interactive Multimedia Production
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เว็บ โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานมัลติมีเดีย โปรแกรมที่ใชใน
การสรางงานมัลติมีเดีย การทําไฮเปอรลิงค สําหรับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งเสียง ตัวหนังสือตางๆ
Multimedia technology, different multimedia web programs, programs used for
multimedia production, and using hyper links for still and animated pictures including audio
functions and various fonts.
233306 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
3(2-2-5)
Web Site Design and Development
การออกแบบ การสรางเว็บ ไซต โดยใชโ ปรแกรมสําเร็ จ รูป รวมทั้ง การเขียนโปรแกรมดว ย
ภาษาคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาเว็บไซต
The design and development of web sites using packaged computer programs
along with writing computer programs to develop web sites.
233307 พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Users ’s Behavior
ความหมาย แนวคิด และการวิเคราะหพฤติก รรมผูใชสารสนเทศในดานความตองการการใช
วิธีการแสวงหาสารสนเทศ และความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศ โดยพิจารณาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใช
สารสนเทศ ปจจัยทางจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
ผูใชสารสนเทศกับการจัดบริการสารสนเทศ
The meaning, concepts and an analysis of the behavior of the information user as
to his needs in searching for information as well as the information user’s satisfaction
including an analysis of the factors that influence the user of information, factors related to
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psychology, anthropology, and sociology as well as studying the relationship between the
behavior of the information user and management of information services.
233308 การสื่อสารขอมูลสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Data Communication for Communication Arts
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั ก การและทฤษฎี พื้ น ฐานของการสื่ อ สารข อ มู ล โครงสร า ง
สถาปตยกรรมขอมูล การสื่อสารขอมูล ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตที่สอดคลองกับงานดานนิเทศศาสตร
The meaning, importance, principles, and basic theory of data communications
including the structure of data, data communications, hardware and software, computer
system and the internet technology appropriate for mass communications.
233309 การบริหารและวางแผนงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Management and Planning
หลักการบริหารที่เกี่ยวกับงานสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศ การวางแผน กระบวนการและการ
ควบคุมระบบสารสนเทศ การจัดองคก ร งานบุคคล งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ งานบริการ การประเมินผลนโยบายและแผนทางบริหาร
The principles of information management, information policy, planning, the
procedures for and control of information systems, managing organizations, personnel,
finances and budget, supplies, facilities, management and evaluation of management policy
and planning.
233310 การจัดการสารสนเทศและความรู
3(2-2-5)
Information and Knowledge Management
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีการจัดการสารสนเทศและความรู กระบวนการจัดการสารสนเทศและ
ความรู เครื่องมือในการจัดการสารสนเทศและความรู การจัดการสารสนเทศและความรูกับองคกรแหงการ
เรียนรู การจัดการสารสนเทศและความรูในหนวยงานดานสารสนเทศและการสื่อสาร
This course will introduce you to the basic concepts and terminology of
Information and Knowledge Management (IM and KM). You will become familiar with the
variety of ways Information and Knowledge Management can be used in organizations and
you will review the history of Information and knowledge Management. This course is the
foundation for all IM and KM courses.
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233400

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับงานนิเทศศาสตร 3(3-0-6)
System Analysis and Design for Communication Arts
การออกแบบและวิเคราะหระบบสารสนเทศในงานนิเทศศาสตร โดยศึกษาการดําเนินงานดาน
นิเทศศาสตร สรางและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานนิเทศศาสตร
The design and analyze the system for communication arts by studying the work
of communication arts along with the creation and development of systems analysis for
communication arts.
233401 การบริหารฐานขอมูลสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Database Administration for Communication Arts
การออกแบบฐานขอมูล สรางฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จ รูป เชน
MS Access, SQL (Structured Query Language) การออกแบบและบริหารฐานขอมูลบนเว็บเพื่อให
สอดคลองกับงานทางดานนิเทศศาสตร
The design and development of a database and the database system using
packaged programs such as MS Access SQL (Structured Query Language), the design and
administration of a web data base appropriate for mass communication.
233402 เทคโนโลยีการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Technology
อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี ความกาวหนาทางการสื่อสาร การใชงานเพื่อให
นิสิตมีความรูความเขาใจ และกาวหนาทันวิทยาการสมัยใหม
Equipment, tools and development of communication technology, understand
and gain hands-on skills with new technology.
233492 สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-Operative Education
การปฏิบัติงานภายในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือตางประเทศ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย
Professional training at a public or private organization in Thailand or aboard with
the approval of the university.
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233493 วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต
Undergraduate Thesis
การทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องทางดานสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยอยูใน
ความดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Research conducting and report writing on a specific topic in the field of
information for communication under the supervision of the thesis advisory committee.
233495

การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
6 หนวยกิต
International Academic or Professional Training
การฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะดานสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร หรือฝกงานในหนวยงานภาครัฐ
หรือเอกชนในตางประเทศ โดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห
Professional training about information for communication skill or practical
apprenticeship in government or private sectors in overseas as approved by university for at
least 16 weeks
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
232
หมายถึง สื่อสารมวลชน
233
หมายถึง สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
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2 เลขรหัสสามตัวหลัง สําหรับรายวิชาหลักสูตรนศ.บ.สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
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
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

1*

2*

3*

ชื่อ-สกุล

นางสมพร เบ็ทซ

นางอัจฉรา ศรีพันธ

นางสาวชุณหเกตม
กาญจนกิจสกุล

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

3 7798
00215
29 6

ผูชวย
ศาสตราจารย

กศ.ม.

บรรณารักษศาสตร

ศศ.บ.

บรรณารักษศาสตร

3 6701
00236
10 2

อาจารย

3 1015
02093
04 2

อาจารย

อม.
นศ.บ.
วท.ม.
ทล.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2529

บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศ
การประชาสัมพันธ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2544

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2540

เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล

2544

มสธ.

2548

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2536

สําเร็จการศึกษาจาก

ปที่สําเร็จ

ภาระการสอน(ชม./ป
การศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
608
896

2521
768

1312

704

1088

อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ.

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

เลข

ตําแหนงทาง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ภาระการสอน(ชม./ป

61
ประจําตัว
ประชาชน

วิชาการ

การศึกษา

ปร.ด.
ว.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
Ph.D.
M.F.A.

4

นายพนมสิทธิ์
สอนประจักษ

3 1009
03195
07 4

ผูชวย
ศาสตราจารย

5

นายรัฐพล ไชยรัตน

3 1006
01485
98 3

อาจารย

นศ.ม.
ร.บ.

หมายเหตุ : * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัย

การสื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร
สถิติศาสตร
สุขศึกษา
Multimedia Design
Imaging Arts and Sciences
(Photography)
การสื่อสารมวลชน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มสธ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Monash University
Rochester Institute of
Technology
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษา

2551
2538
2545
2536
2534
2552
2546
2536
2533

การศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
736
1056

672

992
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่

1

2

3

ชื่อ-สกุล

นางสมพร เบ็ทซ

นางอัจฉรา ศรีพันธ

นางสาวชุณหเกตม
กาญจนกิจสกุล

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

3 7798
00215
29 6

ผูชวย
ศาสตราจารย

กศ.ม.

บรรณารักษศาสตร

ศศ.บ.

บรรณารักษศาสตร

3 6701
00236
10 2

อาจารย

3 1015
02093
04 2

อาจารย

อม.
นศ.บ.
วท.ม.
ทล.บ.

สาขาวิชา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2529

บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศ
การประชาสัมพันธ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2544

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2540

เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล

2544

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2548

อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ภาระการสอน(ชม./ป
การศึกษา)
หลักสูตร หลักสูตร
ปจจุบัน ปรับปรุง
608
896

2521

2536

768

1312

704

1088
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ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

ปร.ด.
ว.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
Ph.D.
M.F.A.

การสื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร
สถิติศาสตร
สุขศึกษา
Multimedia Design
Imaging Arts and
Sciences (Photography)
การสื่อสารมวลชน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

4

นายพนมสิทธิ์
สอนประจักษ

3 1009
03195
07 4

ผูชวย
ศาสตราจารย

5

นายรัฐพล ไชยรัตน

3 1006
01485
98 3

อาจารย

นศ.ม.
ร.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มสธ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Monash University
Rochester Institute of
Technology
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

2551
2538
2545
2536
2534
2552
2546
2536
2533

ภาระการสอน(ชม./ป
การศึกษา)
หลักสูตร หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
736
1056

672

992
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4.

องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม(การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
ในหลักสูตร มีรายวิชา สหกิจศึกษา และการฝกอบรม หรือการฝกงานในตางประเทศซึ่งนิสิต
ตองลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณ
4.1.1 สหกิจศึกษา
1) สามารถปรับวิถีชีวิตและปฏิบัติตนตามขอกําหนดตางๆ ขององคกรที่ไดไปฝกสห
กิจศึกษา
2) สามารถเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานจริง รวมทัง้ สามารถนําเสนอขอมูล
วิเคราะหตามหลักการ และสามารถเรียนรูการทํางานไดดวยตนเอง
3) สามารถวิเคราะหสถานการณ และใชความรูตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการ
แกไขปญหาเมื่อเผชิญเหตุการณเฉพาะหนา
4) สามารถทํางานรวมกับพนักงานในองคกรไดและมีมนุษยสัมพันธที่ดีกบั ผูอ ื่น
5) สามารถใชการสื่อสารทัง้ การพูด การเขียน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ฝกสหกิจศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอการเขารวมการฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
2) มีความรูในเรือ่ งทีเ่ ขารับการฝกอบรมหรืองานที่ไดไปฝกในตางประเทศ รวมทั้ง
ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของดวย
3) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหมๆ จากแหลงขอมูลทีห่ ลากหลาย และใชขอ มูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานที่ไดรบั มอบหมาย
4) มีสวนรวมในการแกปญหาโจทยที่ไดรบั การมอบหมายจากการฝกอบรมหรือการ
ฝกงานในตางประเทศไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกกลุม
5) สามารถเสนอขอมูลทีเ่ หมาะสมกับกลุม บุคคลที่เขารวมอบรม รวมทั้งมีทักษะใน
การสือ่ สารระหวางการอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
การเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกอบรม/การฝกงานในตางประเทศ จัดใหมีขึ้นใน
ภาคการศึกษาตน หรือภาคการศึกษาปลาย สําหรับปการศึกษาที่ 4 และเนื่องจากขอจํากัดเรื่อง
จํานวนนิสิตที่มาก จึงตองแบงนิสิตลงทะเบียนวิชานี้เปนสองสวน โดยใหนิสิตสวนหนึ่งลงเรียนวิชานี้
กอน อีกสวนหนึง่ ลงเรียนวิชาวิทยานิพนธ สวนเทอมสองนิสิตก็สลับลงรายวิชาที่เหลือ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5.

ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรไดเปดวิชาวิทยานิพนธสําหรับปริญญาตรี เพื่อใหนิสิตมีโอกาสใชกระบวนการเรียนรู
ในการทํ าวิจั ยดว ยตนเอง และมีก ารจั ดทํา เปน รายงานมีรูป เลม เปน มาตรฐาน ในรูป แบบที่เ ป น
มาตรฐานและภายในเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบาย
วิท ยานิพนธ หมายถึง การศึก ษาคนควาที่ใหนิสิตเปนผูกําหนดหัวขอเรื่องที่เ กี่ยวของกับ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารโดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อการศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเอง และสามารถ
อธิบ ายทฤษฎีที่ นํามาประยุก ตใช และประโยชนที่จ ะได รับ จากศึก ษา โดยมีขอบเขตการศึก ษาที่
เหมาะสมสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดและมีการนําเสนอรายงานผลงานวิจัยดังกลาว
ทั้งนี้มีอาจารยที่ปรึกษาโครงการหรือการวิจัยดวย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนําเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งมีความรับผิดชอบงานวิจัยนั้นให
สําเร็จลุลวงตรงตามเวลาทีก่ ําหนด
2) มีองคความรูทางการประชาสัมพันธหรือการสื่อสารโดยสามารถใชความรูหรือวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการทําวิจัยอยางมีระบบ และใชทฤษฎีความรูตางๆที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
3) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลที่ไดมา
และใชขอมูลในการวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัยไดอยางสรางสรรค
4) สามารถคิดริเริม่ ในการวิเคราะหผลงานวิจัยไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง ผูอื่น
และสังคม รวมทัง้ รับผิดชอบในการพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง
5) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรทเี่ กี่ยวของในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอผลงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาตน หรือภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับการแบงนิสิตใหลงทะเบียนในการทํางานวิจัย
โดยแบงใหนิสิตเลือกลงชวงระหวางภาคการศึกษาตนหรือภาคการศึกษาปลาย หลังจากนั้นใหนิสิตเปน
ผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอที่นิสิตสนใจและผานการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
2) อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจ ากการ
ติดตามความคืบหนาการทําวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนงานอยางเปนระบบ โดยใหมีคะแนน
เปนสัดสวนรอยละ 20
2) ประเมินคุณภาพของการทําวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาโครงการ โดยกําหนดเกณฑ และ
การประเมินที่เปนมาตรฐานครบถวน สมบูรณ โดยใหมีคะแนนเปนสัดสวนรอยละ 50
3) ประเมินผลการนําเสนอรายงานผลการวิจัย หรือผลงานโครงการของนักศึกษาในภาพรวม
โดยใหมีคะแนนเปนสัดสวนรอยละ 30
4) การใหเกรดจากคะแนนที่ทําไดซึ่งมีคะแนนเต็มคิดเปนรอยละ 100 ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร หรือ ระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค
1. มีความสามารถพิเศษดานภาษามากกวา 2
ภาษา

2. มีความสามารถควบคุมอารมณใน
สถานการณตางๆ ไดดี

3. มีความสามารถในการทําวิจยั ทางดาน
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- เปด การเรีย นการสอนเป นวิ ช าเลือ กวิช าภาษา
โดยบัง คับ ให นิสิ ตไดเ ลือ กเรีย นกลุม วิช าภาษาใด
ภาษาหนึ่ง เปนภาษาที่ 3 ซึ่ง นิสิตตองเลื อกเรีย น
ภาษาใดภาษาหนึ่งตอเนื่องกันจํานวน 6 หนวยกิต
ทําใหนิสิ ตมีค วามสามารถดานภาษาเพิ่ ม อีก หนึ่ ง
ภาษานอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ใหนิสิตเรียนวิชาที่ใหความรูในเรื่องหลักการ และ
ทฤษฎีที่ เ กี่ย วข องกั บ การสื่ อสารที่ เ ป นประโยชน
สําหรับการฝกการควบคุมอารมณในการแสดงออก
ในการสื่อสารกับผูอื่น
- ให นิ สิ ต ได ฝ ก ปฏิ บั ติ ใ นรายวิ ช าโดยได ฝ ก การ
ทํ า งานเป น กลุ ม เพื่ อ ฝ ก การทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น
รวมทั้ ง การควบคุ ม อารมณ ใ นการแก ไ ขป ญ หา
ระหวางการทํางาน
- มหาวิ ท ยาลั ยมีนโยบายในการจัดการเรี ยนการ
สอนสํ า หรั บ นิ สิ ต ในชั้ น ป ที่ 4 ให มี ก ารเรี ย นใน
รายวิชา วิทยานิพนธร ะดับ ปริญ ญาตรี ทําใหนิสิต
สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีองคความรูและมี
ประสบการณในการทํางานวิจัย สามารถนําไปตอ
ยอดในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไปได
- เป ด การเรี ย นการสอนวิ ช าเป น วิ ช าเฉพาะใน
รายวิชาสถิติและการวิจัยทางสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อเปนพื้นความรูในการลงมือปฏิบัติตาม
กระบวนการวิจัยจริงทุกขั้นตอนในชั้นปที่ 4

68

2.

การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหการดําเนินชีวิต
รวมกับผูอื่นในสังคมเปนปกติสุข สรางสรรค และทําประโยชนใหกับสวนรวม นอกจากนั้นการใชความรู
และทักษะในการปฏิบัติงานดานสารสนเทศเพื่อการสื่อสารตองพึงระมัดระวัง และคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ซึ่งอาจารยจะตองสามารถเปน
แบบอยางที่ดีแกนิสิตทั้งในดานคุณธรรม และจริยธรรมตอไปนี้
1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ตอวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
5) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ปลูกจิตสํานึกขั้นพื้นฐานใหกับนิสิตในเรื่อง การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบใน
หนาที่ ความซื่อสัตยสุจริต การรักษาระเบียบวินัย ตลอดจนมีสว นรวมในการพัฒนาสังคม
2) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนรายวิชา
3) จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการทําประโยชนใหกับสังคม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การประเมินผลคุณลัก ษณะที่กําหนดไวในมาตรฐานผลการเรียนรู โดยใชแบบ
ประเมินที่พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และใหกลุมบุคคลมากกวา 1 กลุม ไดประเมิน ไดแก เพื่อนรวม
ชั้นเรียน อาจารยผูส อน อาจารยที่ป รึกษา ผูปกครอง นิสิตประเมินผลตนเอง ผูใหการฝก หัดงาน
หรือสหกิจศึกษา เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
2) สัง เกตพฤติก รรมที่พึง ประสงค มีจํานวนเพิ่ม ขึ้น เชน การเขาเรียนตรงเวลา
จํานวนทุจริตในการสอบลดนอยลง ความพรอมเพรียงในการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมของนิสิต
ความรับผิดชอบในหนาที่ เปนตน
3) ประเมินผลงานนิสิตที่แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เชน การอางอิง
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ เปนตน
2. 2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นิสิตตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพดานการสื่อสารและสารสนเทศ
และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นมาตรฐานผลการ
เรียนรูดานความรู จึงครอบคลุมความรู ตอไปนี้
1) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลั ก การ และวิ ธี ก ารทางด า น
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
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2) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดาน
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและอื่นๆ
โดยใชวิธีการเรียนรูตามแนวคิด ทฤษฎี และจากประสบการณ
4) สามารถติดตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้ง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานความรู
1) ใชวิธีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนแนวคิด ทฤษฎีและวิธีการ
ทางดานสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถประยุกตใชได
อยางเหมาะสม
2) การเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง าน ฝ ก งาน หรื อ เชิ ญ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษเพื่อติดตามความความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทาง
วิชาการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานความรู
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาค
3) การสอบปลายภาค
4) การรายงานผลการศึกษาคนควา ผลงาน การวิจัย โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน
และเอกสารรายงาน
5) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา ฝกงาน
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นิสิตจะตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเอง โดยผูสอนตองมุงเนนใหนิสิตใชความ
เขาใจมากกวาทองจํา มีหลักการและเหตุผลในการคิด สามารถตัดสินใจ แกปญหาได เพื่อใหบรรลุผล
การเรียนรูตอไปนี้
1) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเหมาะสม
2) สามารถประยุกตความรูทางดานสารสนเทศศาสตรเพื่อการสื่อสารและดานอื่นที่
สัมพันธกัน ใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค
3) สามารถรูเทาทันสารสนเทศ เชน แยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็นได เปนตน
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในทักษะทางปญญา
1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุม
2) การฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียน หรือในสถานประกอบการ สหกิจศึกษาและ ฝกงาน
3) การสอนโดยใชกรณีศึกษา โจทยปญหา
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในทักษะทางปญญา
1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใชกรณีศึกษา หรือโจทยปญหา
2) การรายงานผลการศึกษาคนควา ผลงาน การวิจัย โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน
และเอกสารรายงาน
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3) ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย และรายวิชาสหกิจศึกษา ฝกงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
การพั ฒ นาทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบให กั บ นิ สิ ต
จําเปนตองมีการพัฒนาทักษะดานนี้เพื่อใหนิสิตสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพอีก
ทั้งยังสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรที่มีความแตกตางกันได ดังนั้ น
ผูสอนจะตองมีวิธีที่พัฒนาเพื่อใหนิสิตมีคุณสมบัติตอไปนี้
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
3) สามารถแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาท
ของผูรวมทีมงาน
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏัติงานของตนเองอยาง
ตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรีย นรูดา นทักษะความสัมพันธระหวา ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนงานกลุม การทํางานที่ตองประสานกับ
นิสิต บุคลากรของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การนําเสนอผลงาน
2) สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน
3) ใหผูรวมงานของนิสิตมีสวนรวมในการประเมินผล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรายวิชาดานสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีสวนเกี่ยวของกับการวิเคราะหตัวเลข
การตรวจสอบและการสื่อสารใหเขาใจ การออกแบบและวิเคราะหระบบสารสนเทศ ตลอดจนการเปน
ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นผูสอนจําเปนตองฝกทักษะดานนี้เพื่อใหนิสิตมีคุณสมบัติตอไปนี้
1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา
2) สามารถสื่อสารอยางมีป ระสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจัก เลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน

71

3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานในรายวิชาตางๆ เพื่อใหนิสิตพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การนําเสนอผลงาน
3) ใหเรียนรูจากการทํางานจริงจากรายวิชาสหกิจศึกษา ฝกงาน
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใชแบบประเมิน ผลงานที่ม อบหมาย โดยมีเ กณฑก ารประเมิ นดานทัก ษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเปนไปตามขอบัง คับ มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2549 (ภาคผนวก ก.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 มี KPI กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูอยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดในแตละปการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา
และอาจารยในสาขาวิชา ซึ่งไมใชอาจารยผสู อนรายวิชานั้น ทําหนาที่ทวนสอบรายวิชาที่ถูกกําหนดใหตอง
ทวนสอบ
2.1.2 จัดประชุมเพื่อการวิพากษขอสอบในแตละรายวิชาโดยผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา
เพื่อใหขอสอบสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา
2.1.3 คณะกรรมการวิชาการดําเนินการมอบหมายใหผรู ับผิดชอบวิเคราะหขอสอบเพื่อนํามา
ปรับปรุงขอสอบในแตละรายวิชาและทําเปนรายงานสรุปใหกับคณะทราบ
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต โดยวัดจากสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนือ่ งและนําขอมูลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกร
ระดับสากล โดยมีวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้
2.2.1 ทําการวิจัยเก็บขอมูลการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนทีจ่ บการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมิน ความพึงพอใจในบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
2.2.3 ทําการเก็บขอมูลการประเมินจากนิสิตเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและ
ความรูจากสาขาวิชาที่เรียน รวมทัง้ สาขาอื่น ๆ ทีก่ ําหนดในหลักสูตร ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียงิ่ ขึ้นดวย
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2.2.4 ความเห็นจากผูท รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินผลการนําเสนอผลงานของนิสิตในรายวิชา
ที่มีภาคปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถวัดผลความรู ความเขาใจและการนําความรูไปใชในภาคปฏิบัติของนิสิต
2.2.5 อาจารยในสาขาที่ไดรบั การแตงตั้งเปนอาจารยผูนิเทศกการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
สามารถสอบถามจากองคกรที่นิสิตไดไปฝกงานเกี่ยวกับความคิดเห็น ขอดี ขอเสีย หรือขอที่ควรปรับปรุง
ของนิสิต รวมไปถึงรายวิชาหรือความรูที่ควรจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมใหกับนิสิตที่ไดเขาไปฝกปฏิบัติงานใน
องคกรตางๆ เพื่อนําขอมูลนั้นมาปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่เกี่ยวของสําหรับนิสิตรุนตอๆ ไปอีกดวย
เพื่อตอบสนองความตองการขององคกรที่ตางๆ ทีจ่ ะรับบัณฑิตเขาทํางานตอไปดวย
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1. นิสิตทีมสี ิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1. เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไมมีรายวิชาใดไดรับ
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. ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.2. นิสิตที่มสี ิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1. เปนนิสิตภาคการศึกษาสุดทายทีล่ งทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2. ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3. ใหนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามทีร่ ะบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนัน้ อาจ
ไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเปนครู แกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน รวมถึงสิทธิประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตางๆ
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนือ่ ง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(3) มอบหมายอาจารยเกาใหเปนอาจารยพเี่ ลี้ยง มีหนาที่
- ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเขาสูก ารเปนอาจารยในคณะ
- ใหคําแนะนํา และนิเทศการสอนจากอาจารยในสาขาวิชา เพื่อแลกแปลี่ยนเรียนรูกัน
(4) สงเสริมการเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทัง้ ในและตางประเทศและการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ นําไปพัฒนาการเรียนการสอน และวิธีการการวัดผลการเรียนรูของนิสิต
(2) จัดระบบการประเมินผลดานการสอน และการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน ผูบริหาร
และผูเ รียน
(3)สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพือ่ สงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง
ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(4) การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
(5) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษานํามาใชในการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
2.3 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกบุคลากรสายสนับสนุน
(1) กําหนดระบบการประเมินผลอยางมีสวนรวมเพือ่ พัฒนาการทํางานดานการสนับสนุนการเรียน
การสอน
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(2) สงเสริมใหบุคลากรฝายสนับสนุนเขาประชุม หรืออบรมทักษะเฉพาะภายนอกมหาวิทยาลัย
(3) จัดอบรมเสริมทักษณะการทํางานที่ทันสมัยใหแกบุคลากรสายสนับสนุน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (4 ป)
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
1) การบริหารหลักสูตร
1.1) ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตร
นิเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารใหมมี าตรฐานตาม ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
1.2) พัฒนาหลักสูตรใหมี
กระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพโดย
มุงผลที่บัณฑิตมีความสามารถในการ
ประยุ ก ต แ ละบู ร ณาการความรู
โดยรวมมาใชในการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพ
1.3) พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามความ
ตองการของแหลงจางงานระดับแนว
หนาของประเทศ

กลยุทธ

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

1.1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร
สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
1.2) ติดตามความตองการของ
ตลาดแรงงานอยางตอเนื่องเพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
1.3) เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร
1.4) ประสานความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและฝกภาคปฏิบัติ
ใหแกนิสิต

1.1.1) เลมหลักสูตรปรับปรุงที่ผาน
การพิจารณาจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.1.2) รายงานการประชุมพิจารณา
เรื่องการปรับปรุงหลักสตร
1.2) สรุปการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป
1.3.1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรที่ระบุชื่อผูเ ชี่ยวชาญ
จากภายนอก
1.3.2) รายงานการวิพากษหลักสูตร
จากผูเ ชี่ยวชาญจากภายนอก
1.4.1) รายงานผลการฝกงานที่นสิ ิต
ไดไปฝกภาคปฏิบัติจากสถาน
ประกอบการ
1.4.2) รายงานสรุปองคความรูที่ได
จากการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
1.4.3) นิสิตอยางนอยรอยละ 95
ผานการประเมินสหกิจศึกษา
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
2) การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน
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

2.2) จัดสรรสัดสวนนิสิตกับจํานวน 2.2) รายงานการใชหองที่ใช
หองเรียน อุปกรณและสือ่ การสอนให ในการเรียนการสอน จํานวนอุปกรณ
เหมาะสม
และสือ่ การสอนมีความเหมาะสมกับ
จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในกลุมเรียน
2.3) รายงานรายชื่อตําราวิชาการ
2.3) การจัดทรัพยากรการเรียน
2.3) มีการสอบถามความตองการ เอกสารการสอนตาง ๆ ที่ไดจัดซือ้
การสอนเพิม่ เติม
ตําราวิชาการ เอกสารการสอนของ จัดหามาในหองสมุดของคณะ หรือ
อาจารย และจัดสรรงบประมาณ
มหาวิทยาลัย
สวนกลางสําหรับการจัดซื้อตํารา
วิชาการ เอกสารการสอนตาง ๆ
ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
2.4) มีการสอบถามความตองการ 2.4) รายงานสรุปความตองการใช
2.4) การประเมินความเพียงพอของ ใชอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
อุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
ทรัพยากร
หนังสือ ตําราวิชาการ เอกสารการ หนังสือ ตําราวิชาการ เอกสารการ
สอน จากอาจารย ตลอดจน
สอน ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่
ทรัพยากรอื่น ๆ ทีจ่ ําเปนตองใชใน จําเปนตองใชในการเรียนการสอนที่
การเรียนการสอน
ไดจากการสอบถามอาจารย
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
3) การบริหารคณาจารย
3.1) ยกระดับศักยภาพอาจารย
ผูสอนเพื่อประสิทธิภาพการถายทอด
การเรียนรูใหแกนิสิต
3.2) ยกระดับศักยภาพอาจารยใน
ดานการวิจัย

กลยุทธ

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

3.1.1) อาจารยใหมตองผานการอบรม
หลักสูตรเบือ้ งตนเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณอาจารยและเทคนิค
การสอนการวัดและประเมินผล
3.1.2) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน
เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคนิคการสอนและสื่อ
การสอนรูปแบบตาง ๆ ที่ทันสมัย
รวมถึงวิธีการวัดผลและประเมินผล

3.1.1) หลักฐานแสดงผลการผาน
การอบรมหรือเอกสารแสดงการเขา
รับการอบรม

3.1.2.1) แผนการจัดสรรงบประมาณ
ของสาขาวิชา ประจําป
3.1.2.2) รายงานสรุปผลการเขาฝก
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิค
การสอนและสือ่ การสอนรูปแบบตางๆ
ที่ทันสมัย รวมถึงวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลของอาจารย
3.1.3) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน 3.1.3.1) แผนการจัดสรรงบประมาณ
เขาอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของสาขาวิชา ประจําป
ทั้งในและตางประเทศเพิ่มเติมทาง 3.1.3.2) รายงานสรุปผลการเขาฝก
ดานบริหารธุรกิจ
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทัง้ ใน
และตางประเทศนั้นจากอาจารย
3.1.4) สนับสนุนใหอาจารยเขาไป 3.1.4) แนวปฏิบัติใหอาจารยเขาไป
มีสวนรวมในหนวยงานทางการ
มีสวนรวมในหนวยงานธุรกิจจริงหรือ
ประชาสัมพันธจริงหรือเปนที่ปรึกษา เปนทีป่ รึกษาทางธุรกิจ
งานทางการสือ่ สาร
3.1.5) แผนการจัดสรรงบประมาณ
3.1.5) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน ของสาขาวิชา ประจําป ที่สนับสนุน
ศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้นและทํา
การเพิม่ ศักยภาพการศึกษาตอและ
ผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ การทําผลงานทางวิชาการ
3.1.6) ) แนวปฏิบัติใหอาจารยทํา
3.1.6) สนับสนุนใหอาจารยทุกคนทํา วิจัยหรือเขารวมโครงการวิจัยตางๆ
วิจัย
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
3.2) การรับอาจารยใหม

กลยุทธ
3.2) จัดทําเกณฑกําหนดคุณสมบัติ
สําหรับการรับอาจารยใหม โดย
พิจารณาใหตรงกับสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับสารสนเทศ/การสื่อสาร
รวมถึงกําหนดคุณลักษณะอื่นๆ ที่
เหมาะสมสําหรับการเปนอาจารย
3.3) จัดใหมีการประชุมอาจารย
3.3) การมีสวนรวมของคณาจารยใน ประจําภาควิชา สาขาวิชา เพื่อการ
การวางแผน การติดตามและทบทวน วางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร
หลักสูตร
3.4.1) มีแนวนโยบายใหเชิญ
3.4) การแตงตั้งอาจารยพเิ ศษ
อาจารยพเิ ศษที่เปนผูเ ชี่ยวชาญจาก
การทํางานจริงมาใหความรูแกนสิ ิต
อยางนอยรอยละ 70 ของรายวิชา
ทั้งหมดในหลักสูตรในแตละป
การศึกษา
3.4.2) มีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการจางอาจารยพเิ ศษ/
วิทยากรจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
3.2) ประกาศการรับสมัครอาจารย
ใหมทรี่ ะบุคุณสมบัติของผูส มัครที่
ชัดเจน

3.3) รายงานการประชุมอาจารย
ประจําภาควิชา สาขาวิชา เกี่ยวกับ
การวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร
3.4.1) เอกสารเชิญอาจารยพเิ ศษ
มาสอนในรายวิชา
3.4.2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยพเิ ศษ

3.4.2.1) แผนการจัดสรรงบประมาณ
ของสาขาวิชา ประจําป
3.4.2.2) มีเอกสารเชิญอาจารย
พิเศษมาสอนในรายวิชา
3.4.2.3) คําสั่งแตงตั้งอาจารยพเิ ศษ
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
4) การบริหารบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน
4.1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง

กลยุทธ

4.1) จัดทําเกณฑกําหนดคุณสมบัติ
สําหรับการรับบุคลากรใหตรงตาม
สายงาน รวมถึงกําหนดคุณลักษณะ
อื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับการเปน
บุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม
4.2) การเพิ่มทักษะความรูและ
4.2) จัดสรรงบประมาณสําหรับให
จรรยาบรรณเพื่อการปฏิบัติงาน เชน บุคลากรสายสนับสนุนไดเขาฝกอบรม
การฝกอบรม ศึกษาดูงานหรือทําวิจัย ศึกษาดูงาน และทําวิจัยรวมกับ
รวมกับอาจารย
อาจารย

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

4.1) ประกาศการรับสมัครบุคลากร
สายสนับสนุนที่ระบุคุณสมบัติของ
ผูสมัครที่ชัดเจน

4.2.1) แผนปฏิบัติการประจําป
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับให
บุคลาการสายสนับสนุนไดเขา
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และทําวิจัย
รวมกับอาจารย
4.2.2) มีเอกสารรายงานสรุปจาก
บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดเขาฝก
อบรม ศึกษาดูงาน และทําวิจัย
รวมกับอาจารยนั้น
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
5) การสนับสนุนและการให
คําแนะนํานิสิต
5.1) การใหคําปรึกษาดานวิชาการ
และอื่น ๆ แกนิสิตและศิษยเกา
5.2) พัฒนาระบบความสัมพันธกบั
ศิษยเกา

5.2) การอุทธรณของนิสิต

กลยุทธ

5.1.1) มีการจัดอาจารยที่ปรึกษา
ใหกับนิสิตทุกชั้นป
5.1.2) มีการจัดชั่วโมงสําหรับ
ใหคําปรึกษานิสิตในเรื่องตาง ๆ

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

5.1.1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาวิชาการใหนสิ ิตทุกคน
5.1.2) มีตารางทีร่ ะบุชั่วโมงสําหรับ
ใหคําปรึกษานิสิตในเรื่องตาง ๆ
อยางนอย 3 ชั่วโมง/สัปดาห
5.1.3) มีการจัดสรรงบประมาณให 5.1.3.1) แผนการจัดสรร
นิสิตและอาจารยที่ปรึกษาไดทํา
งบประมาณโครงการสานสัมพันธ
กิจกรรมรวมกัน
ระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนิสิต
ของสาขาวิชา ประจําป
5.1.3.2) บันทึกอนุมัติโครงการ
สานสัมพันธระหวางอาจารยที่
ปรึกษาและนิสิตทุกชั้นป
5.1.4) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ
5.1.4.1) หลักฐานการจัดกิจกรรม
ระหวางอาจารยและศิษยเกา รวมถึง สานสัมพันธระหวางอาจารยและ
การพัฒนาศักยภาพของศิษยเกา
ศิษยเกา
5.1.4.2) หลักฐานการพัฒนาองค
ความรูของศิษยเกา
5.2) เปดโอกาสใหนสิ ิตสามารถยื่น 5.2.1) มีเจาหนาที่ประสานงาน
เรื่องอุทธรณถึงคณะ ภาควิชา และ มีอาจารยที่ปรึกษา มีการรับเอกสาร
สาขาวิชาได
ทางไปรษณีย มีกลองรับความ
คิดเห็น มีสายตรงถึงคณบดี และ
อธิการบดี บนเว็บไซตของคณะ
5.2.2)หลักฐานรองเรียนของนิสิต
5.2.3) แนวปฏิบัติแสดงขั้นตอนการ
แกไขปญหาที่นสิ ิตไดอุทธรณขึ้นมา
5.2.4) หลักฐานแสดงการแกไข
ปญหาที่นิสิตไดอุทธรณขึ้นมา
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
6) ความตองการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

กลยุทธ
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
6.1) มีการประเมินผลความพึงพอใจ 6.1) รายงานผลการประเมิน
ของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอหลักสูตร
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
หลักสูตร
6.2) มีการจัดประชุมวิเคราะหความ
ตองการของตลาดแรงงานจากการ 6.2) รายงานการวิเคราะหความ
นิเทศการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
ตองการของตลาดแรงงานจากการ
ของนิสิต
นิเทศการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
6.3) จัดประชุมคณะกรรมการ
ของนิสิตจากการประชุมสาขาวิชา
พัฒนาหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหรือ
6.3) รายงานการประชุมคณะ
พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความ
กรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ
ตองการของตลาดแรงงาน
ทบทวนหลักสูตร

7) ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

7) จัดทําฐานขอมูลเพื่อติดตาม
ประเมินผลและรายงานคุณภาพของ
หลักสูตรสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริหารคณาจารย การบริหาร
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
การสนับสนุนและใหคําแนะนํานิสิต
ความตองการของตลาดแรงงาน และ
ศิษยเกา

7) รายงานแสดงขอมูลจากระบบ
ทะเบียนออนไลน ระบบการประเมิน
การเรียนการสอน ระบบการประเมิน
อาจารยทปี่ รึกษา สายตรงสําหรับ
การรองเรียน กระดานสนทนา
สําหรับการอุทธรณตาง ๆ ระบบ
การติดตอกับอาจารยผสู อนในแตละ
รายวิชา ประชาสัมพันธการรับสมัคร
อาจารยและบุคลากรผานเว็บไซต
ของคณะและมหาวิทยาลัย ระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกา

จากแผนการพัฒนาหลักสูตรทีก่ ลาวมาขางตนมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรดําเนินการบริหารหลักสูตรดังนี้
- กอนเปดภาคเรียนมีการเตรียมการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ตรวจสอบความ
พรอมของหองปฏิบัติการและอุปกรณตางๆ ที่ตองใช
- มอบหมายอาจารยประจํารายวิชาหรือบุคลากรสนับสนุนประเมินความตองการ ความพึงพอใจของ
นิสิตตอการเรียนการสอน ทุกภาคเรียน เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
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- คณะกรรมการหลักสูตรประชุมหลักสูตรเปนระยะๆเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ปตามหลักเกณฑของ กระทรวงศึกษาธิการ
- บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑการประกันคุ ณภาพของ
มหาวิทยาลัย
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายไดจากมหาวิทยาลัย เพื่อเปนคาใชจายในการ
บริหารจัดการ ตามความจําเปน กําหนดวงเงินคาใชจายในแตละรายวิชา
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยูเดิม
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 เครื่องพิมพสําเนาดิจิทลั (Digital Copy)
1
เครื่อง
5 เครื่องพิมพองิ คเจ็ต
1
เครื่อง
6 อุปกรณแมขายพิมพงาน (Print Server)
4
เครื่อง
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร
7
1
18
เครื่อง
(Projector)
15
8 เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
เครื่อง
ลําดับ
9
10
11
12
13
14

ชื่ออุปกรณ
เครื่องสแกนเนอร (Scanner)
หองบันทึกเสียง
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องตัดตอภาพและเสียง
กลองถายภาพนิ่งดิจิทลั
กลองวิดีโอถายทําโทรทัศน

บริหารจัดการ บริหารจัดการดาน
หนวยนับ
งานสํานักงาน การเรียนการสอน
2
1
เครือ่ ง
1
หอง
1
ชุด
2
ชุด
6
3
เครื่อง
5
เครื่อง
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

กลองวีดีโอดิจทิ ลั
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

27
2
7
2

2
13
12
521
-

เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ตัว
ระบบ
ระบบ
ระบบ

1

-

ระบบ

1

-

ระบบ

6
1

-

ชุด
ระบบ

2.2.2. หองสมุด
มหาวิทยาลัยฯ มีแหลงความรูที่สนับสนุนวิชาการทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศ
ศาสตร และ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของที่สํานักหอสมุด ซึ่งมีหนังสือทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี
นิเทศศาสตร มากกวา 22,268 เลม และมีวารสารวิชาการตางๆ กวา 85 รายการ และวารสารที่เกี่ยวของกับ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศศาสตร อีกไมนอยกวา 29 รายการ มีฐานขอมูลออนไลนที่อยูในดัชนี
อางอิงอีกไมนอยกวา 58 ฐานขอมูล
นอกจากนี้หองสมุดของคณะฯ ไดจัดเตรียมหนังสือดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศ
ศาสตร จํานวน 3,800 เลม วารสารดานบริหารธุร กิจ เศรษฐศาสตร การบัญ ชี นิเทศศาสตร จํานวน 12
รายการ เพื่อเปนแหลงความรูเพิ่มเติม
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ มีทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เ ปดสอนอยางพอเพียงตอการปฏิรูป
ระบบการเรียนรูดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา
(3) มี เ จ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น ดู แ ลสื่ อ การเรี ย นการสอน อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และซอฟต แ วร ที่ ใ ช
ประกอบการสอนที่พรอมใชปฎิบัติงาน
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(4) มีหองบันทึกเสียง ที่มีความพรอมทั้งเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ ที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอน
อยางพอเพียงตอการเรียนรูดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา
(5) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้ง ภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่
เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีมากกวาจํานวนคูมือ
(6) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอ
จํานวนนิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1 :2
(7) มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอ
จํานวนนิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1 :1
(8) มีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรมีการ
ปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอทุก 1 ป
(9) อาจารยมีเครือ่ งคอมพิวเตอรของตนเองและมีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอทุก 1 ป
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความตองการ และจาก
การสังเกตุการใชงานในรายวิชาที่สอน โดยใหทรัพยากรมีความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 ขอ 14 วาดวย
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดาน พันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเ ปนไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มี ความรู มีทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิสิ ต และมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(4) ผานการคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงค
และเปาหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
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การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบณ
ั ฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
- สัดสวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.
- สําหรับ อาจารยพิเ ศษหรือวิท ยากรผูเชี่ยวชาญถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอด
ประสบการณตรงจากการปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้น คณะกําหนดนโยบายวารายวิชาเฉพาะทุก
รายวิชา จะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 1 ครั้ง สําหรับ
อาจารยพิเศษนั้น จะตองเปนผูมีประสบการณทางวิชาชีพตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญา
โท
3.4 การวางแผนพัฒนาคณาจารยทุกคนใหมีความรูความสามารถในการสอนในวิชาที่รับผิดชอบโดย
การสงเสริมใหไปอบรม หรือประชุมวิชาการที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่ตองสอน
3.5 ในกรณีที่ขาดอาจารยจะดําเนินการรับอาจารยใหมตามขั้นตอนดังนี้
3.5.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดม าตรฐานตามเกณฑและคํานึงถึงคุณวุฒิก ารศึกษาตอง
เกี่ ย วข อ งกั บ สาขาการประชาสั ม พั น ธ หรื อ มี ป ระสบการณ วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ ง นอกจากนั้ น ต อ งมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.5.2 ประกาศและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ
3.5.3 สืบคนประวัติและคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบและมี
การตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
3.5.4 จัดใหมีการสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่ไดรบั การแตงตั้ง เมื่อไดบุคคลที่ตองการแลวเสนอ
ชื่อไปยังสํานักงานอธิการบดีเพื่อดําเนินการสัมภาษณโดยคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยโดยการ
แตงตั้งของอธิการบดีตอไป
3.5.5 เมื่อไดอาจารยแลวเสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
3.6 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
การแตง ตั้ง อาจารยพิเ ศษจะดําเนินการเมื่อขาดแคลนอาจารยในบางรายวิชาที่ตองใช
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานดานสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะดําเนินการดังนี้
3.6.1 การจัดจางอาจารยพิเศษที่มีความรูความสามารถตรงตามความตองการในสาขาวิชาที่
ตองการ
3.6.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่จะใหสอน
3.6.3 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายป
3.6.4 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
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3.7 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.7.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
3.7.2 อาจารยรวมประชุมประจําหลักสูตรและมีวาระเสนอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกป
3.7.3 นําขอเสนอจากการประชุมรวมของคณาจารยในสาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
เกี่ยวกับขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรนําเสนอตอภาควิชาเพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร
ตอไป
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และตอง
ผานการคัดเลือกตามกระบวนการคัดเลือกของ คณะและมหาวิทยาลัย
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒ นาบุคลากรใหมีความรูในงาน โดยการ ฝกอบรม ศึกษาดูง าน และรวมทํางานวิจัยกับ
อาจารย เพื่อเปนการสนับสนุนการสอนอยางตอเนื่อง และเพื่อที่จะสามารถใหบริการกับอาจารยและนิสติ ได
อยางถูกตองและรวดเร็ว
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํา นิสิต
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยอาจารยในสาขาสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารจะไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษานิสิตตลอด 4 ป เริ่มตั้งแตชั้นปที่ 1 จนกระทั่งนิสิตจบ
การศึกษา โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารย
ของคณะทุกคนจะทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต และทุกคนมีการกําหนดชั่วโมงวาง
(Office Hours) เพื่อใหนิสิตสามารถเขาปรึกษาได นอกจากนี้ คณะยังมีนักวิชาการศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาทางดานวิชาการ และยังมีนักกิจการนิสิต ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางดานกิจกรรมตางๆ ของนิสิต
5.2 หากนิสิตมีปญหาเกินความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นป สามารถนําเรื่อง
เสนอตอผูบริหารคณะเพื่อมอบหมายผูใหการชวยเหลือใหคําปรึกษาตอไป
5.3 ในการใหคําปรึกษาแกนสิ ิตแตละครั้ง จะมีการลงบันทึกการเขารับการปรึกษา เพื่อนําไปติดตามผล
หลังจากการใหคําปรึกษา
5.4. การอุทธรณของ/นิสิต เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ภาคผนวก ก.)
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6. การประกันคุณภาพผลลัพธ
- มีการจัดการสํารวจ หรือนําขอมูลวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการของตลาดแรงงาน มาใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร
- มีการจัดการสํารวจความพอใจของผูใชบัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
7.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถาประกาศแลว)
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4อยางนอยกอนการเปดหลักสูตรใหครบทุก
รายวิชา
7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
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มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ผานมาป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
7.8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดาน
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึง่ ครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรบั
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอย
ละ 50 ตอป
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.13 รอยละของรายวิชาเฉพาะทัง้ หมดที่เปดสอนมี
วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยาย
พิเศษอยางนอย 1 ครั้ง
7.14 รอยละของรายวิชาพื้นฐานที่มี Tutorial
7.15 รอยละของรายวิชาเฉพาะทีม่ ี Tutorial
7.16 รอยละของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่นําระบบ
PDCA มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอน
7.17 รอยละของนิสิตทีส่ อบภาษาอังกฤษครั้งแรกผาน
ตามหลักเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด
7.18 รอยละของนิสิตทีส่ อบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรก
ผานตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.19 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ
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ใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
7.20 คาเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกวาอัตราเงินเดือนที่ ก.พ.
กําหนด

X

เกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน
การดําเนินการของหลักสูตรตองบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ 7.1-7.12 (ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่ กกอ.กําหนด) อยู
ในเกณฑดีตอเนื่องกันอยางนอย 2 ป ทั้งนี้ การผานเกณฑดีตองมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 7.1-7.5 อยางครบถวน
และบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่ 7.6-7.12 ของแตละปที่ประเมิน สําหรับตัวบงชี้อื่นๆ เปนตัว
บงชี้ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
- การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะ
ของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
- อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยทานอื่น หลัง
การวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนิสิต ถึง ประสิท ธิผ ลของการเรียนรูจ ากวิธีก ารที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
- ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
- คณะจัดใหมีการประเมินผลแตละรายวิชา โดยมีการประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต
ละรายวิชาเมื่อจบภาคเรียนผานแบบสํารวจทางระบบ online หลังจากนั้นคณะจะจัดสงผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิตใหกับอาจารยผูสอน เพื่อนําไปปรับปรุงการสอนตอไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- การประเมินการสอนโดยนิสิต ในดานวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงค
รายวิชา ชึ้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน ของทุกรายวิชา ในปลายภาค
การศึกษา แลวสงผลประเมินดังกลาวกลับไปยังอาจารยผูสอนเพื่อปรับปรุงการสอน
- การทดสอบการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบจากการ
เรียนรายวิชาตางๆ
- คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนา
ใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณปจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
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การวัดและประเมินผลนิสิต อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 12 วา
ดวยเกณฑการวัดผลและการการสําเร็จการศึกษา
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต
การมี ก ลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลและทวนสอบว า เกิ ด ผลการเรี ย นรู ต ามมาตรฐานจริ ง ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียด
หลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนาม การประเมินผลของแตละรายวิชาเปน
ความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม
การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผล
หลักสูตรเปนความรับ ผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูบริหารหลัก สูตร เชน การประเมินขอสอบ การ
เทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผูจางงาน การ
ประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถามี) เปนตน
นอกจากนี้ ก ารประเมิน ผลความรู สามารถพิ จ ารณาไดจ ากมาตรฐานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกตความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการกําหนด “ตัวบงชี”้ ไวดังนี้
- บัณฑิตมีความรู ความสามารถในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตความรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
- บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตอง
เหมาะสม
การประเมินตัวบงชี้ดานบนนี้จะทําไดเฉพาะเมื่อนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา และระหวางเวลานี้ การ
หมั่นใหนิสิตตระหนักถึงตัวบงชี้ตลอดเวลาจึงเปนสิ่งเดียวที่ทําได การฝกนิสิตซ้ําๆในเรื่องที่อยูในตัวบงชี้จะทําให
แนวคิดนี้ฝงอยูในตัวนิสิตโดยอัตโนมัติ การจําลองสถานะการณตาง ๆ เพื่อสัง เกตพฤติก รรมของนิสิตวามี
คุณสมบัติที่ตองการหรือยัง นาจะเปนแนวทางที่ใชเพื่อประเมินความสําเร็จของแนวคิดของตัวบงชี้ทั้งหมดนี้
การประเมินหลักสูตรสามารถทําไดโดย
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต มีวิธีการดังตอไปนี้
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลัก สูตรประกอบดวยตัวแทนผูเรียนปจจุบัน และ
ตัวแทนบัณฑิตที่จบไปแลว
2.1.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินหลักสูตรอยางมีระบบ
2.1.3 ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้น
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ป และจากผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรหลายรุน
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและ
ใชขอมูลยอนกลับของผูเรียน ผูส ําเร็จการศึกษา 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
ประเมินคุณภาพการศึก ษาประจําป ตามตัวบง ชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่ไดรับการแตงตั้ง
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.1 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และใน
แตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปน
การปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทัง้ ฉบับ
นั้น จะกระทําทุก 4 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดย
มีวิธีการดังนี้
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอปญหาที่
จําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู

O
×
×

Ο

×

Ο

×

1.5
2.1
2.2
2.3
2.4

×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×

Ο
×

Ο
×

Ο
Ο
×
×

Ο

×

×
×

Ο
×

สามารถสรางบุคลิกภาพและการใชภาษาใหเปนที่
ยอมรับของสังคมในระดับนานาชาติได

×

ฝกฝนการใชรางกายเพื่อสรางความสมบูรณ
ของสุขภาพและจิตใจ

3.3

ประยุกตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการแปลความหมาย
สื่อสารและการวางแผนในการดําเนินชีวิต

3.2

วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหาสําหรับการ
นําเสนอเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศได

3.1

สรางปญญาในการอยูรวมกับผูอื่น

3. ทักษะทางปญญา

สามารถติดตอสื่อสารกับสังคมไดทั้งพฤติกรรมกาย
วาจา และเทคโนโลยีใหม

รูหลักการปรับบุคลิกภาพและสุขภาพ

2. ความรู

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

1. คุณธรรม จริยธรรม

สามารถแยกแยะวิเคราะหบนหลักการของเหตุผล

เรียนรูสถานะ ปญหาอุปสรรค การแกไข
วิทยาศาสตร/คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน

1.4

เชื่อมโยงสภาพการปจจุบัน การดําเนินชีวิต

1.3

ตระหนักในวัฒนธรรมวิถีชีวิตสังคมอาเซี่ยน สังคมโลก

1.2

รูจักภาษาตางประเทศมากกวาหนึ่ง

มีจรรยาบรรณในการดําเนินชีวิต

1.1

เคารพชื่นชม ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเปนไทย

มีจิตสาธารณะ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.กลุมวิชาภาษา
- ทักษะภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- ภาษาอังกฤษพัฒนา
- ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
- สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
- ศิลปะในชีวิตประจําวัน
รูจักการมีสวนรวม

ผลการเรียนรู
มีความรับผิดชอบ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู
3.1 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชาศึกษาทั่วไป
4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร

×
×
×

×
×

×

6.ดานทักษะ
Psychmotor

4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2

×
×
×
×
×

×
×

×
×

3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
- อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
- การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- รายวิชากลุมพลานามัย
4.กลุมวิชาวิทยาศาสตร
- พฤติกรรมมนุษย
- ชีวิตและสุขภาพ

หมายเหตุ
รูจักการมีสวนรวม
มีจิตสาธารณะ
มีจรรยาบรรณในการดําเนินชีวิต
เคารพชื่นชม ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเปนไทย
รูจักภาษาตางประเทศมากกวาหนึ่ง
ตระหนักในวัฒนธรรมวิถีชีวิตสังคมอาเซี่ยน สังคมโลก
เชื่อมโยงสภาพการปจจุบัน การดําเนินชีวิต
เรียนรูสถานะ ปญหาอุปสรรค การแกไข
วิทยาศาสตร/คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน
สามารถแยกแยะวิเคราะหบนหลักการของเหตุผล
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
รูหลักการปรับบุคลิกภาพและสุขภาพ
สามารถติดตอสื่อสารกับสังคมไดทั้งพฤติกรรมกาย
วาจา และเทคโนโลยีใหม
สรางปญญาในการอยูรวมกับผูอื่น
วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหาสําหรับการ
นําเสนอเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
ประยุกตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการแปลความหมาย
สื่อสารและการวางแผนในการดําเนินชีวิต
ฝกฝนการใชรางกายเพื่อสรางความสมบูรณ
ของสุขภาพและจิตใจ
สามารถสรางบุคลิกภาพและการใชภาษาใหเปนที่
ยอมรับของสังคมในระดับนานาชาติได

ผลการเรียนรู
มีความรับผิดชอบ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

Ο
Ο

2. ความรู

×

Ο

Ο
Ο
Ο
×
×

×
×
×
×

Ο
Ο
Ο

ความรับผิดชอบหลัก
×
×

Ο
Ο
Ο
×
×

Ο
×

Ο
Ο
Ο
Ο
×
×
×
×

×

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
×
×

Ο
×

O
ความรับผิดชอบรอง
×
ไมมี

×

3. ทักษะทางปญญา

×

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

Ο

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร

×

6.ดานทักษะ
Psychmotor

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2

×
×
×

Ο
×
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูหมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา

216215
216303
216306
216307
216308
216318
216351
216401
232100
232105
232202
232221
232342
233100

1. คุณธรรมจริยธรรม

ชื่อวิชา

การสื่อสารในองคการ
การสื่อสารกับการเมือง
สื่อมวลชนสัมพันธ
การบริหารงานลูกคาสัมพันธ
เทคนิคการนําเสนองาน
ประชาสัมพันธ
วาทนิเทศ
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
ภาพยนตรเบื้องตน
ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร
การรายงานขาว
การรูเทาทันสื่อ
สารสนเทศศาสตรเบื้องตน

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3 1

2

3

4

1

2

3






































×

×






×
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×
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รหัสวิชา

233200
233201
233202
233203
233204
233205
233206
233207
233208
233209
233301
233302

1. คุณธรรมจริยธรรม

ชื่อวิชา

การสื่อสารทางเสียงและภาพ
การสรางสรรคงานตัดตอดิจิทัล
การเขียนบทสําหรับงานมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีการสรางสรรคภาพ
การออกแบบทางคอมพิวเตอร
กราฟฟกสเพื่อการสื่อสาร
การสรางภาพและภาพเคลื่อนไหว
สามมิติเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีการสรางสรรคภาพขั้นสูง
การจัดรูปแบบสารสนเทศเพื่อการนํา
เสนอ
สารสนเทศ การสื่อสาร และสังคม
สารสนเทศ และ การสื่อสาร เพื่อ
การพัฒนา
สถิติและการวิจัยทางสารสนเทศและ
การสื่อสาร
กฎหมายและจริยธรรมทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3 1

2

3

4

1

2
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รหัสวิชา

233303
233304
233305
233306
233307
233308
233309
233310
233400
233402
233492
233494
233494

1. คุณธรรมจริยธรรม

ชื่อวิชา

แหลงและบริการสารสนเทศ
การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ
การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ
การสื่อสารขอมูลสําหรับงานนิเทศศาสตร
การบริหารและวางแผนงานสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศและความรู
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศสําหรับงานนิเทศศาสตร
เทคโนโลยีการสื่อสาร
สหกิจศึกษา
การฝกอบรมหรือการฝกงานใน
ตางประเทศ
วิทยานิพนธ

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ความหมายของผลการเรียนรูตามตารางขางตน
1.
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดตี อวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมีคุณธรรม
5) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ
2.

ดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางดานสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
2) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดานสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชได
อยางเหมาะสม
3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและอื่นๆ โดยใชวิธีการเรียนรูตามแนวคิด ทฤษฎี และจากประสบการณ
4) สามารถติดตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง

3.

ทักษะทางปญญา
1) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเหมาะสม
2) สามารถประยุกตความรูทางดานสารสนเทศศาสตรเพื่อการสื่อสารและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาใน
สถานการณตางๆ อยางสรางสรรค
3) สามารถรูเทาทันสารสนเทศ เชน แยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็นได เปนตน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
3) สามารถแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
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4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา
2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ

100

