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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
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 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
Bachelor of Communication Arts Program in Mass
Communication

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)
Bachelor of Communication Arts
(Mass Communication)
นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
B.Com. Arts (Mass Communication)

:

ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จํานวน
5. รูปแบบหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

124

หนวยกิต

: หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช
: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
: เปดสอนสําหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่มี
ความสามารถในการใชภาษาไทยไดดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น : เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน
6.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
6.3 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551
6.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 26 ธันวาคม 2554
6.5 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที1่ /2555
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที…่ ……เมื่อวันที่ …..
7.

ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :
หลักสูตรจะมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2557
8.

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา :
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในสายอาชีพการสื่อสารมวลชน และวิชาชีพอื่นที่
เกี่ยวของ ทั้งในลักษณะของการสรางงานเอง การรับจางผลิตผลงานอิสระ(Freelance) และการเขาทํางาน
ในองคกรหรือหนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังตอไปนี้
(1) ดานวิทยุและโทรทัศน เชน นักขาว,นักผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน,ผูป ระกาศขาว นัก
สรางสรรค
(2) ดานวารสารศาสตร เชน ผูสื่อขาว,ผูประกาศขาว
(3) ดานภาพยนตร นักวิจารณภาพยนตร ทีมงานอุตสาหกรรมภาพยนตร เชน ผูชวยผูกํากับ
ภาพยนตร
(4) ผูรบั จางผลิตสื่อ
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9.
ชื่อนามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตํา แหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ลําดับที่
1.

ชื่อ-นามสกุล
* ผศ.ดร.พูนสุข ภระมรทัต

เลขที่บตั รประชาชน

วุฒิการศึกษา

3 5301 00290 89 2 ศศ.ด. (ภาษาไทย)
นศ.ม. (นิเทศศาสตร
พัฒนาการ)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)

2.

* นายพิทักษ ปานเปรม

3 3415 00571 45 0 ว.ม. (การสื่อสารมวลชน)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)

3.

* นางสาวเมสิริณ ขวัญใจ

3 6501 01142 43 8 นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
ว.บ. (วิทยุและโทรทัศน)
เกียรตินิยมอันดับ 1

สถาบันการศึกษา
ม.นเรศวร
จุฬาลงกรณ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2552
2537

ม.เชียงใหม
ม.ธรรมศาสตร
ม.นเรศวร

2531
2550
2542

จุฬาลงกรณ
ม.ธรรมศาสตร

2551
2545

10.

สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

11.

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ปจจุบันธุรกิจดานสื่อสารมวลชน เชน ธุรกิจ
ภาพยนตรสามารถสรางรายไดใหกับประเทศ รวมในป 2550 มีมูลคาทั้งสิ้น 33,672 ลานบาท
(สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ, 2551) สําหรับภาพยนตรแอนิเมชัน (Animation Feature
Film) สรางรายไดใหกับประเทศในป 2548 มีมูลคา 75 ลานบาท และในป 2549 เพิ่มขึ้นเปน 190
ลานบาท ถือเปนอัตราการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 153 (ขอมูลรายงานการศึกษาอุตสาหกรรมแอนิเมชัน
และเกมของไทยป 2550 โดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติฯ) และหากพิจารณา
ถึงตลาดแรงงาน ในป 2551 มีกองถายทําภาพยนตรจํานวนถึง 526 เรื่อง เขามาถายทําในประเทศ
ไทย (ขอมูลอางอิงจากเว็บไซตของกองกิจการภาพยนตรสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา)
ซึ่งบัณฑิตที่มีฝมือไดมาตรฐานวิชาชีพสามารถจะเขาทํางานในดานการประสานงานถายทํา (CoProducer) และตําแหนงอื่นๆ ในสวนของการถายทํา (Production)
นอกจากนี้ ขอมูลเกี่ยวกับอัตราคาโฆษณา จากบริษัทสํารวจสื่อ AC Nielsen พบวา อัตรา
คาโฆษณาทางโทรทัศน จากขอมูลผังรายการเมื่อเดือนธันวาคม 2551 มีอัตราสูงสุดตอนาที
อยูที่ 450,000 บาท ซึ่งเปนชวงเวลารายการประเภทละครของชอง 3 และ ชอง7 ซึ่ง
ชวงเวลาดังกลาวนี้เปนชวงเวลา “prime time” หรือเปนชวงเวลาที่มีผูชมรับชมมากที่สุด ยิ่งไป
กวานั้น จากการสํารวจผังรายการของทั้ง 2 สถานีพบวาในรอบ 1 ปนั้น (สํารวจจากผังป
พ.ศ.2549) สามารถผลิตละครไดรวมกันกวา 60 เรื่อง นั่นหมายความวาธุร กิจ รายการบันเทิ ง
ประเภทนี้ของไทยสามารถทํารายไดถึง 10,410,480,000 ลานบาทตอป (ซึ่งคิดเปนประมาณ 40%
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ของมูลคาโฆษณาทั้งหมดของรายการโทรทัศนของทั้งสองสถานี) จึงจะเห็นไดวาอุตสาหกรรม
ละครโทรทัศนของไทยนั้นมีศักยภาพอยางมากและเพียงพอสําหรับในมิติก ารผลิตเพื่อผูชมใน
ประเทศ
11.2 การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ในปจจุบันซึง่ เปนยุคไรพรมแดน หรือ Borderless ทํา
ใหหลายประเทศเริม่ มีการแลกเปลี่ยนสินคาบริการประเภทละครโทรทัศนจนเกิดเปนการสงออก
อยางจริงจังดังเชนสินคาประเภทอื่นๆ ตัวอยางเชน ประเทศเกาหลี ที่กําลังจะกลายเปนหนึง่ ในผูนํา
ของประเทศที่สง ออกสินคาบริการประเภทรายการโทรทัศน เกิดจากการทีร่ ัฐบาลเกาหลีไดเล็งเห็น
อิทธิพลทางดานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
โดยการรัฐบาลเกาหลีไดเริ่มจัดทํายุทธศาสตรในชวง
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในตอนปลายทศวรรษที่ 2530 โดยไดสงเสริมใหเรงขยายอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม (cultural industry) ใหมีความแข็งแกรง และประกาศนโยบายเสริมสรางวัฒนธรรม
พื้นฐานเมื่อพ.ศ. 2544 ในสมัยของรัฐบาลนายคิม แด จุง จากนั้น ในพ.ศ. 2545 ไดมีการกําหนด
นโยบาย 5 ปทจี่ ะเริ่มใหการสงเสริมอุตสาหกรรมวงการโทรทัศนตอไป เชน การเปดโรงเรียนสรางผู
กํากับฯเพื่อสรางคนรองรับในอุตสาหกรรมบันเทิงโดยไมคิดคาใชจาย หรือการทําภาพยนตรสารคดี
ซอฟตแวร สิง่ พิมพ ดนตรีและขอมูลตางๆ ของประเทศเกาหลีเพื่อเผยแพรไปยังประเทศตางๆ ทั่ว
โลก (www.matichon.co.th; accessed 2553 )
ในการเจรจาเปดตลาดการคาบริการรอบโดฮา เมื่อป พ.ศ.2545 นั้น ประเทศไทยไดรับขอ
เรียกรองเบื้องตนใหมีการลดหรือยกเลิกมาตรการตางๆภายในประเทศสําหรับธุรกิจการคาบริการ
ดานโสตทัศนจากประเทศตางๆ คือ อินเดีย เกาหลี ญี่ปุน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกการลงทุนดําเนินธุรกิจประเภทนี้รวมกับประเทศไทย โดยธุรกิจบริการดาน
โสตทัศนดังกลาวนั้นไดรวมถึงธุรกิจบริการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน
สื่อใหม (New Media) ธุรกิจการโฆษณาและสื่อสารมวลชน อีกดวย นอกจากนี้ ในการพิจารณา
การเปดเสรีทางการคานั้นมีเรื่องที่ควรพิจารณาคือเรื่องภาษีของการนําเขาและการสงออก โดยสิ่ง
สําคัญที่ควรพิจารณาในการนําเขาคือ การเตรียมความพรอมในสวนของมาตรการตางๆ เพื่อรองรับ
ขอผูกพันใหประเทศไทยไดรับผลประโยชนสูงสุด และในสวนของการสงออกนั้นจะตองพิจารณา
และทําการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับ ความพรอมของธุร กิจ ในประเภทตางๆเพื่อใหสินคาบริก ารของไทยนั้นไดทํา
ประโยชนสูงสุดแกผูประกอบการและประเทศไทยตอไป
โดยในการเตรียมพรอมในมิติตางๆดังกลาวนั้น ผูจัดทําเห็นวา ทุกภาคสวนควรชวยกัน
โดยเฉพาะในสวนของสถาบันการศึกษาควรจะผลักดันและสนับสนุนใหมีการศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อสรางและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนใหมีมาตรฐานในระดับ
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อาเซียน ในทายที่สุดควรจะผลิตบัณฑิตใหเขาไปสูดาน Creative Economy , Innovation เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะเนนการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีศักยภาพในการปฏิบตั งิ านเพือ่
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนของประเทศ เพิ่มบทบาทของผูสําเร็จการศึกษาใน
การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่เติบโตในปจจุบัน สามารถใชเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง และพัฒนาความรูความสามารถไดอยางตอเนื่อง มีอัตต
ลักษณเกงงาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
สภาพการณของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถาบันสงผลใหภาควิชานิเทศ
ศาสตรตองพัฒ นาและบูรณาการพันธิกจดานการศึก ษา การวิจัยและการบริการวิชาการ การ
สงเสริมทํานุศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองตอปญหาการสื่อสารเขากับการจัดการเรียนการสอนในทุก
รายวิชาทางดานนิเทศศาสตร และสงเสริมผูเรียนใหทํากิจกรรมการวิจัย และบริการวิชาการแก
ชุมชนรวมกับอาจารย โดยคํานึงถึงสถานการณ ประเด็น และปญหาทางนิเทศศาสตรที่นาสนใจของ
ทอ งถิ่ น ประเทศ และสากล รวมทั้ง พั ฒ นารู ป แบบของการเรี ย นการสอนให เ หมาะสมกั บ
สภาพการณที่เปลี่ยนแปลง การสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ พัฒนาวิชาชีพ
ทางนิเทศศาสตรอยางตอเนื่อง และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความตองการ
ของแหลงจางงาน และสงเสริมใหบัฒฑิตมีอัตตลักษณเกงงาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกง
พิชิตปญหา
กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตจะตองมีทักษะในดานศิลปะศาสตร ซึ่งหนึง่
ในนั้น คือ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
ไมมี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
นักสื่อสารมวลชนที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกตางหลากหลายอยางลงตัว(และมีวสิ ัยทัศน)
ภายใตคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ (ตอมนุษยและประชาคมอยางสรางสรรคและยั่งยืน)
วัตถุประสงค
(1) มีจริยธรรม คุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพดานการสื่อสารมวลชน และสังคม
(2) สามารถนําวิชาความรูมาใชในวิชาชีพดานการสื่อสารมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) มีความสามารถวิเคราะหปญ
 หาและมีแนวคิดอยางสรางสรรคและกาวทันโลก
(4) สามารถประกอบอาชีพดานการสื่อสารมวลชนไดกวางขวาง ทั้งในระดับสากล และ ทองถิ่น
(5) มีความสามารถในการสืบคนขอมูลโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาตนเอง
และแกปญ
 หาไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง
(6) สามารถทํางานวิจัยโดยใชการวิเคราะหเชิงตัวเลขและใชสถิติไดอยางเหมาะสมในวิชาชีพการ
สื่อสารมวลชน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (4 ป)
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แผนพัฒนา
1) พัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหบัณฑิต
มีอัตตลักษณ เกงงาน เกงคน เกง
คิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิต
ปญหา เปนที่ตองการของแหลง
จางงานระดับแนวหนาของ
ประเทศ (Demand Based
Competency) และไดรบั คาจาง
ในอัตราจางที่สงู กวาเกณฑเฉลี่ย

กลยุทธ
1. มหาวิทยาลัยพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่
จําเปนตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่ง
หลักสูตรจะนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพ
นิสิต เชน
-สรางวัฒนธรรมองคกรสู
Knowledge Based Society ดวย
จิตสํานึกของความใฝรูใฝเรียน
- ใหนิสิตสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษดวยตนเองดวยระบบ eLearning ซึ่งสถานพัฒนาวิชาการดาน
ภาษาอังกฤษ (Language Center) จะ
เปนหนวยสนับสนุน
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะ
โครงการฝกอบรม โครงการศึกษาดูงานแก
คณาจารยเพื่อปรับระบบการเรียนการ
สอนทีเ่ นนนิสิตเปนศูนยกลางและมีสวน
รวนในการเรียนรูร วมกันระหวางผูเ รียน
และผูส อน กระบวนการเรียนรูที่ยึดหลัก
ใหเห็น ใหคิด ใหคนหา หลักการ (ทฤษฎี)
และใหปฏิบัติ
- จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับวิชาชีพโดยเนนการพูดและฟง ภาค
เรียนที่ 1 หนวยกิต ตอหนวยกิตที่กําหนด
ไวในหลักสูตร เชน วิชา

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. มีเอกสาร มคอ. 2,3 และ 5 ที่
สมบูรณ
2. มีแผนการสอนในรูปของ มคอ. 3
และ 4 ที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเอง
3. รอยละของจํานวนรายวิชา
เฉพาะทั้งหมดที่เปดสอนใน
หลักสูตร มีการเชิญวิทยากรจาก
ภาคสื่อสารมวลชนเอกชน/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
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 3 หนวยกิต ก็
จะมีการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ
1 หนวยกิต ตอเนื่องกัน 3 ภาคการศึกษา
โดยเนนการพูดและการฟง โดยระบุหนวย
กิตคือ 1 (0-2-1)
- จัดใหมหี องปฏิบัติการที่พรอมในการ
ปฏิรูประบบการเรียนรูดวยหลักความคิด
ปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา
แลวจึงสอนใหเขาใจถึงเหตุผลโดยใชองค
ความรูและทฤษฎี
- มีระบบ Co-operative Education
2. พัฒนากระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร
สูคุณภาพโดยมุงผลทีบ่ ัณฑิตมี
ความสามารถในการประยุกตและบูรณา
การความรูโดยรวม มาใชในการปฏิบัตงิ าน
ตามวิชาชีพ โดย
- จัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู
Problem Based Learning/ Topic
Based Learning แทน Content Based
Learning
- จัดใหมีการปฏิรปู ระบบการเรียน
ภาษาตางประเทศอยางจริงจัง โดยเรงรัด
ใหมีหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสอื่ สารที่
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลา

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

กลยุทธ
- ใหนิสิตทําวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาตรีทุกคน
- ใหอาจารยและนิสิตไดมีกิจกรรม
รวมกัน
- คณาจารยมีการประเมินผลการ
สอนทีเ่ อื้อตอระบบ PDCA เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง
3. พัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษา
ที่ชี้วัดระดับขีดความสามารถของบัณฑิต
(Competency Based Assessment)
โดย
- จัดใหมรี ะบบความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสื่อสาร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
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แผนพัฒนา
2) การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน
2.1) การบริหารจัดการ
งบประมาณ

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

2.1) มีการจัดสรรงบประมาณออกเปน 3 2.1.1) แผนปฏิบัติการประจําป
สวน คือ เปนของนิสิต 70% อาจารย
2.1.2) แผนงบประมาณรายได
20% และในสวนของการบริหารจัดการ ประจําป
ภาพรวม 10%

2.2) การบริหารจัดการทรัพยากร 2.2) จัดสรรสัดสวนนิสิตกับจํานวน
การเรียนการสอนที่มีอยูเ ดิม
หองเรียน อุปกรณและสือ่ การสอนให
เหมาะสม

2.3) การจัดทรัพยากรการเรียน
การสอนเพิม่ เติม

2.3) มีการสอบถามความตองการตํารา
วิชาการ เอกสารการสอนของอาจารย
และจัดสรรงบประมาณสวนกลางสําหรับ
การจัดซื้อตําราวิชาการ เอกสารการสอน
ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนการ
สอน

2.4) การประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากร

2.4) มีการสอบถามความตองการ
ใชอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน หนังสือ
ตําราวิชาการ เอกสารการสอน จาก
อาจารย ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่
จําเปนตองใชในการเรียนการสอน

2.2) รายงานการใชหองที่ใช
ในการเรียนการสอน จํานวน
อุปกรณและสื่อการสอนมีความ
เหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนในกลุมเรียน
2.3) รายงานรายชื่อตําราวิชาการ
เอกสารการสอนตาง ๆ ที่ไดจัดซือ้
จัดหามาในหองสมุดของคณะ หรือ
มหาวิทยาลัย

2.4) รายงานสรุปความตองการใช
อุปกรณเพื่อการเรียนการสอน
หนังสือ ตําราวิชาการ เอกสารการ
สอน ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่
จําเปนตองใชในการเรียนการสอนที่
ไดจากการสอบถามอาจารย
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แผนพัฒนา
3) การบริหารคณาจารย
3.1) ยกระดับศักยภาพอาจารย
ผูสอนเพื่อประสิทธิภาพการ
ถายทอดการเรียนรูใหแกนสิ ิต

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

3.1.1) อาจารยใหมตองผานการอบรม
หลักสูตรเบือ้ งตนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
อาจารยและเทคนิค
การสอนการวัดและประเมินผล
3.1.2) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน
เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคนิคการสอนและสื่อ
การสอนรูปแบบตาง ๆ ที่ทันสมัย รวมถึง
วิธีการวัดผลและประเมินผล

3.1.1) หลักฐานแสดงผลการผาน
การอบรมหรือเอกสารแสดงการเขา
รับการอบรม

3.1.3) สนับสนุนใหอาจารยทุกคนเขา
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทัง้ ในและ
ตางประเทศเพิ่มเติมทาง
ดานบริหารธุรกิจ
3.1.4) สนับสนุนใหอาจารยเขาไป
มีสวนรวมในหนวยงานทางการการ
สื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน
3.1.5) สนับสนุนใหอาจารยทุกคนศึกษา
ตอในระดับที่สงู ขึ้นและทําผลงานเพื่อขอ
ตําแหนงทางวิชาการ

3.1.2.1) แผนการจัดสรร
งบประมาณของสาขาวิชา ประจําป
3.1.2.2) รายงานสรุปผลการเขาฝก
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิค
การสอนและสือ่ การสอนรูปแบบตาง
ๆ ที่ทันสมัย รวมถึงวิธีการวัดผล
และประเมินผลของอาจารย
3.1.3.1) แผนการจัดสรร
งบประมาณของสาขาวิชา ประจําป
3.1.3.2) รายงานสรุปผลการเขา
ฝก
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทัง้
ในและตางประเทศนั้นจากอาจารย
3.1.4) แนวปฏิบัติใหอาจารยเขาไป
มีสวนรวมในหนวยงานธุรกิจจริง
หรือเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจ
3.1.5) แผนการจัดสรรงบประมาณ
ของสาขาวิชา ประจําป ที่สนับสนุน
การเพิม่ ศักยภาพการศึกษาตอและ
การทําผลงานทางวิชาการ
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แผนพัฒนา
3.2) การรับอาจารยใหม

กลยุทธ
3.2) จัดทําเกณฑกําหนดคุณสมบัติ
สําหรับการรับอาจารยใหม โดยพิจารณา
ใหตรงกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการ
สื่อสารมวลชน รวมถึงกําหนดคุณลักษณะ
อื่น ๆ ที่เหมาะสมสําหรับการเปนอาจารย
3.3) จัดใหมีการประชุมอาจารยประจํา
ภาควิชา สาขาวิชา เพื่อการวางแผน การ
3.3) การมีสวนรวมของคณาจารย ติดตามและทบทวนหลักสูตร
ในการวางแผน การติดตามและ
3.4.1) มีแนวนโยบายใหเชิญอาจารย
ทบทวนหลักสูตร
พิเศษที่เปนผูเ ชี่ยวชาญจากการทํางานจริง
มาใหความรูแกนสิ ิต อยางนอยทุกรายวิชา
3.4) การแตงตั้งอาจารยพเิ ศษ
ละ 1 ครั้ง
3.4.2) มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การจางอาจารยพิเศษ/วิทยากรจากทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หลักฐาน/ตัวบงชี้
3.2) ประกาศการรับสมัครอาจารย
ใหมทรี่ ะบุคุณสมบัติของผูส มัครที่
ชัดเจน

3.3) รายงานการประชุมอาจารย
ประจําภาควิชา สาขาวิชา เกี่ยวกับ
การวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร
3.4.1) เอกสารเชิญอาจารยพเิ ศษ
มาสอนในรายวิชา
3.4.2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยพเิ ศษ

3.4.2.1) แผนการจัดสรร
งบประมาณของสาขาวิชา ประจําป
3.4.2.2) มีเอกสารเชิญอาจารย
พิเศษมาสอนในรายวิชา
3.4.2.3) คําสั่งแตงตั้งอาจารย
พิเศษ
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แผนพัฒนา
กลยุทธ
4) การบริหารบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน
4.1) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ 4.1) จัดทําเกณฑกําหนดคุณสมบัติ
สําหรับตําแหนง
สําหรับการรับบุคลากรใหตรงตามสายงาน
รวมถึงกําหนดคุณลักษณะอื่น ๆ ที่
เหมาะสมสําหรับการเปนบุคลากรสาย
สนับสนุนเพิม่ เติม
4.2) การเพิ่มทักษะความรูและ
4.2) จัดสรรงบประมาณสําหรับให
จรรยาบรรณเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนไดเขาฝกอบรม
เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือ ทัศนศึกษา และทําวิจัยรวมกับอาจารย
ทําวิจัยรวมกับอาจารย

หลักฐาน/ตัวบงชี้

4.1) ประกาศการรับสมัคร
บุคลากรสายสนับสนุนทีร่ ะบุ
คุณสมบัติของผูส มัครที่ชัดเจน

4.2.1) แผนปฏิบัติการประจําป
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ให
บุคลาการสายสนับสนุนไดเขา
ฝกอบรม ทัศนศึกษา และทําวิจัย
รวมกับอาจารย
4.2.2) มีเอกสารรายงานสรุปจาก
บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดเขาฝก
อบรม ทัศนศึกษา และทําวิจัย
รวมกับอาจารยนั้น
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แผนพัฒนา
5) การสนับสนุนและการให
คําแนะนํานิสิต
5.1) การใหคําปรึกษาดาน
วิชาการและอื่น ๆ แกนิสิตและ
ศิษยเกา

5.2) การอุทธรณของนิสิต

กลยุทธ

5.1.1) มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหกบั
นิสิตทุกชั้นป
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) มีการจัดสรรงบประมาณใหนสิ ิต 5.1.3.1) แผนการจัดสรร
และอาจารยทปี่ รึกษาไดทํากิจกรรม
งบประมาณโครงการสานสัมพันธ
รวมกัน
ระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนิสิต
ของสาขาวิชา ประจําป
5.1.3.2) บันทึกอนุมัติโครงการ
สานสัมพันธระหวางอาจารยที่
ปรึกษาและนิสิตทุกชั้นป
5.1.4) จัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวาง 5.1.4.1) หลักฐานการจัดกิจกรรม
อาจารยและศิษยเกา รวมถึงการพัฒนา
สานสัมพันธระหวางอาจารยและ
ศักยภาพของศิษยเกา
ศิษยเกา
5.1.4.2) หลักฐานการพัฒนาองค
ความรูของศิษยเกา
5.2) เปดโอกาสใหนสิ ิตสามารถยื่นเรื่อง 5.2.1) มีเจาหนาที่ประสานงาน
อุทธรณถึงคณะ ภาควิชา และสาขาวิชาได มีอาจารยที่ปรึกษา มีการรับ
เอกสารทางไปรษณีย มีกลองรับ
ความคิดเห็น มีสายตรงถึงคณบดี
และอธิการบดี บนเว็บไซตของคณะ
5.2.2)หลักฐานรองเรียนของนิสิต
5.2.3) แนวปฏิบัติแสดงขั้นตอน
การแกไขปญหาที่นสิ ิตไดอุทธรณ
ขึ้นมา
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แผนพัฒนา

6) ความตองการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

7) ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
5.2.4) หลักฐานแสดงการแกไข
ปญหาที่นิสิตไดอุทธรณขึ้นมา

6.1) มีการประเมินผลความพึงพอใจของ 6.1) รายงานผลการประเมิน
ผูใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
หลักสูตร
6.2) มีการจัดประชุมวิเคราะหความ
ตองการของตลาดแรงงานจากการนิเทศ 6.2) รายงานการวิเคราะหความ
การฝกงานหรือสหกิจศึกษาของนิสิต
ตองการของตลาดแรงงานจากการ
6.3) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
นิเทศการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ของนิสิตจากการประชุมสาขาวิชา
ใหตรงตามความตองการของ
6.3) รายงานการประชุมคณะ
ตลาดแรงงาน
กรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ
ทบทวนหลักสูตร
7) จัดทําฐานขอมูลเพื่อติดตาม
7) รายงานแสดงขอมูลจากระบบ
ประเมินผลและรายงานคุณภาพของ
ทะเบียนออนไลน ระบบการ
หลักสูตร : การสื่อสารมวลชน
ประเมินการเรียนการสอน ระบบ
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การ การประเมินอาจารยที่ปรึกษา สาย
บริหารคณาจารย การบริหารบุคลากร
ตรงสําหรับการรองเรียน กระดาน
สนับสนุนการเรียนการสอน การ
สนทนาสําหรับการอุทธรณตาง ๆ
สนับสนุนและใหคําแนะนํานิสิต ความ
ระบบการติดตอกับอาจารยผสู อน
ตองการของตลาดแรงงาน และศิษยเกา ในแตละรายวิชา ประชาสัมพันธ
การรับสมัครอาจารยและบุคลากร
ผานเว็บไซตของคณะและ
มหาวิทยาลัย ระบบฐานขอมูลศิษย
เกา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
รับนิสิตแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีการศึกษาภาคฤดูรอนทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอนเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ.5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
2.2.1 สอบไดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา
2.2.2 มีผูปกครองและภูมลิ ําเนาที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงแนนอน
2.2.3 มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง และมีจิตใจเปนปกติ
2.2.4 ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบัน
2.2.5 ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลยุติธรรม และคําพิพากษาถึงทีส่ ุด
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตแรกเขาอาจมีปญหาเกี่ยวกับ การปรับ ตัว การเรียนรูในมหาวิทยาลัย ทัก ษะดานภาษา ดาน
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูล รวมถึงขาดความรูพ ื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
โดยแกปญหาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตรูจักศึกษาคนควา หาความรูดวยตนเอง โดยใชระบบ
สารสนเทศพื้นฐานที่ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
จัดทําแผนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน การสงเสริมใหนิสิตไดเรียน
เพิ่มเติมในสถานพัฒนาวิชาการดานภาษา (Language Center) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานภาษา นอกจากนี้
ยังจัดการศึกษาชั้นพิเศษทางดานคณิตศาสตรใหกับนักศึกษาแรกเขาเพื่อเตรียมความพรอมกอนลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาปกติ
1.ขอจํากัดทางดานการใชภาษา (รายละเอียดตามตารางแนบ)
2.มีขอจํากัดในการปรับตัว
ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1. ขอจํากัดทางดานการใชภาษา

2. มีขอจํากัดในการปรับตัว

กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา
1. จัดใหมีการทดสอบความรูทางดานการใชภาษาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. จัดโครงการฝกอบรมความรูทางดานการใชภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นปของ
นิสิตทุกชั้นปเปนผูดูแล ใหความชวยเหลือ และให
คํา แนะนํ า เกี่ ยวกั บ เทคนิ ค และวิ ธีก ารเพิ่ม ทั ก ษะ
ความรูในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับ
นิสิตในความรับผิดชอบของตน
4. จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น ในการทบทวน
ความรูทางดานการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การติ ด ตอ สื่ อ สาร โดยนิสิ ต รุ น พี่ หรื อ ผูที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญดานภาษาโดยตรง
1. จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแรกเขา โดยจัดใหมี
กิจกรรมที่สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นแกนิสิต
2. จัดโครงการสานสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษา
และนิ สิ ต อย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง เพื่ อ ให เ กิ ด
ความคุนเคยระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนิสิต
3. มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นปของ
นิสิตทุกชั้นปเปนผูดูแล ใหความชวยเหลือ และให
คําแนะนําในการปฏิบัติและปรับตัวของนิสิตใหเขา
กับผูอื่นได
4. ใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชามอบหมายงานให
นิสิตทํางานรวมกันเปนทีม
5. สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตรูจักศึกษาคนควา
หาความรู ด ว ยตนเอง โดยใช ร ะบบสารสนเทศ
พื้นฐานที่ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว
ให
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป
ภาควิชานิเทศศาสตร เปดรับนิสิตสาขาการสื่อสารมวลชน ปละ 40 คน

ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

2554
40

2555
40
40

ปการศึกษา
2556
40
40
40

40
-

80
-

120
-

2557
40
40
40
40
160
40

2558
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน มีงบประมาณหลักสูตร โดยมีงบประมาณของแตละหลักสูตรดังนี้

งบประมาณรายรับ-รายจายประจําป 2554-2558
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

2554

2555

2556

2557

2558

-

-

-

-

-

คาลงทะเบียน

320,000

640,000

960,000

1,280,000

1,280,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

230,980

230,980

230,980

230,980

230,980

รวมรายรับ

320,000

640,000

960,000

1,280,000

1,280,000

คาบํารุงการศึกษา
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2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับคณะ
รวม (ก)

ปงบประมาณ
2556

2554

2555

2557

2558

79,469
91,354
128,000
298,822

158,938
182,707
256,000
597,645

238,406
274,061
384,000
896,467

317,875
365,414
512,000
1,195,290

317,875
365,414
512,000
1,195,290

42,394

63,590

84,787

84,787

42,394

63,590

84,787

84,787

ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
21,197
รวม (ข)
21,197
รวม (ก) + (ข)

320,000

640,000

960,000

1,280,000

1,280,000

จํานวนนิสิต

40

80

120

160

160

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

คาใชจายตอหัวนิสิต / ป

2.7 ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2549 (ภาคผนวก ก ขอ 11)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก
ก ขอ 7)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนตองเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และวิชาแกนเหมือนกัน และสามารถเลือกเรียนวิชาพื้นฐานอาชีพและกลุมวิชา รวมถึง
หมวดวิชาเลือกเสรี ไดตามความสนใจเฉพาะบุคคล ดังแสดงในตารางดานลางนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวน
124
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชา และกลุมวิชาตางๆดังนี้
ลําดับ
ที่

1.
2

3.

หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.2.1 กลุมวิชาการสื่อสาร
2.2.2.2 กลุมวิชาภาษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

เกณฑ ศธ.
พ.ศ.2548
(หนวยกิต)
30
84
6
120

หนวยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2551
(หนวยกิต)
30
93
21
66
54
12
6
6
6
129

รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนหนวยกิต
กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชาตอไปนี้
1.1) กลุมวิชาภาษา
จํานวน
001201
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555
(หนวยกิต)
31
87
9
78
69
9
3
6
6
124

31

หนวยกิต

12

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001212
001213

ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

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

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)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
จํานวน
7
หนวยกิต
001234
อารยธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
001235
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics, Economy and Society
และเลือกรายวิชาพลานามัย จํานวน 1 หนวยกิต โดยใหเลือกรายวิชาตอไปนี้
วิชาพลานามัย
1 หนวยกิต

001250
001251
001252
001253
001254
001255

กอลฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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001256
001257
001258
001259
001260
001261
001262
001263
001264
001265

ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self-Defense

1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน
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)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2) หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
87 หนวยกิต
2.1) วิชาแกน
จํานวน
9
216318
วาทนิเทศ
Speech Communication
217102
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
232100
แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
Concept and Theory of Communication

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2) วิชาเฉพาะดาน
78 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
69 หนวยกิต
205200
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purpose
205201
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห
เชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic
Analysis
205202
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน 1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
213100
ธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Business
216371
การผลิตสือ่ มัลติมิเดีย
3(2-3-5)
Multimedia Production
230478
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
232130
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน 3(3-0-6)
Introduction to Broadcasting
232202
ศิลปะการถายภาพเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Arts , Photography for Communication
232221
การรายงานขาว
3(2-2-5)
News Reporting
232241
ภาพยนตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Film
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232302
232304
232370
232106
833101
232492

232494

232495

การวิจัยและประเมินผลทางการสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Research and Evaluation in Mass Communication
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3(2-2-5)
Laws and Ethics for Mass Media
การวางแผนและการจัดการงานสื่อมวลชนทองถิ่น 3(3-0-6)
Local Mass Media Planning and Management
การประชาสัมพันธและการโฆษณาเบือ้ งตน
3(2-2-5)
Introduction to Public Relations and Advertising
รัฐศาสตรเบือ้ งตน
3(3-0-6)
Introduction to Political Sciences
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-Operative Education
หรือ
การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ 6 หนวยกิต
International Academic or Professional
Training
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6 หนวยกิต
Undergraduate Thesis

และใหนสิ ิตเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุม วิชาหนึ่ง
จํานวน 18
ดังนี้
กลุมวิชาวารสารศาสตร
232420
การรายงานขาวขั้นสูง
Advanced News Reporting
232421
การเขียนเชิงวารสารศาสตร
Journalism Writing
232422
การผลิตเชิงวารสารศาสตร
Journalism Production
232423
การผลิตหนังสือพิมพ Online
Online Journalism Production
232424
การบริหารจัดการองคกรสื่อยุคใหม
Organizational Management in New Media

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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232425

สัมมนาวารสารศาสตร
Journalism Seminar

กลุมวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
232330
การเขียนบทรายการวิทยุ
Radio Script Writng
232331
การเขียนบทรายการโทรทัศน
Television Script Writing
232430
การผลิตรายการวิทยุ
Radio Production
232431
การผลิตรายการโทรทัศน
Television Production
232432
การผลิตรายการวิทยุขั้นสูง
Advanced Radio Production
232433
การผลิตรายการโทรทัศนขั้นสูง
Advanced Television Production
กลุมวิชาภาพยนตร
232340
232341
232440
232443
232441
232442

การเขียนบทภาพยนตร
Film Script Writing
ทฤษฎีและการวิจารณงานภาพยนตร
Film Theory and Criticism
เทคนิคการถายทําและการถายทําภาพยนตร
Techniques and Film Production
การบริหารธุรกิจภาพยนตร
Film Management
การตัดตอภาพยนตร
Flim Directing
การกํากับภาพยนตร
Flim Directing

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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.2.2 วิชาเลือก จํานวน
ใหนสิ ิตลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาการสื่อสาร
3 หนวยกิต และเลือกเรียนกลุมวิชาภาษากลุมใดกลุม หนึง่ 6 หนวยกิต

9
หนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา

2.2.2.1 กลุมวิชาการสื่อสาร
อยางนอย 3 หนวยกิต
216215
การสือ่ สารในองคการ
3(2-2-5)
Organization Communication
216303
การสือ่ สารทางการเมือง
3(2-2-5)
Political Communication
216351
การสือ่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication
216401
การสือ่ สารเพือ่ การพัฒนา
3(2-2-5)
Communication for Development
232342
การรูเ ทาทันสื่อ
3(2-2-5)
(ภาษาอังกฤษ)
232343
การบริหารงานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Mass Communication Management

2.2.2.2 กลุมวิชาภาษา
จํานวน 6 หนวยกิต
เลือกเรียนกลุม วิชาภาษากลุมใดกลุม หนึง่ จํานวน 6 หนวยกิต จากกลุมวิชา
ตอไปนี้
1) กลุมวิชาภาษาจีน
206111
ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
206112
ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
2) กลุมวิชาภาษาญี่ปุน
207281
ทักษะภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
207282
ทักษะภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
Japanese Skill II
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3) กลุมวิชาภาษาพมา
218111
ภาษาพมาเบื้องตน 1
Basic Burmese 1
218112
ภาษาพมาเบื้องตน 2
Basic Burmese II
4) กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส
219101
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
Elementary French I
219102
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
Elementary French II
5) กลุมวิชาภาษาเกาหลี
221101
ภาษาเกาหลี 1
Korean Language I
221102
ภาษาเกาหลี 2
Korean Language II
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
6
ใหนิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น

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

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

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

หนวยกิต
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แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001211
001121
001234
217102
230478
232100
0012xx

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation of English
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
อารยธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law
แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
Concept and Theory of communication
วิชาพลานามัย
Personal Hygiene Course
รวม

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

19

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001201
001212
001235
213100
216318
833200
232130

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
ธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business
วาทนิเทศ
Speech Communication
รัฐศาสตรเบือ้ งตน
Introduction to Political Sciences
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
Introduction to Broadcasting

รวม

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

21

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001213
001278
216371
232202
232221
232241

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การผลิตสือ่ มัลติมิเดีย
Multimedia Production
ศิลปะการถายภาพเพื่อการสือ่ สาร
Arts, Photography for Communication
การรายงานขาว
News Reporting
ภาพยนตรเบื้องตน
Introduction to Film

รวม

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

18

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
205200
001224
001277
232106
232xxx
232xxx
xxxxxx

การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
Communicative English for Specific Purpose
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior
การประชาสัมพันธและการโฆษณาเบือ้ งตน
Introduction to Public Relations and Advertising
วิชาเลือก ** (ตามกลุม วิชา (1))
Elective Course
วิชาเลือก (ตามกลุมวิชา (2))
Elective Course
วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective I

รวม
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1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X–X–X)

หนวยกิต

(** หมายเหตุ : เลือกกลุม วิชาใดกลุมวิชาหนึ่งจาก กลุม วิชาวารสารศาตร หรือ กลุมวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน หรือ กลุม วิชาภาพยนตร และตองเรียนตอเนื่องจนจบทุกวิชาที่
ระบุไวในแตละกลุมวิชา)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
205201
232304
232xxx
232xxx
232370
XXXXXX
XXXXXX

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
Laws and Ethics for Mass Media
วิชาเลือก (ตามกลุมวิชา (3))
Elective Course
วิชาเลือก (ตามกลุมวิชา (4))
Elective Course
การวางแผนและการจัดการงานสื่อมวลชนทองถิ่น
Local Mass Media Planning and Management
วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective II
วิชาเลือก (กลุมวิชาภาษา (1))
รวม

19

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

33

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
205202

232302
232xxx
232xxx
205xxx
232xxx

การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
Communicative English for Research
Presentation
การวิจัยและประเมินผลทางการสื่อสารมวลชน
Research and Evaluation in Mass Communication
วิชาเลือก (กลุมวิชาเลือก (5))
Elective Course
วิชาเลือก (กลุมวิชาเลือก (6))
Elective Course
วิชาเลือก (กลุมวิชาภาษา (2))
Elective Course
วิชาเลือก (กลุมวิชาการสื่อสาร)
Elective Course (Communication)
รวม

16

1(0-2-1)

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

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน

232495

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
Undergraduate Thesis

6

รวม

หนวยกิต

6 หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย

232492

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หนวยกิต

หรือ
232494

การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ 6 หนวยกิต
International Academic or
Professional Training
รวม

6

หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201

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

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน ภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐาน
เพื่อการสื่อสารในปริบทตาง ๆ
Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and
grammar for communicative purposes in various contexts
001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อานภาษาอังกฤษและไวยากรณเพื่อการสื่อสารในปริบทตาง ๆ
Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for
communicative purposes in various contexts
001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอาน การเขียนงานและการศึกษาคนควาเชิง

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

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ
ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึง
แหลงสารสนเทศตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนสิ ัยในการใฝหาความรู
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
พื้นฐานความเขาใจและทดลองปฏิบัติการศิลปกรรมแขนงตาง ๆ ผานประสบการณทาง
สุนทรียะ อันไดแก ผลงานทัศนศิลป, วรรณกรรม, ดนตรี, การแสดง, การออกแบบ, ศิลปะภาพถาย, ศิลปะ
สื่อดิจิตอล และสถาปตยกรรมพื้นถิ่น เพื่อการพัฒนารสนิยมทางสุนทรียะที่สามารถนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันใหสัมพันธกับปริบทตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและสากลได
Basic knowledge and experience through creative practice of
Fine Arts, Literature, Music, Performance Art, Product Design, Photography Art, Visual
Communicative Design and Architecture in order to improve the taste and aesthetic value
which will apply to improve one’s daily life and living harmonized within national and
international contexts
001234

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒ นธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions,
ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom
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001235

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการ การเมืองระดับ
สากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของ
โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society. International
political development, politics and adjustment of developed countries the global
economics system, impacts of globalization on economy and relations between the world
system and Thailan
001250

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

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

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

กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต น ท า เต น รํ า พื้น เมื อง และ
วัฒนธรรมการเตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances
001254

วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวายน้ํา
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules,
and etiquette of swimming
001255

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

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

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ประวัติ ปรั ชญา ความหมาย และความสํ าคัญ ของนัน ทนาการ ลั ก ษณะของกิจ กรรม
นันทนาการ และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
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History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of
activities and recreation participation
001258

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

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

001260

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

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

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

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

001265

ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการตอสู
ปองกันตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และกฎกติกา
มารยาทของศิลปะการตอสูป องกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of
self-defense; basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense, rules and
etiquette of the art of self-defense
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001277

พฤติกรรมมนุษย
3(3-0-6)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภท
ของพฤติกรรม ความรูส ึกและการรับรู การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรูและความจํา การคิดและภาษา
เชาวนปญญาและการยกระดับเชาวนปญญา การจัดการอารมณและการสรางแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย
ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเพือ่ การประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation
and perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language,
intelligence and intelligence management of emotions and development of motivation,
human social behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for
application in everyday life
001278

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของ
มนุษย วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต อาหาร
และสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม การปองกันตัวจากอุบัติภัย 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
206111

ภาษาจีน 1
3(3-2-7)
Chinese I
ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีนพูด ฟง เขียน อาน ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีนกลาง
โดยใชระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) ฝกทัก ษะการเขีย น
ตัวอักษรจีนอยางถูกตองตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพทพื้นฐานตาง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกลตัว
และคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา สนทนาขั้นพื้นฐาน ไวยากรณพื้นฐานของภาษาจีน
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Four basic skills of Mandarin Chinese including speaking listening reading and
writing, the Chinese phonological system through the CPA (CHINESE PHONETIC ALPHABET)
system, writing Chinese character systematically, learning 300 of daily-life words and
expressions, basic conversation and basic Chinese grammar
206112

ภาษาจีน 2
3(3-2-7)
Chinese II
ตอเนื่องจากวิชาภาษาจีน 1 เพิ่มปริมาณคําศัพทในชีวิตประจําวันอีกประมาณ 400 คํา ฝก
ออกเสียงในระดับคําหลายพยางค วลี และระดับประโยค เรียนรูไวยากรณพื้นฐานของภาษาจีนระดับ
ประโยค โครงสรางประโยคแบบตาง ๆ คือประโยคที่ใชกริยาชวย ประโยคภาคแสดงเปนกริยาวลี ประโยค
ภาคแสดงเปนคุณศัพทวลี ประโยคภาคแสดงเปนนามวลี โครงสรางประโยคคําถามแบบตาง ๆ การใชคํา
บอกตําแหนงแหลงที่ การบอกเวลา วันเดือนป การใชกริยาชวยตาง ๆ หนวยคําไวยากรณที่แสดงความ
สมบรูณของการกระทํา 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.
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.
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207282

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

ธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Business
ลักษณะและสภาพแวดลอมและรูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ การบริหารธุรกิจ กิจกรรมทาง
ธุรกิจดานการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารขอมูลดวยคอมพิวเตอร และการบริหาร
บุคคล
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 โดย
เนนหนักดานพฤติกรรมศาสตร พิจารณาแรงจูงใจในการสื่อสาร พรอมทั้งมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
เพื่อเสริมสรางการปฏิบัติงานขององคการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
Process of communication in organizations analyzing the reasons for and
results of communication with particular emphasis on behaviorism and motivation in
communication including relationships in the workplace in order to improve the quality of
work in the organization

45

216303

การสื่อสารกับการเมือง
3(2-2-5)
Political Communication
กระบวนการสื่อสาร และบทบาทหนาที่ทางการสื่อสารกับการเมืองในระบบประชาธิปไตยทั้ง
ในระดับประเทศและระดับทองถิ่น วิเคราะหกิจกรรมการสื่อสารที่ทําใหเกิดการทําหนาที่ในระบบการเมือง
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
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

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communications
ความหมาย แนวความคิด และความจําเปนในการสง เสริม การขาย การใชก ารสื่อสาร
การตลาดเชิง บูร ณาการ พัฒ นาทางดานสื่อสารการตลาด องคป ระกอบตาง ๆ ทางดานการสื่อสาร
การตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดโดยตรง การขายโดยพนักงานขาย ฯลฯ
การบริหารและวางแผนงานดานสื่อสารการตลาด การวิจัยและประเมินผลงานดานสื่อสารการตลาด
รวมทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการสื่อสารการตลาด
Definition of Integrated Marketing Communication, concept of IMC and sales
promotion need, the application of integrated marketing communication to develop
marketing communication including various aspects of marketing communication such as
advertising, public relations, direct marketing, clerk sales, etc, and management and
planning for marketing communication, research and evaluation of marketing
communication including laws and ethics related to marketing communication
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216371

การผลิตสื่อมัลติมเี ดีย
3(2-3-5)
Multimedia Production
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ดวยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การเขียนตัวอักษร การพิมพในสื่อสิ่งพิมพ
และการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการผลิตและการนําเสนอ
Process and public relation printing production with appropriate technology
for target audience in efficiency such as typography, printing and presentation
216401

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Communication for Development
แนวคิด กระบวนการสื่อสาร การติดตอสื่อสาร โดยผานผูนําความคิดเห็นที่อยูในชุมชน
การใชสื่อระหวางบุคคลและสื่อมวลชน เพื่อใหชุมชนไดรับการพัฒนา โดยอาศัยการสื่อสารเปนตัวเชื่อม
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 ขอบเขตของวิชาจิตวิท ยา วิธีก ารศึก ษาสาขาตาง ๆ ของจิตวิท ยา
แนวคิดของนักจิตวิทยากลุมตาง ๆ รากฐานการแสดงพฤติกรรมของมนุษย พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทํางานของระบบประสาท และตอมไรทอ พัฒนาการในวัยตาง ๆ พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
วุฒิภาวะนิสัย การรับรู และการเรียนรู และความรูสึก และอารมณ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และความ
แตกตางระหวางบุคคล สุขภาพจิต และการปรับตัว ตลอดจนมนุษยสัมพันธ เพื่อเปนพื้นฐานในการ
เขาใจพฤติกรรมของมนุษย 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
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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
ฝก ฟง พูด และเขียนภาษาพมา โดยใช ศัพทที่ เ กี่ยวของในชีวิต ประจํ าวันจากบทเรียนที่

กําหนดให
Practice listening, speaking, and writing Burmese language from the text
related to everyday life conversation
218112

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

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Elementary French I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐานทุกทักษะ ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน
เพื่อใชในชีวิตประจําวัน 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
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221101

ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean Language I
ศึกษาอักษรฮันกึลโดยสัมพันธกับระบบเสียง โครงสรางประโยคพื้นฐานคําศัพทพื้นฐาน และ
คําแสดงวิภัติปจจัยที่สําคัญ ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ใหสามารถสือ่ สารภาษาเกาหลีในเบือ้ งตน
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
ตามโครงสรางประโยค ไวยากรณ ตลอดจนคําศัพทที่กําหนดให
Study and Practice in Korean sentences communicated in everyday life
situations by following sentence patterns, grammar, and vocabulary given
230478

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
ความหมาย และลัก ษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่ม า วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย
ประเภทและศัก ดิ์ ของกฎหมาย แนวคิด ตางๆ ในทางกฎหมาย สิท ธิและการกระทํา การจัดทํ า
กฎหมายลายลักษณอักษร สาระสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง สาระสําคัญ
ของกฎหมายแพงพาณิชย กระบวนการยุติธรรมทางแพง สาระสําคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
Meaning and general characteristics of law; sources of law; evolution of
law and legal systems; types and hierarchy of law; concept of law; principles of right
and action; law marking process; essential principles under constitutional and
administrative law; principles under Civil and Commercial Code and civil procedure;
principles under criminal law and criminal procedure, including laws related to daily
life

49

232100

แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
3(3-0-6)
Concept and Theory of Communication
วิวัฒนาการ ความหมาย กระบวนการ องคประกอบ ความสําคัญของการสื่อสาร รูปแบบ
การสื่อสารและทฤษฎีพื้นฐาน ประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจ มีแนวคิดที่
จะนํามาใชประโยชน 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
232106

การประชาสัมพันธและการโฆษณาเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Public Relations and Advertising
ศึกษาแนวความคิด ความหมาย หลักการ วิวัฒนาการของการโฆษณาและประชาสัม พันธ
บทบาทหนาที่อิทธิพลและผลกระทบของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ การสรางสรรคงานโฆษณาและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธ กลุมเปาหมายและสื่อตางๆที่ใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
Study ideas, meanings, principles, advertising and public relations
developments, roles, duties and effects of advertisement and public relations. Moreover,
learning about advertisement creations and administrative public relations.Understand the
varieties of audiences or consumers and also use effective tools and media for advertising
and public relations.
232130

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Broadcasting
ประวัติความเปนมา คุณลักษณะ บทบาท หนาที่ และอิทธิพลของสื่อวิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน ความรูเบื้องตนในการจัดทํารายการ เครื่องมือ และอุปกรณในการผลิตรายการ การ
ดําเนินงานขององคกรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน
History, characteristics, role and duties, and influence of radio and
television broadcasting including an introduction to programming, tools and
equipment used in producing a program along with a study of the workings of radio
and television broadcasting organization
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232202

ศิลปะการถายภาพเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Arts and Photograph for Communication
แนวคิดพื้นฐานของงานศิลปะในยุคตาง ๆ ทั้งไทยและสากล เนนศึกษาการสื่อความหมาย
ของงานศิลปะดวยเสน สี ตัวอักษร สัญลักษณ รูปทรงพื้นผิว รวมทั้งศึกษา เพื่อเปนความรูพื้นฐานที่
จะนําไปประยุกตใชในการผลิตสื่อใหเกิดความนาสนใจ รวมถึงศึกษาประวัติความเปนมาของการถายภาพ
ทฤษฎี ก ารถ า ยภาพ ประโยชน ของภาพต อ การติ ด ต อ สื่ อ สาร การทํ า งานของกล อ งถ า ยภาพและ
อุปกรณเสริม วิธีการถายภาพ การจัดองคประกอบของภาพถาย การลางฟลม และอัดขยายภาพ
Concepts of the arts in various periods including Thai and western art focusing
on studying the meaning of art through line, color, lettering, symbols, and texture to serve
as background to apply in producing interesting media. Moreover, History of photography,
theory of photography, the use of photography in communication, operations of cameras
and other equipment, taking photographs, arrangement and setting up for photography,
along with film development and enlargement of photographs
232221

การรายงานขาว
3(2-2-5)
News Reporting
ประเภทและรูปแบบของขาว ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อขาว การเขียน
ขาวและรายงานขาวของสื่อมวลชน คุณคาของขา ว การหาขาว บทบาทหนาที่ ความรับ ผิดชอบ
คุณสมบัติของนักขาวที่ดี
Types and forms of news, theory and basic concepts related to news
and 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
232241

ภาพยนตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Film
บทบาทหน า ที่ กระบวนการผลิต และประโยชน ของภาพยนตร วิ วัฒ นาการของ
ภาพยนตร เปรียบเทียบแนวความคิด รูปแบบ และการสรางสรรคซึ่งสะทอนใหเห็นภาพทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง
Role, duties, production, and usefulness of film, development of film
from its beginnings to present day comparing the concepts, forms, and creativity that
have mirrored the society, economy and politics
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232302

การวิจัยและประเมินผลทางการสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Research and Evaluation in Mass Communication
หลักการ แนวความคิด ทฤษฎี กระบวนการดําเนินงานในการวิจัยในขั้นตอนตาง ๆ
การสํารวจข อมูล การเก็บ รวบรวมข อมูล การวิ เ คราะหขอ มูล เปนตน การประเมิ นผลทางการ
สื่อสารมวลชน การจัดทําโครงการวิจัย และวิเคราะหผูสงสาร สาร ชองทางทางการสื่อสาร ผูรับสาร
และผลกระทบของการสื่อสารในดานตางๆ
Principles, concepts, theories and research processes such as data
surveying, data collecting, and data analyzing, as well as mass communication
evaluation. Propose a research project to study and analyze senders, messages,
channels, receivers and the effects of communication on various aspects
232304

กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3(2-2-5)
Laws and Ethics for Mass Media
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับสื่อมวลชน สิทธิ เสรีภาพ ในการ
เสนอขาวสาร การแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ ความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคมในฐานะนัก
นิเทศศาสตร รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
Laws, regulations, requirements and announcements regarding mass media,
rights and freedom in presenting news, opinion and criticism as well as the journalist’s
responsibility towards the job and society along with other relevant laws
232370

การวางแผนและการจัดการงานสื่อมวลชนทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Mass Media Planning and Management
วิเ คราะห ผู ส ง สาร สาร สื่อ สารมวลชนท อ งถิ่ น สภาพแวดล อ ม และสถานการณ
กลุมเปาหมายเพื่อใชในการวางแผน และการตัดสินใจของผูบริห ารสื่อสารมวลชนทองถิ่น รวมทั้ง
ศึกษาการบริหารบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณที่ใชกับงานสื่อสารมวลชนทองถิ่น
Analyzing of the reporters, the message, local mass media, the
environment, situation, and the target group to apply for planning and decision
making of local mass media managers including a study of management of personal,
budgeting, and the equipment employed in the work of the local mass media
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232330

การเขียนบทรายการวิทยุ
Radio Script Writing

3(2-2-5)

เรียนรูการถายทอดความคิดดวยภาษาที่ใชในงานวิทยุกระจายเสียง ศึกษาหลักเกณฑ
กระบวนการเขียนบท ความแตกตางของบทแตละประเภท และเทคนิคการเขียนบทของรายการประเภท
ตางๆ
Study and learn how to transfer one’s imagination into the language used for
radio.Study the principles and process of script writing along with the different types of
scripts and techniques for writing the scripts.
232331

การเขียนบทรายการโทรทัศน
3(2-2-5)
Television Script Writing
เรียนรูการถายทอดจินตนาการดวยภาษาโทรทัศน ศึกษาหลักเกณฑ กระบวนการการ
เขียนบทรายการโทรทัศน ความแตกตางของบทแตละประเภท และเทคนิคการเขียนบทของรายการ
โทรทัศนประเภทตาง ๆ อยางสรางสรรค
Transfering of one’s imagination into the language used for television and
principles and process of TV script writing along with the different types of TV scripts and
techniques for writing the TV scripts with creativity
232340

การเขียนบทภาพยนตร
3(2-2-5)
Film Script Writing
ความรูทั่วไป เกี่ยวกับวิธีการเขียนเพื่อถายทอดความคิดและจินตนาการใหออกมาในรูป
ของบทภาพยนตร รวมทั้ง ศึก ษาวิธีการเขียนบทภาพยนตรป ระเภทตางๆ เชน ภาพยนตรบันเทิง
ภาพยนตรสารคดี และภาพยนตรเพื่อการศึกษา เปนตน
Background knowledge about writing techniques to present ideas and
imagination in film including a study of methods of writing film script of various genre
such as entertainment, documentary, and education
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232341

ทฤษฎีและการวิจารณงานภาพยนตร
3(2-2-5)
Film Theory and Criticism
ทฤษฎีการวิจารณของสํานักตางๆ ขอบเขตและความหมายของการวิจารณภาพยนตร
รูปแบบของการนําเสนอภาพยนตร ตลอดจนวิธีการเขียนวิจารณและประเมินคุณคาของภาพยนตร ใน
ดานศิลปะ ปรัชญา วัฒนธรรมและสังคม
Different schools of film theory and criticism, the limitation and meaning
of film criticism, the form of film presentation including techniques for writing film
criticism and evaluation of film with regard to art, photography, culture, and society.
232342

การรูเทาทันสื่อ
3(3-0-6)
Media literacy
ความหมาย กรอบความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อดานวัฒนธรรม, วัฒนธรรมสมัย
นิยม บริโภคนิยม วัฒนธรรมเพื่อการคาดวยกรรมสิทธิ์ของสื่อ ประวัติศาสตรสื่อเชิงวิเคราะห ทฤษฎี สังคม
มวลชนและทฤษฎีการอบรมบมเพาะ 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.
232343

การบริหารงานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Mass Communication Management
ศึกษาโครงสรางและหลักการบริหารองคก รสื่อสารมวลชน ปจจัยในการบริหารงาน การ
บริหารสํานักงาน ยุทธศาสตรการแขงขัน ปญหาอุปสรรค และแนวโนมการทํางานขององคกรเหลานี้ใน
อนาคต
principles of managing and structure of mass commnication organization to
understand managerial factors, structure and functions, competitive strategies, office
management, including a studies of problems and obstrucles, and trend of these
organizations in the future
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232420

การรายงานขาวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced News Reporting
ศึก ษาบทบาท และความสําคัญของขาวสืบสวนสอบสวนในสัง คมประชาธิปไตย หลัก การ
ประเมินคุณคาขาว เทคนิคการแสวงหาขอมูล และรวบรวมขอเท็จจริงจากแหลงขาวทุกประเภท เทคนิคการ
แสวงหาขอมูลขาวสืบสวนสอบสวน จริยธรรมของการรายงานขาวสืบสวนสอบสวน
232421

การเขียนเชิงวารสารศาสตร
3(2-2-5)
Journalism Writing
ความหมาย ประเภท จุดมุงหมาย และความสําคัญของงานขียนเชิงวารสารศาสตร อันไดแก
สารคดีเชิงขาว รายงาน บทความ คอลัมน กระบวนการในการเขียน กลวิธี และกระบวนการการเขียน
รวมทั้งฝกทักษะการเขียนเชิงวารสารศาตรเพื่อเผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ
232422

การผลิตเชิงวารสารศาสตร
3(2-2-5)
Journalism Production
หนาที่และความสัมพันธในกองบรรณาธิการกับกองการผลิต การเตรียม การคัดเลือก การ
ตรวจแกไขตนฉบับขอเขียนและภาพของขาวประเภทตางๆ รวมทั้งการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบหนา
หนังสือพิมพ รวมทั้ง จริยธรรม และความรับผิดชอบในการผลิตหนังสือพิมพ
232423

การผลิตหนังสือพิมพ Online
3(2-2-5)
Online Journalism Production
หนาที่และความสัมพันธในกองบรรณาธิการกับกองการผลิต ในการวางแผน การคัดเลือก
การตรวจแกไขตนฉบับขอเขียน ภาพ เสียง กราฟฟค ตามหลักการ และแนวคิดของหนังสือพิมพ online
การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบหนาหนังสือพิมพ online รวมทั้งการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
เผยแพรเนื้อหา ทั้งในรูป แบบเสียง ภาพ และ ขอความและ กราฟฟค ในหนังสือพิมพออนไลน การใช
social media ในหนังสือพิมพ online รวมทั้งจริยธรรม และความรับผิดชอบในการผลิตหนังสือพิมพ
online
232424

การบริหารจัดการองคกรสื่อยุคใหม
3(2-2-5)
Organization Management in New Media
ศึกษาโอกาส และความทาทายอุตสาหกรรมสื่อในยุคปจจุบัน การกําหนดตําแหนงขององคกร
สื่อ การกําหนดยุทธศาสตรและสมรรถนะหลักขององคกรสื่อ การบริหารจัดการดานการผลิตเนื้อหา ดาน

55

การจัดจําหนาย ดานโฆษณา และดานบริหารลูกคาและกลุม เปาหมาย การวิจัยและมาตรฐานดานคุณภาพ
และสิ่งแวดลอมขององคกรสื่อ รวมทั้งบทบาทหนาที่ และการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม

232425

สัมมนาวารสารศาสตร
3(2-2-5)
Journalism Seminar
วิเคราะห อภิปรายแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น ความรู ในประเด็น ที่นาสนใจทางดาน
วารสารศาสตรที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เพื่อนําไปสูการคนควา และการศึกษาในเชิงลึกตอไป
232430

การผลิตรายการวิทยุ (Radio Production)

3(2-2-5)

(วิชาบังคับกอน : การเขียนบทรายการวิทยุ (R a d i o S c r i p t W r i t i n g )
ศึกษาการใชเครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทีใ่ ชสําหรับผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง เรียนรูกระบวนการผลิตอยางมีขั้นตอนทัง้ ขั้นกอนการผลิต ขั้นการผลิต และขั้นหลังการ
ผลิต
Study the use of equipment and package software for radio production. Study
the production process, pre-production, production, post-production.
232431

การผลิตรายการโทรทัศน
3(2-2-5)
Television Production
การผลิตรายการทางวิทยุโทรทัศนในรูปแบบตาง ๆ อยางมีขั้นตอน โดยสามารถผลิต
รายการที่สอดคลองกับความสนใจของผูรับสาร พรอมทั้งเรียนรูทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
จัดทํารายการวิทยุโทรทัศน
Television production in various genres, producing of programs that serve
the interests of citizen, and theories and related research in order l television
programs
232432

การผลิตรายการวิทยุขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Radio Production
การผลิตรายการวิทยุขั้นสูงในรูปแบบตางๆ อยางมีขั้นตอน โดยมีการวางแผน และใช
เทคนิคตางๆ ผลิตรายการขึ้นมาอยางสรางสรรค
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Advanced Radio production of various types of programs with study of
the steps involved including planning and study of the different techniques to
produce interesting programs
232433

การผลิตรายการโทรทัศนขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Television Production
การผลิตรายการโทรทัศนขั้นสูงในรูปแบบตางๆ อยางมีขั้นตอน โดยมีการวางแผน และ
ใชเทคนิคตางๆ ผลิตรายการขึ้นมาอยางสรางสรรค
Advanced Television production of various types of programs with study
of the steps involved including planning and study of the different techniques to
produce interesting programs
232440

เทคนิคและการถายทําภาพยนตร
3(2-2-5)
Techniques and Film Production
การใชเครื่องมือและอุปกรณทางภาพยนตร เชน เทคนิคการใชกลองและฟลม การใช
แสงและการวัดแสง เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการถายทําภาพยนตร ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีและ
เนนปฏิบัตเิ กี่ยวกับกระบวนการผลิตภาพยนตรเบือ้ งตน
Use of equipment and tools for film such as techniques for cameras,
film, and lighting as well as measuring lighting as a basis for film production along
with a study of theory with a focus on real practice following the process of basic
film production.
232441

การตัดตอภาพยนตร
3(2-2-5)
Film Editing
กระบวนการทํางานบทบาทหนา ที่ของผูตัดต อภาพยนตร โดยเนนให เ กิดความคิ ด
สรางสรรคในงานดานการตัดตอ
The production process, role and duties of the film Editor focusing on
creativity in film edition.
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232442

การกํากับภาพยนตร
3(2-2-5)
Film Directing
กระบวนการทํา งานบทบาทหนา ที่ของผูกํากั บ ภาพยนตร โดยเน นใหเ กิดความคิ ด
สรางสรรคในงานกํากับการแสดง การตีความจากบท การวิเคราะหตัวละครในการคัดเลือกผูแสดง
ตลอดจนการควบคุมความกลมกลืนของผลงานและความราบรื่นของการดําเนินงาน
The production process, role and duties of the film director focusing on
creativity in film direction, interpretation of the roles, analysis of the character for
selecting the actors along with controlling the film production and ensuring a smooth
232443 การบริหารธุรกิจภาพยนตร
3(2-0-6)
Film Management
ศึก ษาการบริ ห ารงานธุ ร กิ จ ภาพยนตร โครงสร า งการบริ ห ารธุ ร กิ จ ภาพยนตร ใ น
ระดับประเทศ และนานาประเทศ การวางแผนการผลิต การจัดการงบประมาณในการผลิตภาพยนตร
การจัดจําหนาย และกลยุทธการสงเสริมการขายภาพยนตรแบบครบวงจร
The management in Film industry in national and international arena,
planning in film production, financial plan, distribution and sale promotion strategies
232492

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-Operative Education
การปฏิบัติงานภายในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือตางประเทศ โดยไดรับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย
Professional training at a public or private organization in Thailand or aboard
with the approval of the university
232494

การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ
6 หนวยกิต
International Academic or Professional Training
การฝกอบรมเชิงวิชาการภาคปฏิบัติหรือฝกปฏิบัติงานจริงภายในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ในตางประเทศ โดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
Academic in practice or real professional training at a public or private
organization on abroad with the approval of the university.
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232495

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6 หนวยกิต
Undergraduate Thesis
การทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องทางดานการสื่อสารมวลชน โดยอยูในความ
ดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Research conducting and report writing on a specific topic in the field of Mass
communication under the supervision of the thesis advisory committee.
833101

รัฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
เกี่ยวกับความหมายของรัฐศาสตร วิวัฒนาการและขอบเขตของวิชารัฐศาสตร แนวการ ศึกษา
ทางรัฐศาสตร สาขาและเนื้อหาในรัฐศาสตร
Meaning of political, the development and domain of political science. Studies
in political divisions and content of political science
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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
หมายถึงภาษาพมา
219
หมายถึง ภาษาฝรั่งเศส
221
หมายถึงภาษาเกาหลี
232
หมายถึง สื่อสารมวลชน
2 เลขรหัสสามตัวหลัง สําหรับรายวิชาหลักสูตรนศ.บ.สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
เลขหลักหนวย : แสดงอนุกรมของรายวิชา
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน
เลขรหัสตัวสอง หมายถึง กลุมวิชาดังตอไปนี้
0
หมายถึง วิชาศึกษารวม
1,7
หมายถึง การประชาสัมพันธ
2
หมายถึง การหนังสือพิมพ
3
หมายถึง วิทยุกระจายเสียง
4
หมายถึง วิทยุโทรทัศน
5
หมายถึง การโฆษณา
6
หมายถึง สารนิเทศ
9
หมายถึง ภูมิภาคศึกษา การศึกษาอิสระ การฝกงาน
เลขหลักรอย : แสดงชั้นป ละระดับ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
1*

2

ชื่อ-สกุล
นางสาวพูนสุข ภระมรทัต

นางสาวกาญจนา เชี่ยววิทยการ

เลขประจําตัว
ประชาชน
3 5301 00290
89 2

3 6506 00615
65 0

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา
ศศด.
นศ.ม.
ศศบ.
นศ.ม.
ศศบ.

3

นายทิฆัมพร เอี่ยมเรไร

3 6498 00118
53 4

อาจารย

นศ.ด.
ว.ม.
ศบ..

4*

นายพิทักษ ปานเปรม

3 3415 00571
45 0

อาจารย

ว.ม.

อาจารย

นศ.บ.
นศ.ม.

5*

นางสาวเมสิริณ ขวัญใจ

3 6501 01142
43 8

ว.บ.

หมายเหตุ : * เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชา
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
นศ.ด. (นิเทศศาสตร)
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
ศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ)
ว.ม. (การสื่อสารมวลชน)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
ว.บ. (วิทยุและโทรทัศน)
เกียรตินิยมอันดับ 1

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
ม.นเรศวร
จุฬาลงกรณ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2552
2537

ม.เชียงใหม
จุฬาลงกรณ

2531
2541

สถาบันราชัฎพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ
ม.ธรรมศาสตร
มศว.

2534
2555
2546
2531

ม.ธรรมศาสตร
ม.นเรศวร
จุฬาลงกรณ
ม.ธรรมศาสตร

ภาระการสอน(ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตรปจจุบนั
หลักสูตรปรับปรุง
240
120

210

300

ลาศึกษาตอ

ลาศึกษาตอ

2550
2542

255

255

2551
2545

330

285
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

2*

ชื่อ-สกุล

นางกิตติมา ชาญวิชัย

นางสาวพูนสุข ภระมรทัต

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

3 6599 00309
46 3

ผูชวยศาสตราจารย

ปรด.
นศ.ม.

สื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน

3 5301 00290
89 2

ผูชวยศาสตราจารย

นศ.บ.
ศศด.
นศ.ม.
ศศบ.

3

4

5

นางสาวกาญจนา เชี่ยววิทยการ

นางสาวภาสวรรณ กรกชมาศ

นายทิฆัมพร เอี่ยมเรไร

3 6506 00615
65 0
3 6599 00610
11 2

3 6498 00118
53 4

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

นศ.ม.
ศศบ.
Ph.D.
M.A.
ว.บ.
(ภาพยนตร)
นศ.ด.
ว.ม.
ศบ..

ศศ.ด. (ภาษาไทย)
นศ.ม. (นิเทศศาสตร
พัฒนาการ)
ศศ.บ. (การ
สื่อสารมวลชน
นศ.ม. (นิเทศศาสตร
พัฒนาการ)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
International
Communication
International
Communication
นศ.ด. (นิเทศศาสตร)
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
ศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ)

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ม.นเรศวร
จุฬาลงกรณ

2547

ม.เชียงใหม

2531

จุฬาลงกรณ
สถาบันราชัฎพิบูลสงคราม
Macquarie University

ภาระการสอน(ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตรปจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง
160

120

165

120

2541

210

300

2534
2551
2544

165

255

ลาศึกษาตอ
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2537
2531
2552
2537

Macquarie University
ม.ธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณ
ม.ธรรมศาสตร
มศว.

2542
2555
2546
2531
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
นศ.ม.
นศ.บ.
ว.ม.

6

นางอรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล

3 2299 00048
20 5

อาจารย

7*

นายพิทักษ ปานเปรม

3 3415 00571
45 0

อาจารย

นศ.บ.
8*

นางสาวเมสิริณ ขวัญใจ

3 6501 01142
43 8

อาจารย

นศ.ม.
ว.บ.

สาขาวิชา

(Social Studies)
วาทวิทยา
วาทวิทยา
ว.ม. (การ
สื่อสารมวลชน)
นศ.บ. (การ
ประชาสัมพันธ)
นศ.ม. (การ
สื่อสารมวลชน)
ว.บ. (วิทยุและ
โทรทัศน)
เกียรตินิยมอันดับ 1

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน(ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตรปจจุบนั
หลักสูตร
ปรับปรุง

Loughborough University
จุฬาลงกรณ
จุฬาลงกรณ
ม.ธรรมศาสตร
ม.นเรศวร

2555
2544
2541
2550
2542

ลาศึกษาตอ

255

255

255

จุฬาลงกรณ
ม.ธรรมศาสตร

2551
2545

330

285
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

1

ดร.พรทิพย ดีสมโชค

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

2

นางปยกุล เลาวัณยศิริ

รองศาสตราจารย

3

นางมาลี บุญศิริพันธ

รองศาสตราจารย

4

นางอรนุช เลิศจรรยารักษ

รองศาสตราจารย

5

นางจันทนา ทองประยูร

รองศาสตราจารย

6

นางสดศรี เผาอินทรจันทร

รองศาสตราจารย

7

นางวรรณี สําราญเวทย

ผูชวยศาสตราจารย

8

นางงอรสา ปานขาว

ผูชวยศาสตราจารย

9

ดร.ธิติภัทร เอี่ยมนิรันดร

อาจารย

10

นางสาวมนวิภา วงรุจีระ

อาจารย

11

นายสมหมาย ปาริจฉัตต

อาจารย

คุณวุฒิ (สาขา)
นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
นศ.บ., พณ.บ., ว.ม.(นโยบายและวาง
แผนการสื่อสาร), ค.ด.(อุดมศึกษา)
M.F.A. (in Films)
ว.บ.(เกียรตินิยมดี)
M.A.(Journalism)
ว.บ.(หนังสือพิมพ)
M.A.(Communication)
ว.บ.(เกียรตินิยมดี)
M.A.(Journlism)
วท.บ.,M.S.(Printing Technology)
ว.บ.(เกียรตินิยมดี)
M.S.(Communication)
ว.บ.(ภาพยนตร)
นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
นศ.บ. (หนังสือพิมพ)
Ph.D.(Communication)
นศ.ม.(นิเทศศาสตรธรุ กิจ)
ค.บ.,นศ.บ.
M.A.(Mass Communication)
วส.บ.(หนังสือพิมพ)
ว.ม.(สื่อสารมวลชน)
นศ.บ.(หนังสือพิมพ)
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4.

องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา
ในหลักสูตร มีรายวิชา วิชาสหกิจศึกษา / การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ
นิสิตตองลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

ซึ่ง

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม/การฝกอบรมหรือการฝกงานใน
ตางประเทศ/สหกิจศึกษา
1) สามารถประยุกตใชความรูและการบูรณาการความรูตางๆ เพื่อแกไขปญหาการ
ปฎิบัติงานทางดานการสื่อสารมวลชน และปญหาการทํางานอื่นๆ
2) มีมนุษยสัมพันธกบั ผูร วมงานและมีความสามารถทํางานรวมกับผูอ ื่น
3) มีระเบียบวินัยในการทํางาน สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมการทํางาน
4) มีความกลาแสดงออกอยางสรางสรรค
5) สามารถใชเทคโนโลยีในการปฏิบัตงิ านอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5.

ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรไดเปดวิชาวิทยานิพนธสําหรับปริญญาตรี เพื่อใหนิสิตมีโอกาสใชกระบวนการเรียนรู
ในการทําวิจัยดวยตนเอง และมีการจัดทําเปนรายงานมีรูปเลมเปนมาตรฐาน ในรูปแบบที่เปนมาตรฐาน
และภายในเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบาย
วิทยานิพนธ หมายถึง การใหนิสิตเปนผูกําหนดหัวขอเรื่องที่เกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชน
โดยใชก ระบวนการวิจัยเพื่อการศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเอง และสามารถอธิบ ายทฤษฎีที่นํามา
ประยุกตใช และประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา โดยมีขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสมสามารถทํา
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดและมีการนําเสนอรายงานผลงานวิจัยดังกลาว ทั้งนี้มีอาจารยที่ปรึกษา
โครงการหรือการวิจัยดวย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีองคความรูจากการวิจัย การทําวิทยานิพนธ
2) สามารถแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและอภิปรายผล
5) สามารถนําเสนอและสือ่ สารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน
5.3 ชวงเวลาภาคการศึกษาตน ชั้นปที่ 4
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5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานิสิต โดยใหนิสิตเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอหรือ
โครงงานที่นิสิตสนใจและผานการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
2) อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
จากการติดตามความคืบหนาการทําวิจัยหรือโครงการตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนงานอยางเปน
ระบบ โดยใหมีคะแนนเปนสัดสวนรอยละ 20
2) ประเมินคุณภาพของการทําวิจัยหรือโครงงาน โดยอาจารยที่ปรึกษาโครงการ โดยกําหนด
เกณฑ และการประเมินที่เปนมาตรฐานครบถวน สมบูรณ โดยใหมีคะแนนเปนสัดสวนรอยละ 50
3) ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานผลการวิจัย หรือผลงานโครงการของนักศึก ษาใน
ภาพรวม และประเมินผลโดยการสอบจากกรรมการสอบซึ่งประกอบดวยคณาจารยไมนอยกวา 3 ทาน
โดยใหมีคะแนนเปนสัดสวนรอยละ 30
4) การใหเกรดจากคะแนนที่ทําไดซึ่งมีคะแนนเต็มคิดเปนรอยละ 100 ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร หรือ ระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 ความสามารถดานการวิจัย
1.2 ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับการวิจัย
(Research Methodology)
- จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกภาค
การศึกษา
- การทดสอบภาษาอังกฤษ
-การอบรมเพื่อเพิม่ ทักษะการใชภาษาอังกฤษ

1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ
ของนักสื่อสารมวลชน

- ผูสอนจะสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมใหแก
นิสิตในการบรรยายแตละรายวิชา
- เปดการเรียนการสอนเปนวิชาบังคับใหนิสิตไดเรียน
ในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
- จัด คา ยอาสาเพื่ อการใหค วามรู และบริ ก ารแก
ประชาชน

1.4 ความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- การอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
- การสง เสริมใหนิสิตคนควา สืบ คนขอมูล ดวยการ
เรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิค e-learning
- การสงเสริมกิจกรรมดวยงานวิจัย / โครงงานการ
แก ป ญ หา / เทคโนโลยี และสื่ อ สมั ย ใหม (new
media) ในงานดานสื่อสารมวลชน
- การทํากิจกรรมการบริการวิชาการรวมกับอาจารย

1.5 อัตตลักษณเกงงาน เกงคน เกงคิด เกง
ครองชีวิต เกงพิชิตปญหา

2.

การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่น
ในสังคมเปนปกติสุข สรางสรรค และทําประโยชนใหกับสวนรวม นอกจากนั้นการใชความรูและทักษะ
ทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน ตองพึงระมัดระวัง และคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอประชาชนสังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งอาจารยจะตองสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตทั้งในดานคุณธรรม และจริยธรรม
ตอไปนี้
1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ตอวิชาชีพ
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2) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย การตรงตอเวลา เคารพและสามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
5) นําเสนอขอมูลขาวสารจากขอเท็จจริง โดยไมมีอคติและความลําเอียง
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สรางวัฒ นธรรมองคก รใหกับ นิสิตเพื่อปลูก จิตสํานึก ขั้นพื้นฐานในเรื่อง ความ
รับผิดชอบในหนาที่ ความซื่อสัตยสุจริต การรักษาระเบียบวินัย ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ
มหาวิทยาลัยและชุมชน
2) กําหนดใหอาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนรายวิชา
3) จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาจิตสาธารณะใหกับนิสิต และการ
ทําประโยชนใหกับชุมชน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การประเมินผลคุณลัก ษณะที่กําหนดไวในมาตรฐานผลการเรียนรู โดยใชแบบ
ประเมินที่พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และใหบุคคลตอไปนี้อยางนอย 3 คน ไดประเมิน ไดแก เพื่อน
รวมชั้นเรียน อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง นิสิตประเมินผลตนเอง ผูใหการฝกหั ดงาน
หรือสหกิจศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค มีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน การเขาเรียนตรงเวลา จํานวน
ทุจริตในการสอบลดนอยลง ความพรอมเพรียงในการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมของนิสิต ความ
รับผิดชอบในหนาที่ เปนตน
3) ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดของกิจกรรมทีส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2.2

ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นิสิตตองมีความรูดานการสื่อสารมวลชน และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของดานนิเทศศาสตร
ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู จึงครอบคลุมความรู ตอไปนี้
1) มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการดานการสือ่ สารมวลชน
2) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางศาสตรอื่น โดยสามารถบูรณาการและ
นํามาประยุกตใชกับสาขาที่เรียนไดอยางเหมาะสม
3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัตงิ านดานสื่อสารมวชน โดยใชวิธีการเรียนรูจ าก
ประสบการณทงั้ ทางตรง และทางออม
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานความรู
1) ใชวิธีการเรียนการสอนในหลากหลายรูป แบบโดยเนนหลัก การทางทฤษฎีและ
ประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ หรือจากสถานประกอบการจริง เพื่อมุงเนนให ผูเรียน
มีความรูค วามเขาใจและสามารถประยุกตใชความรูในการจัดทํารายงาน และนําเสนอรายงาน
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2) การเรียนรูจ ากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน ฝกงาน หรือเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญ เฉพาะดานจากภายนอกมาบรรยายพิเศษ หรือการวิพากษผลงานของนิสิตในรายวิชาที่ตอง
มีการฝกปฏิบัติ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานความรู
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาค
3) การสอบปลายภาค
4) การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจยั โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน
และเอกสารรายงาน
5) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา ฝกงาน
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นิสิตจะตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเอง โดยตระหนักรูในศักยภาพและสิ่งที่
เปนจุดออนของตน เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ผูสอนตองมุงเนนใหนิสิตใช
ความเขาใจมากกวาทองจํา มีหลักการและเหตุผลในการคิดวิเคราะหแกปญหาอยางเปนระบบโดยใช
องคค วามรู ท างวิชาชี พที่เ กี่ยวข อง ตลอดจนสามารถพัฒ นาวิธี ก ารแกไขปญ หาที่มีป ระสิท ธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณและบริบททางการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน
1) สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ ในการระบุและวิเคราะห
ปญหาไดดวยตนเอง
2) สามารถประยุ ก ตความรู ท างดานสื่อสารมวลชน มาใชในการแกไ ขปญ หาใน
สถานการณตางๆ อยางถูกตองและมีเหตุผล โดยยอมรับและคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ
3) สามารถติดตามประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
4) สามารถใชทักษะ ความเชี่ยวชาญ และองคความรูตางๆ ที่ไดศึกษามาในการ
วิเคราะหปญหา และการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานจริง
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในทักษะทางปญญา
1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุม
2) การฝกปฏิบัติทงั้ ในหองเรียน หรือในสถานประกอบการ สหกิจศึกษาและ ฝกงาน
3) การจัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีนักวิชาชีพ
4) การสอนโดยใชกรณีศึกษา โจทยปญหา
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในทักษะทางปญญา
1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใชกรณีศึกษา หรือโจทยปญหา
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2) การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจัย โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน
และเอกสารรายงาน
3) ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย และรายวิชาสหกิจศึกษา ฝกงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบใหกับนิสิตถือเปน
เรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาทักษะดานนี้เพื่อใหนิสิตสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรทีม่ ี
ความแตกตางกันได ที่สําคัญนิสิตสามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกที มในระบบการ
ทํางานแบบมืออาชีพในแวดวงการสื่อสารมวลชนไดทุกระดับและในสถานการณที่แตกตางกัน มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชชีพ องคกรและสังคมอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นผูสอนจะตองมีวิธีที่พัฒนาเพื่อใหนิสิตมีคุณสมบัติตอไปนี้
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
3) สามารถให ค วามช ว ยเหลื อ และอํ า นวยความสะดวกในการแก ไ ขป ญ หาใน
สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยาง
ตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรีย นรูดา นทักษะความสัมพันธระหวา ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนงานกลุม การทํางานที่ตองประสานกับ
นิสิต บุคลากรของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรีย นรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การนําเสนอผลงาน
2) สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน ทั้งในฐานะเปนผูนําและ
เปนสมาชิกของกลุม
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3) ใหผูรวมงานของนิสิตมีสวนรวมในการประเมินผล
4) ความสามารถในการเปนผูนําที่ดี และสมาชิกที่ดีของกลุม
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานดานสื่อสารมวลชนตองเกี่ยวของกับการวิเคราะหตัวเลข จากการทําการวิจัยใน
เรื่องที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประมาณการคาใชจายสําหรับงานผลิตดานสื่อสารมวลชน นอกจากนี้เปน
หลัก สูตรที่ตองใชทัก ษะทางภาษาและเทคโนโลยีส ารสนเทศเปนหลัก ในการสื่อสาร ดังนั้นผูส อน
จําเปนตองฝกทักษะดานนี้เพื่อใหนิสิตมีคุณสมบัติตอไปนี้
1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหตัวเลข และอภิปรายผลจากการวิจัยเพื่อใชในการแกไข
ปญหาหรือหาคําตอบในเรื่องตางๆ
2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน การแสดง หรือรูปแบบ
การนําเสนอตางๆ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาหาขอมูลในการทํารายงาน หรือหา
คําตอบในการเรียน
4) สามารถใชเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่จะทําใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.5.2 กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานในรายวิชาตางๆ เพื่อใหนิสิตพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การนําเสนอผลงาน
3) ใหเรียนรูจากการทํางานจริงจากรายวิชาสหกิจศึกษา ฝกงาน
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตั วเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใชแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการนําเสนอ
ความถูกตอง การใชภาษาเขียน ภาษาพูด ความนาสนใจ และประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการ
สื่อสาร
2) นิสิตสามารถวิเคราะหหรือจําแนกกลุมโดยการวิเคราะหเชิงตัวเลขได
3) การสอบภาคปฏิบัติ
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชาศึกษาทั่วไป
๑. คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู

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

หมายเหตุ

๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

Ο

×

×

Ο
×
×
×

×

Ο
×

×
Ο

×
×

๒. ความรู

๑.๕

Ο
Ο

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔

×

×

×
×
×
×

×
×
×
×

×

×

Ο

Ο

Ο

Ο

×

×

×

Ο

Ο

Ο

ความรับผิดชอบหลัก

๓.๑

Ο

๓.๒

๓.๓

×

×
×
×
×

×

×
×

×
×
×

×
Ο

×
Ο
Ο

๓. ทักษะทางปญญา

Ο
×

×

×

×

×
×

Ο
Ο

O

Ο
×
×
Ο

ความรับผิดชอบรอง

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๔.๑

×

๕.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

๔.๒

๕.๑

๕.๒

๖.๑

๖.๒

×

×

×

×
×
×
×

×

×
×

×
×

×

×
×

×
×

×

×

×

×
×

Ο

Ο

Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο
Ο

Ο

×

ไมมี

๖.ดานทักษะ
Psychmotor

Ο
×

×

×
×

×
×

×
×
Ο

×
×
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ความหมายของผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน มีดังตอไปนี้
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีความรับผิดชอบ
๑.๒ รูจักการมีสวนรวม
๑.๓ มีจิตสาธารณะ
๑.๔ มีจรรยาบรรณในการดําเนินชีวิต
๑.๕ เคารพชื่นชม ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเปนไทย
๒. ความรู
๒.๑ รูจักภาษาตางประเทศมากกวาหนึ่ง
๒.๒ ตระหนักในวัฒนธรรมวิถีชีวิตสังคมอาเซี่ยน สังคมโลก
๒.๓ เชื่อมโยงสภาพการปจจุบัน การดําเนินชีวิต
๒.๔ เรียนรูสถานะ ปญหาอุปสรรค การแกไข วิทยาศาสตร/คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ สามารถแยกแยะวิเคราะหบนหลักการของเหตุผล
๓.๒ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๓.๓ รูหลักการปรับบุคลิกภาพและสุขภาพ
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ สามารถติดตอสื่อสารกับสังคมไดทั้งพฤติกรรมกาย วาจา และเทคโนโลยีใหม
๔.๒ สรางปญญาในการอยูร วมกับผูอ ื่น
๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
๕.๑ วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหาสําหรับการนําเสนอเปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศได
๕.๒ ประยุกตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการแปลความหมาย สื่อสารและการวางแผนในการดําเนิน
ชีวิต
๖.ดานทักษะ Psychmotor
๖.๑ ฝกฝนการใชรางกายเพื่อสรางความสมบูรณของสุขภาพและจิตใจ
๖.๒ สามารถสรางบุคลิกภาพและการใชภาษาใหเปนที่ยอมรับของสังคมในระดับนานาชาติได
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3.2 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3
4














































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรมจริยธรรม

ชื่อวิชา
1

216318 วาทนิเทศ
232100 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร
230478 ความรูเ บื้องตนเกีย่ วกับกฎหมาย
232130
232202
232221
232241
232302
232304
232370

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบือ้ งตน
ศิลปะการถายภาพเพื่อการสื่อสาร
การรายงานขาว
ภาพยนตรเบื้องตน
การวิจัยและประเมินผลทางการสื่อสารมวลชน
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
การวางแผนและการจัดการงานสื่อมวลชนทองถิ่น

216371 การผลิตสื่อมัลติมิเดีย
232106 การประชาสัมพันธและการโฆษณาเบื้องตน
833200
232420
232421
232422
232423
232424
232425
232330

รัฐศาสตรเบื้องตน
การรายงานขาวขั้นสูง
การเขียนเชิงวารสารศาสตร
การผลิตเชิงวารสารศาสตร
การผลิตหนังสือพิมพ Online
การบริหารจัดการองคกรสื่อยุคใหม
สัมมนาสารสารศาสตร
การเขียนบทรายการวิทยุ

2. ความรู













3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
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รหัสวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

ชื่อวิชา
1

232331
232342
232430
232431
232432
232433
232340
232341
232440
232441
232442
232443
216215
216303
216351
216041
232343
232492
232494
232495

การเขียนบทรายการโทรทัศน
การรูเทาทันสื่อ
การผลิตรายการวิทยุ
การผลิตรายการโทรทัศน
การผลิตรายการวิทยุขั้นสูง
การผลิตรายการโทรทัศนขั้นสูง
การเขียนบทภาพยนตร
ทฤษฎีและการวิจารณงานภาพยนตร
เทคนิคและการถายทําภาพยนตร
การตัดตอภาพยนตร
การกํากับภาพยนตร
การบริหารธุรกิจภาพยนตร
การสื่อสารในองคกร
การสื่อสารทางการเมือง
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การบริหารงานสื่อสารมวลชน
สหกิจศึกษา
การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ :
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2. ความรู
5
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4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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รายวิชาของหลักสูตรอื่น (รายวิชาที่ไมใชรหัส 232XXX) ไดเทียบผลการเรียนรูเ ขาสูห ลักสูตรนี้แลว
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ภาคผนวก ก.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
1) แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับสาขาวิชา ตรวจสอบ ประมวลการสอนรายวิชา แผนการ
สอนรายวิชา ขอสอบในแตละภาคเรียน รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนิสิตอยางครบถวน
สมบูรณ และสามารถปฏิบัติได เพื่อใหมั่นใจวาผูสอนหรือผูรับผิดชอบรายวิชาไดระบุประเด็นมาตรฐานผล
การเรียนรูของรายวิชานั้น
2) จัดใหมีการประเมินคุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรูจากหนวยงานผูใหการฝกหัดงาน ผู
ควบคุมการฝกหัดงาน อาจารยนิเทศงาน
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
ทําวิจัยในหัวขอดังตอไปนี้
1 ( สํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิต รวมทั้งความคิดเห็นของบัณฑิตบัญชีที่มีตอหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการหางาน
ทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2 ( สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เ รียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
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
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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 ความจํานงขอ
สําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้นอาจ
ไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีก ารปฐมนิเทศหรือ แนะแนวการเปนครู แกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิม่ พูนความรู สรางเสริมประสบการณเพือ่ สงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพือ่ เพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิม่ พูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง
ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพเปนรอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการบริหารหลักสูตรดังนี้
- กอนเปดภาคเรียนมีการเตรียมการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ตรวจสอบความ
พรอมของหองปฏิบัติการและอุปกรณตางๆ ที่ตองใช
- มอบหมายอาจารยประจํารายวิชาหรือบุคลากรสนับสนุนประเมินความตองการ ความพึงพอใจของ
นิสิตตอการเรียนการสอน ทุกภาคเรียน เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
- คณะกรรมการหลักสูตรประชุมหลักสูตรเปนระยะๆเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ปตามหลักเกณฑของ สกอ.
- บริหารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายไดจากมหาวิทยาลัย เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร
จัดการ ตามความจําเปน กําหนดวงเงินคาใชจายในแตละรายวิชา
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1. สถานที่และอุปกรณการสอน
การสอน การปฏิ บั ติก ารและการทํา วิ จัย ใช ส ถานที่ ข องคณะวิท ยาการจั ดการและสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย ณ คณะฯ มีดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่ออุปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอร (PC)
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook)
เครื่องพิมพแบบเลเซอร
เครื่องพิมพสําเนาดิจิทลั (Digital Copy)
เครื่องพิมพองิ คเจ็ต
อุปกรณแมขายพิมพงาน (Print Server)
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร
(Projector)
เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer)

บริหารจัดการ บริหารจัดการดาน
หนวยนับ
งานสํานักงาน การเรียนการสอน
139
196
เครือ่ ง
64
เครือ่ ง
63
4
เครือ่ ง
1
เครือ่ ง
1
เครือ่ ง
4
เครือ่ ง
1

18

เครื่อง

-

15

เครื่อง
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ลําดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่ออุปกรณ
เครื่องสแกนเนอร (Scanner)
หองบันทึกเสียง
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องตัดตอภาพและเสียง
กลองถายภาพนิ่งดิจิทลั
กลองวิดีโอถายทําโทรทัศน
กลองวีดีโอดิจิทลั
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

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

-

ระบบ

1

-

ระบบ

6
1

-

ชุด
ระบบ

2.2.2. หองสมุด
มหาวิทยาลัยฯ มีแหลงความรูที่สนับสนุนวิชาการทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศศาสตร
และ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของที่สํานักหอสมุด ซึ่งมีหนังสือทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศศาสตร
มากกวา 22,268 เลม และมีวารสารวิชาการตางๆ กวา 85 รายการ และวารสารที่เ กี่ยวของกับ บริ ห ารธุร กิ จ
เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศศาสตร อีกไมนอยกวา 29 รายการ มีฐานขอมูลออนไลนที่อยูในดัชนีอางอิงอีกไมนอยกวา
58 ฐานขอมูล
นอกจากนี้หองสมุดของคณะฯ ไดจัดเตรียมหนังสือดานบริหารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศศาสตร
จํานวน 3,800 เลม วารสารดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศศาสตร จํานวน 12 รายการ เพื่อเปน
แหลงความรูเพิ่มเติม
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2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชา มีทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มี หอ งเรี ย นที่ มี สื่อ การสอนและอุ ป กรณที่ ทั นสมั ยเอื้อ ใหค ณาจารย ส ามารถปฏิบั ติ ง านสอนได อ ยา งมี
ประสิทธิภาพ
(2) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการปฏิรูประบบการเรียนรูดวยหลัก
ความคิดปฏิบัตการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา
(3) มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรที่ใชประกอบการสอนที่
พรอมใชปฎิบัติงาน
(4) มีหองบันทึกเสียง ที่มีความพรอ มทั้งเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ ที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยาง
พอเพียงตอการเรียนรูดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา
(5) มีห องสมุดหรือแหลง ความรูแ ละสิ่ง อํา นวยความสะดวกในการสื บ คนความรูผานระบบอิเ ล็ ก ทรอนิก ส
ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของใน
จํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีมากกวาจํานวนคูมือ
(6) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอจํานวน
นิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1 : 2
(7) มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอจํานวน
นิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1 : 1
(8) มี โ ปรแกรมที่ ถูก ต อ งตามกฏหมายติ ด ตั้ ง บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ทุ ก เครื่ อง เครื่ องคอมพิ ว เตอร มี ก าร
ปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอทุก 1 ป
(9) อาจารยมีเครือ่ งคอมพิวเตอรของตนเองและมีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอทุก 1 ป
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความตองการ และจากการ
สังเกตุการใชงานในรายวิชาที่สอน โดยใหทรัพยากรมีความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 ขอ 14 วาดวยการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดานพันธกิจของการ
บริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
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3. การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยป ระจําตองมีคุณวุฒิเ ปนไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารเรื่อง เกณฑม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มี ค วามรู มี ทั ก ษะในการจัด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต และมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(4) ผานการคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงค
และเปาหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3. คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
- สัดสวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.
- สําหรับ อาจารยพิเ ศษหรือวิทยากรผูเชี่ยวชาญถือวามีความสําคัญ มาก เพราะจะเปนผูถายทอด
ประสบการณตรงจากการปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้น คณะกําหนดนโยบายวารายวิชาเฉพาะทุก
รายวิชา จะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 1 ครั้ง สําหรับ
อาจารยพิเศษนั้น จะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ความรับ ผิดชอบ และตองผานการ
คัดเลือกตามกระบวนการคัดเลือกของ คณะและมหาวิทยาลัย
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในงาน โดยการ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และรวมทํางานวิจัยกับอาจารย เพื่อ
เปนการสนับสนุนการสอนอยางตอเนื่อง และเพื่อที่จะสามารถใหบริการกับอาจารยและนิสิตไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํา นิสิต
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้ งอาจารยที่ปรึก ษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรียน สามารถ
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแก
นิสิต และทุกคนมีก ารกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อใหนิสิตสามารถเขา ปรึก ษาได นอกจากนี้ คณะยัง มี
นักวิชาการศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางดานวิชาการ และยังมีนักกิจการนิสิต ที่ทําหนาที่เปนที่ ปรึกษาทางดาน
กิจกรรม
5.2. การอุทธรณของ/นิสิต
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก.)
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผูใชบัณฑิต
- มีการจัดการสํารวจ หรือนําขอมูลวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการของตลาดแรงงาน มาใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
- มีการจัดการสํารวจความพอใจของผูใชบัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
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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
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 ยรอยละอยางนอ (ถามี) 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7.7 มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน/
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปที่แลว
7.8 อาจารยใหม ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ (ถามี)
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดาน
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึง่ ครั้ง
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรบั
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอย
ละ 50 ตอป
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายณฑิตบั/
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
ใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
7.20 คาเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกวาอัตราเงินเดือนที่ ก .พ.
กําหนด
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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
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
- การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของ
อาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
- อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยท านอื่น หลังการ
วางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือการสนทนากับ
กลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
- ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- การประเมินการสอนโดยนิสิต ในดานวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชึ้
แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน ของทุกรายวิชา ในปลายภาคการศึกษา
- การทดสอบการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนิสิต อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑม าตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ .ศ .2548 ขอ 12 วาดวย
เกณฑการวัดผลและการการสําเร็จการศึกษา
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ .2549 วาดวยมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
การมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตอง
วางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา
และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การ
สอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม
แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารย
และผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลาง
ของสาขาวิชา การประเมินของผูจางงาน การประเมินของสมาคมวิชาชีพ) ถามี (เปนตน
นอกจากนี้การประเมินผลความรู สามารถพิจารณาไดจากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
เปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตความรูเพื่อการ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ
พลโลก ดังนั้นจึงมีการกําหนด “ตัวบงชี”้ ไวดังนี้
- บัณฑิตมีความรู ความสามารถในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตความรูเพื่อพัฒนาตนเอง
สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
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- บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตองเหมาะสม
การประเมินตัวบงชี้ดานบนนี้จะทําไดเฉพาะเมื่อนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา และระหวางเวลานี้ การหมั่นให
นิสิตตระหนักถึงตัวบงชี้ตลอดเวลาจึงเปนสิ่งเดียวที่ทําได การฝกนิสิตซ้ําๆในเรื่องที่อยูในตัวบงชี้จะทําใหแนวคิดนี้ฝงอยู
ในตัวนิสิตโดยอัตโนมัติ การจําลองสถานะการณตาง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนิสิตวามีคุณสมบัติที่ตองการหรือยัง
นาจะเปนแนวทางที่ใชเพื่อประเมินความสําเร็จของแนวคิดของตัวบงชี้ทั้งหมดนี้
แนวทางการจําลองสถานะการณเ พื่อประเมินตามตัวบงชี้ดานบนอาจทําโดยใหนิสิตทําโครงการวิชาการ
รวมกัน เปนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑคอมพิวเตอร โครงการประยุกตความรูทางวิทยาการคอมพิวเตอรในการพัฒนา
สังคม พฤติกรรมของนิสิตจะถูกสังเกตและประเมินระหวางการทําโครงการโดยอาจารยที่ควบคุมโครงการ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึก ษาประจําป ตามตัวบง ชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ไดรับการแตงตั้ง
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.1 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละ
รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุง
ยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 4
ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

