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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  : คณะวทิยาการจดัการ 

 

หมวดที ่1   

ข้อมูลทัว่ไป 

1.  ช่ือหลกัสูตร 

 ภาษาไทย :   ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

 ภาษาองักฤษ :   Bachelor of  Arts Program in Communication Arts 

 

2.  ช่ือปริญญา 

 ช่ือเตม็     :   ศิลปศาสตรบณัฑิต (นิเทศศาสตร์) 

   :   Bachelor of  Arts  (Communication Arts) 

              ช่ือยอ่               :   ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

   :   B.A. (Communication Arts) 
 

3.  วชิาเอก/ความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสูตร   

                 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตให้มีความรู้             

ความเช่ียวชาญในดา้นการส่ือสาร  สามารถประยุกต์ทกัษะการส่ือสารเพื่อนาํไปใช้ประกอบวิชาชีพทางดา้น

นิเทศศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4.  จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร   

                 ไม่นอ้ยกวา่  136 หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

     5.1  รูปแบบ     

                   หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

     5.2 ภาษาทีใ่ช้     

      ภาษาไทย   
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     5.3 การรับเข้าศึกษา          

 รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี     

     5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่    

 เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลยัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   

 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลกัสูตร :  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   ปรับปรุงจากหลกัสูตรปรับปรุงศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์  พ.ศ. 2549  เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  เป็นตน้ไป 

 สภาวชิาการเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี  11 /   2554  วนัท่ี  28  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2554 

 สภามหาวทิยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี  10 / 2554  วนัท่ี  9  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. 2554  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน :  

หลกัสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน   ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัปริญญาตรี   ในปีการศึกษา 2556   หลงัเปิดดาํเนินการสอนหลกัสูตรน้ี 2 ปี 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลงัสําเร็จการศึกษา :  

  ผูส้าํเร็จการศึกษาสามารถประกอบวชิาชีพ ดงัต่อไปน้ี 

  1.  ผูส่ื้อข่าว 

  2.  บรรณาธิการหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 

  3.  ช่างภาพ 

  4.  ผูอ้อกแบบจดัหนา้ส่ือส่ิงพิมพ ์

  5.  นกัเขียน คอลมันิสต ์

  6.  นกัประชาสัมพนัธ์ 

  7.  นกัโฆษณา 

  8.  ผูส้ร้างสรรคร์ายการวทิยุกระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 

  9.  พิธีกร ผูป้ระกาศ และผูด้าํเนินรายการทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 

             10. นกัเขียนบท 

             11. ผูต้ดัต่อและผลิตกราฟฟิกในงานส่ือสารมวลชน 

             12.  ผูก้าํกบัรายการ 

             13.  ช่างกลอ้งโทรทศัน์ 

             14.  ประกอบธุรกิจส่วนตวัทางส่ือสารมวลชน 
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9.  ช่ือนามสกุล    ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

 

ลาํดบัที่ 

 

ตาํแหน่ง

ทาง

วชิาการ 

 

 

ช่ือ –นามสกลุ 

 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันการศึกษา 

 

ปีที่จบ 

1. ผูช่้วย

ศาสตรา จารย ์

นางสาวทศันีย ์ เจนวิถีสุข นศ.ม. 

นศ.บ. 

 

การส่ือสารมวลชน 

ภาพยนตร์และ

ภาพน่ิง 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2540 

2529 

2. อาจารย ์ นายยทุธนา วงศวี์ระโยธิน* 

 

 

นศ.ม. 

ศศ.บ. 

ร.บ. 

 

วารสารสนเทศ 

นิเทศศาสตร์ 

การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2545 

2540 

   2539 

3. อาจารย ์ นายจกัษุ  ตะกรุดแกว้ นศ.ม. 

ศศ.บ. 

ส่ือสารการตลาด 

นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

วิทยาลยัครูจนัทรเกษม 

2551 

2535 

4. อาจารย ์ นางสาวสุทธิภา วงศย์ะลา 

 

นศ.ม. 

 

นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์

พฒันาการ 

การส่ือสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

2544 

 

2542 

5. อาจารย ์ นางสาวนาวินี  รอดแกว้ นศ.ม. 

ว.บ. 

 

การโฆษณา 

การโฆษณา 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

2549 

2544 

6 อาจารย ์ นายอมรเทพ    สกณุา Master 

Degree  

of  

M.C.S. 

ศศ.บ. 

Mass 

Communication  

Study  (video 

production) 

วารสารศาสตร์ 

Pune University, India 

 

 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

สุนนัทา 

 

 

 

 

 

2550 

 

 

 

2548 

*  ประธานหลกัสูตร 
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ลาํดบัที่ ตาํแหน่ง

ทาง

วชิาการ 

 

ช่ือ –นามสกลุ 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา 

 

สถาบันการศึกษา 

 

ปีที่จบ 

7 อาจารย ์ นางสาวภานุชฎา ศิระยทุธ

โยธิน 

 

นศ.ม. 

  นศ.บ. 

 

 

การส่ือสารมวลชน 

วิทยกุระจายเสียง 

และวิทยโุทรทศัน์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

 

2554 

2549 

 

 

 

8 ผูช่้วย

ศาสตรา จารย ์

นางสาวจุไรรัตน ์ทองคาํช่ืน

วิวฒัน์ 

ว.ม. 

ค.บ. 

การส่ือสารมวลชน 

พฒันาการเดก็และ

ครอบครัว 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยั               

ธรรมาธิราช 

2530 

2526 

9 อาจารย ์ นายเจตน ์  จารุพนัธ์ Master 

Degree  

of  

M.C.S 

ศศ.บ. 

Mass 

Communication  

Study  (video 

production) 

นิเทศศาสตร์ 

Pune University, India 

 

 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏั            

จนัทรเกษม 

2550 

 

 

 

  2544 

10 อาจารย ์ นางสาวพรเพญ็ ชวลิตธาดา M.P.C. 

 

นศ.บ 

Professional 

Communication 

ศิลปะการแสดง 

University of Western 

Sydney,Australia 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2544 

 

2541 

11 อาจารย ์ นายศุภฤกษ ์โพธิไพรัตนา นศ.ด. 

ว.ม. 

ว.บ. 

นิเทศศาสตร์ 

วารสารศาสตร์ 

วิทย-ุโทรทศัน ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2553 

2547 

2543 

12 อาจารย ์ นางสาวแสงระวี กระจ่าง

ศาสตร์ 

นศ.ม. 

 นศ.บ. 

ส่ือสารการตลาด 

การโฆษณา 

มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

2554 

2539 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน   

  หอ้งเรียนทฤษฎี และหอ้งปฏิบติัการของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร   

จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  

                    สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั  ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศ  ซ่ึงส่งผล

รุนแรงมายงัระบบการศึกษา  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งเตรียมบุคลากรเพื่อเขา้สู่สถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน

อยูต่ลอดเวลา  ดงันั้น หลกัสูตรจึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อสอดรับกบัสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจท่ียงัคงมีความไม่

แน่นอน  การพฒันาหลกัสูตรจึงอยูบ่นพื้นฐานของแนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงการผลิตบณัฑิตนอกจากจะตอ้ง

มีความรู้ ความเช่ียวชาญในทกัษะทางวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์แลว้ ยงัตอ้งมีความรู้ทางดา้นเศรษฐกิจและธุรกิจ

ควบคู่ไปดว้ย   

           

             11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาสังคมและวฒันธรรม  

                     การพฒันาประเทศในช่วงท่ีผ่านมา แมจ้ะมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและวตัถุ  แต่ก็

ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรม ก่อให้เกิดปัญหาสังคม และวิกฤตดา้นวฒันธรรมตามมา

หลายประการ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการครอบงาํทางวฒันธรรมจากต่างชาติ 

                     ดังนั้ น หลักสูตรจึงจําเป็นต้องปรับปรุงและพฒันาเพื่อรองรับผลกระทบจากปัญหาข้างต้น 

โดยเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตออกไปเป็น              

นักส่ือสารมวลชน ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการกาํหนดวาระข่าวสาร และเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองทศันคติ              

และค่านิยม ก่อนนาํเสนอไปสู่สังคม   

                       การปรับปรุง และพัฒนาหลัก สูตร จึง มีความจํา เ ป็น  เพราะ วิชา ชีพทาง นิ เทศศาสตร์                            

และส่ือสารมวลชน มีโอกาสท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาสังคมและวฒันธรรม  ดงันั้นการพฒันาหลกัสูตรให้มี

ความทนัสมยั ยอ่มทาํให้หลกัสูตรสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชีพโดย

อยูบ่นพื้นฐานของความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

11.3  สถานการณ์ด้านความต้องการตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

                     แนวโนม้ของอตัราการเกิดของประชากรไทยท่ีลดลง และแนวโนม้ของผูเ้จ็บป่วย เสียชีวิตและชรา

ภาพท่ีมีจาํนวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาํให้ตลาดแรงงานมีการปรับตวัอยูพ่อสมควร ทั้ง

การเคล่ือนยา้ยทุนและแรงงานจากในประเทศไปยงัต่างประเทศ และจากต่างประเทศเข้ามา ในประเทศ 

โดยเฉพาะนโยบายเขตการคา้เสรี เป็นการเปิดพรมแดนแรงงานในตลาดวิชาชีพต่างๆ ให้กวา้งข้ึนอย่างไม่เคยมี

มาก่อน  
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                     ดงันั้น หลกัสูตรฯ จึงจาํเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันาให้สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดแรงงานดงักล่าว 

โดยมุ่งหวงัในการพฒันาทกัษะด้านวิชาชีพท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถแข่งขนัได้ใน

ระดบัประเทศและนานาประเทศ และเป็นผลผลิตจากหลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ี

ยอมรับจากตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

11.4  ความก้าวหน้าทางวชิาการและเทคโนโลยี 

                     การเจริญเติบโต และขยายตวัของส่ือในรูปแบบต่าง ๆ ทาํให้การพฒันาด้านวิชาการทางนิเทศ

ศาสตร์และส่ือสารมวลชนตอ้งปรับตวัตามภาวะของส่ือในปัจจุบนั เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเป็นไปอย่างกา้ว

กระโดด รวมทั้งกฎหมายท่ีออกมารองรับการเติบโตของส่ือ ทาํใหเ้กิดส่ือใหม่ (New Media) ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นส่ือ

ท่ีพฒันามาจากประเทศเจริญแลว้  

                     ส่ือใหม่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์               

ท่ีต้องใช้ส่ือเป็นส่วนหน่ึงในการส่ือสารเพื่อให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้ น หลักสูตรจึงจาํเป็นต้องปรับปรุง           

และพฒันาเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตวัของส่ือดั้งเดิม และส่ือใหม่ เพื่อผลิตบณัฑิตให้สามารถรู้เท่าทนัส่ือ

ชนิดต่าง ๆ และสามารถใชส่ื้อเพื่อไปพฒันาตนเองและประเทศชาติไดต้่อไป 

 

 12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร :  

        จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพฒันาหลกัสูตรจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งและสอดรับกบัสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และเทคโนโลยี โดยหลกัสูตรตอ้ง

ผลิตบณัฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีการรู้เท่าทนัต่อสถานการณ์

ภายนอก และการผลิตบณัฑิตจาํเป็นตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  

 

            12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน :  

 เป้าหมายการผลิตบณัฑิตของมหาวทิยาลยั  มีดงัน้ี 

12.2.1 ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม 

12.2.2 ผลิตบณัฑิตใหมี้ภูมิปัญญาท่ีมีศกัยภาพสู่มาตรฐานสากล 

12.2.3 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและการถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนา              

ท่ีย ัง่ยนื 

12.2.4 บริการทางวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 

12.2.5 เสริมสร้าง ทาํนุบาํรุง และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมแก่สังคม 

12.2.6 ส่งเสริมการพฒันาสังคมใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางพระราชดาํริ 
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12.2.7 สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

การพฒันาหลักสูตร ตอ้งเน้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ 

       

              13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวิทยาลยั  

         13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ :  

          13.1.1  รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชา

ภาษา กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวชิาพลานามยั                                                                                                          

                   13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชา

กฎหมาย                                                        

        13.1.3  รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี ไดแ้ก่ รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/

สาขาวชิาต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 

                      13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน 

                               ไม่มี 
                         

         13.3  การบริหารจัดการ   

                 บริหารจดัการในรูปแบบกลุ่มวิชา มีประธานหลกัสูตร  เป็นผูป้ระสานงานกบัหัวหน้ากลุ่ม

วชิาในการจดัการเรียนการสอน  และประธานหลกัสูตรเป็นผูป้ระสานงานกบัคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รวมทั้งสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนในการบริหารภายใตร้ะเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ี

มีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเป็นคณะกรรมการพิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 

13.3.1   จดัและปรับปรุงแผนการเรียนการสอน 

13.3.2   จดัอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาต่าง ๆ ตามภาระงานท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

13.3.3   จดัผูป้ระสานงานรายวชิาแกน และรายวชิาเอกบงัคบั เพื่อใหก้ารเรียนการสอนเป็นไป

อยา่งมาตรฐาน 

13.3.4   จดัผูป้ระสานงานกบัคณะ/ภาควชิา/สาขาวชิาอ่ืน ๆ ในมหาวทิยาลยั 

13.3.5   จดัทาํรายละเอียดของหลกัสูตร รายละเอียดของรายวิชา อธิบายเน้ือหาสาระการจดั

ตารางเวลาเรียนและสอบ และความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 

เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2   ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

          หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต มุ่งผลิตบณัฑิตนิเทศศาสตร์ท่ีมีความรู้เชิงวิชาการ มีทกัษะ เชิง

วชิาชีพ และมีความคิดสร้างสรรคท์างดา้นนิเทศศาสตร์ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบแห่ง

วิชาชีพ รวมทั้งมีความสามารถในการส่ือสาร  เพื่อนาํไปประยุกต์ใช้ในการทาํงานดา้นต่าง ๆ และนาํไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ 

1.2 วตัถุประสงค์ 

              หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตมุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

    1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ในแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทางดา้นนิเทศศาสตร์เพื่อใชเ้ป็นฐาน

ไปสู่การปฏิบติัในเชิงวชิาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                             2. มีทกัษะเชิงวิชาชีพ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการทาํงานตามสาขาอาชีพต่าง ๆ ทางดา้น

นิเทศศาสตร์ 

  3.  มีความสามารถในการนาํศาสตร์แห่งการส่ือสารไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาตนเอง ทอ้งถ่ิน 

สังคมและประเทศชาติ 
  4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวชิาชีพเพื่อธาํรงไวซ่ึ้งความถูกตอ้งดีงามตามบรรทดัฐานของ

วชิาชีพ และสังคม 

 

2. แผนพฒันาปรับปรุง  
 

2.1 แผนการพฒันา  /  เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตร ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรของสกอ. และ

มาตรฐานทางวชิาชีพ 

1.1 ประเมินหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

1.2 มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก  

   3-5 ปี เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานใน 

   ระดบัสากล 

- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

และเอกสารหลกัสูตรปรับปรุง 

2.  เสริมสร้างความรู้  และทกัษะ

วชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองของนกัศึกษา

และบณัฑิต 

2.1 สร้างความร่วมมือทางวชิาการ

กบัองคก์รวชิาชีพดา้นนิเทศศาสตร์ 

ส่ือสารมวลชน และผูใ้ชบ้ณัฑิต   

-  บนัทึกความร่วมมือทาง

วชิาการ/กิจกรรม/โครงการท่ี

องคก์รวชิาชีพ หน่วยงานต่าง ๆ

หรือผูใ้ชบ้ณัฑิตใหก้ารสนบัสนุน 

- รายงานการติดตามบณัฑิต และ

การทดสอบความรู้และทกัษะของ

นกัศึกษาก่อนจบ 
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2.1 แผนการพฒันา  /  เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

3. พฒันาบุคลากรดา้นวชิาการและ

วชิาชีพ 

3.1 จดัการศึกษาดูงานและฝึกอบรม

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.2  ฝึกอบรมอาจารยใ์นหลกัสูตร

ดา้นวชิาการและวชิาชีพโดย

ผูท้รงคุณวุฒิ 

- วฒิุบตัรการผา่นการฝึกอบรม 

-  ผลการประเมินความพึงพอใจ

ในการจดัการศึกษาดูงานหรือการ

รับการฝึกอบรม 
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หมวดที ่3  

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ  

            การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา  คือ               

ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ในหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์ 

ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก

เอกสารหมายเลข 2) 

             1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : 

  ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค :  

                           ไม่มี 

 

2. การดําเนินการหลกัสูตร 

 2.1 วนัเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน : 

                      ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือน มิถุนายน  -  ตุลาคม           

        ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน  - มีนาคม 

              ภาคฤดูร้อน                     ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

              2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวธีิการคัดเลอืก :  

                           2.2.1  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

                               1. ตอ้งสาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

                              2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไป

ตามระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

              2.2.2  การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 

               ตามข้อบัง คับม หาวิทยา ลัยรา ชภัฏ จันท รเก ษมว่าด้วย การจัดก ารศึ กษา ระดับ               

ปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

                         2.3.1  ความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑต์ํ่า 

                         2.3.2  ความสามารถในการใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งมีไม่เพียงพอ 

                         2.3.3  ปัญหาการปรับตวักบัการเรียนในระดบัอุดมศึกษา 
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2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

         1.  จดัทาํแผนการศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้าํแนะนาํในการเรียนตามแผนการเรียน  

                      2.  อาจารยท่ี์ปรึกษาให้คาํแนะนาํแก่นักศึกษาแรกเขา้ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปรับตวัใน

มหาวิทยาลยั  รวมทั้งมหาวิทยาลยัให้การสนบัสนุนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

อาจารย ์ นกัศึกษารุ่นพี่กบันกัศึกษารุ่นนอ้ง 

       3.  จดัใหน้กัศึกษาเขา้รับการอบรมเสริมภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยตาม

ศูนย/์หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี : ภาคปกติ ปีละ  240  คน (กลุ่มวชิาละ  80  คน) 

 

 

ระดับช้ันปี 

 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

ชั้นปีท่ี 1 240 240 240 240 240 

ชั้นปีท่ี 2  240 240 240 240 

ชั้นปีท่ี 3   240 240 240 

ชั้นปีท่ี 4    240 240 

รวมจํานวนนักศึกษา 240 480 720 960 960 

จํานวนบัณฑิตทีค่าดว่า

จะสําเร็จการศึกษา 

- - - 180 180 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 

ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าบาํรุงการศึกษา 1,368,000 2,508,000 3,534,000 4,560,000 4,560,000 

ค่าลงทะเบียน 987,000 2,068,000 2,914,000 3,760,000 3,760,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับทั้งหมด 2,355,000 4,576,000 6,448,000 8,320,000 8,320,000 

ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษา

ต่อภาคเรียนต่อคน 

10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 
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                      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

ก. งบดําเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
3,038,160 3,281,213 3,543,710 3,827,207 4,133,384 

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ                    

(ไม่รวม 3) 

1,170,030 1,228,600 1,290,100 1,354,610 1,422,400 

3. ทุนการศึกษา      

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลยั      

รวม (ก) 4,208,190 4,509,813 4,833,810 5,181,817 5,555,784 

ข.งบลงทุน 

    ค่าครุภัณฑ์ 

     

รวม(ก) + (ข) 4,208,190 4,509,813 4,833,810 5,181,817 5,555,784 

จํานวนนักศึกษา 240 480 720 960 960 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 17,534 10,250 7,796 6,477 6,945 

 

  2.7 ระบบการจัดการศึกษา   

 จัดการ ศึกษา แบบชั้ น เ รีย น  ตา มข้อบังคับม หาวิท ยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ว่าด้วย                             

การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 

      

        2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                 

พ.ศ. 2548  (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร         

 3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกติ   

 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

           โครงสร้างหลกัสูตรมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ี

กาํหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดงัน้ี 
 

               1.หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                                                         30    หน่วยกติ 

                1.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                           6     หน่วยกิต 
                 1.2   กลุ่มวชิาภาษา                                                                                 9    หน่วยกิต 
                 1.3   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                                                                    7   หน่วยกิต 
                 1.4   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                                                                     6    หน่วยกิต 
                 1.5   กลุ่มวชิาพลานามยั                                                                          2    หน่วยกิต 
 
               2. หมวดวชิาเฉพาะ                                                                                100   หน่วยกติ 

                  2.1  กลุ่มวชิาแกน                                                                                 39    หน่วยกิต                                                        
                  2.2  กลุ่มวชิาเอก                                                       54   หน่วยกิต 

2.2.1  เอกบงัคบั                                              33   หน่วยกิต 

                   2.2.2   เอกเลือก                                               21  หน่วยกิต 

                  2.3  กลุ่มวชิาปฎิบติัการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่           7  หน่วยกิต 
          เลือกเรียนจากขอ้  2.3.1  หรือ  ขอ้  2.3.2 

           2.3.1 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       7  หน่วยกิต 
              2.3.2  สหกิจศึกษา                     8  หน่วยกิต     

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                                                           6  หน่วยกติ 
 

3.1.3  รายวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร   

                1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                                              30  หน่วยกติ 

             1.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ เลอืกเรียน    6 หน่วยกติ         

GESC1101  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 

                    Information Technology and Communication 

GESC1102  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 3(3-0-6) 

                                  Sciences for Life 
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 GESC1103  พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

                 Plants for Life 

GESC1104  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวติ  3(3-0-6) 

                                  Natural Resources and Environment for Life 

GESC1105  ชีวติกบัเทคโนโลย ี                3(3-0-6) 

       Life and Technology 

GESC1106  การคิดและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั  3(3-0-6) 

                                  Thinking and Mathematics in Daily Life 

 

1.2 กลุ่มวชิาภาษา           9  หน่วยกติ 

 วชิาบังคับ                                                                                                     6  หน่วยกติ  

GEEN1001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

                     English for Communication 

GETH1001  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

                     Thai for Communication 

วชิาเลอืก 3  หน่วยกติ 

GECN1101  ภาษาจีนเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร              3(3-0-6) 

        Basic Chinese for Communication 

GEEN1101  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารขั้นสูง  3(3-0-6) 

                  English for Advanced Communication 

GEEN1102  ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับการสมคัรงาน 3(3-0-6) 

                  English for Career Application 

GEFR1101  ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร                           3(3-0-6) 

        Basic French for Communication 

GEJP1101   ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร               3(3-0-6) 

                    Basic Japanese for Communication 

GEKM1101 ภาษาเขมรเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร               3(3-0-6) 

        Basic Khmer for Communication 

GEKR1101  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร              3(3-0-6) 

        Basic Korean for Communication  

GEVN1101  ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร               3(3-0-6) 

         Basic Vietnamese for Communication 
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           1.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   7  หน่วยกติ 

             วชิาบังคับ                                                                                                               1  หน่วยกติ  

 GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1(1-0-2) 

                Information for Learning 

 วชิาเลอืก 6  หน่วยกติ 

GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวติ 3(3-0-6) 

                   Aesthetics of Life 

 GEHS1102 การพฒันาตนเพื่อความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 

                Self-Development in Happiness in Life 

GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 

                                  Social Morality and Reasoning  

 

 1.4  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                       6  หน่วยกติ 

วชิาบังคับ 3  หน่วยกติ 

GESO1001  พลวตัสังคมไทย 3(3-0-6) 

                 Dynamics of Thai Society 

วชิาเลอืก 3  หน่วยกติ 

GESO1101 พลวตัสังคมโลก 3(3-0-6) 

                                 Dynamics of Global Society 

GESO1102 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

                Man and Environment 

GESO1103 กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 

                                  Laws in Daily Life  

GESO1104  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6) 

                     Sufficiency Economy and Application 

GESO1105  ธุรกิจสาํหรับชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 

                     Business for Daily Life 
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              1.5    กลุ่มวชิาพลานามัย             2 หน่วยกติ 

              วชิาบังคับ 2 หน่วยกติ 

GEPA1001  การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

                   Exercises for Health 

 GEPA1002  กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1)          

                                     Individual Sports 

 

2.หมวดวิชาเฉพาะ                                       100  หน่วยกิต    

             2.1 กลุ่มวชิาแกน                               39  หน่วยกติ 

COMM1101   ศิลปะการใชภ้าษาเพื่องานนิเทศศาสตร์                           3(2-2-5) 

                        Arts of Language  for Communication  Arts 

COMM1102   การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร                                   3(2-2-5) 

                         Photography for Communication 

COMM1103   หลกันิเทศศาสตร์                                                                                          3(3-0-6) 

                          Principles of Communication Arts 

COMM1104   หลกัการส่ือสารมวลชน                                                                                  3(3-0-6) 

                          Principles  of Mass Communication 

COMM1105    หลกัการส่ือสารการตลาด                                                                              3(3-0-6) 

                          Principles of Marketing Communication 

COMM1106    การส่ือข่าวและการรายงานข่าว                                                                        3(2-2-5) 

                          News Reporting 

COMM2101    วาทนิเทศ                                                                                              3(2-2-5) 

                          Speech Communication 

COMM3101     การวเิคราะห์สถานการณ์เพื่อการส่ือสาร                               3(3-0-6) 

                          Analysis of Current Affairs for Communication 

COMM3102     การส่ือสารเพื่อการพฒันาชุมชน                                3(2-2-5) 

                          Communication for Community Network Development                         

COMM3901    วธีิวจิยัวทิยาทางนิเทศศาสตร์                                                                              3(3-0-6) 

                          Research Methodology in Communication Arts 

ENGL3771     ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 1                                                            3(3-0-6) 

                         Mass Media English 1  
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ENGL4772     ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 2                                               3(3-0-6) 

                        Mass Media English 2 

LAWS2108    กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน                                           3(3-0-6) 

                       Mass Communication Law Code of Ethics 

 

 2.2 กลุ่มวชิาเอก                                                                                                                      54 หน่วยกิต 

                            2.2.1  เอกบังคับ                                                                                                         33  หน่วยกติ 

                            ใหเ้ลือกเรียนวชิาเอกบงัคบัจากกลุ่มวชิาใดวิชาหน่ึงเพียงกลุ่มเดียว 

 

ก. กลุ่มวชิาวารสารศาสตร์และส่ือออนไลน์ 

 COMM2201   วารสารศาสตร์เปรียบเทียบ                                          3(3-0-6) 

                         Comparative Journalism 

COMM2202    การออกแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์                            3(2-2-5) 

                         Printed and Online Media Design 

COMM2203     การบรรณาธิกรณ์ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์                           3(2-2-5) 

                          Printed and Online Media Editing                         

COMM2204     การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว                                          3(2-2-5) 

                          Feature and News Feature Writing 

COMM2205     การเขียนบทความและบทวจิารณ์                             3(2-2-5) 

                          Article and Critics Writing 

COMM3201     การรายงานข่าวเชิงสืบสวน                                         3(2-2-5) 

                          Investigative News Reporting 

COMM3203    การจดัการงานวารสารสนเทศ                                          3(3-0-6) 

                          Journalism and Information Technology Management 

COMM3204     การเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร์                            3(2-2-5) 

                          Journalism Creative Writing 

COMM3205     วารสารศาสตร์ออนไลน์                              3(2-2-5) 

                          Online Journalism 

COMM4202     วารสารศาสตร์ส่ิงพิมพ ์                               3(2-2-5) 

                           Printed Journalism 

COMM4901      สัมมนาทางนิเทศศาสตร์                                            3(2-2-5) 

                           Seminar in Communication Arts 
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                        ข.กลุ่มวชิาการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 

COMM2301      หลกัการประชาสัมพนัธ์                                                                                       3(3-0-6) 

                           Principles of Public Relations 

COMM2302      หลกัการโฆษณา                                                                                                   3(3-0-6) 

                           Principles of Advertising 

COMM2303      การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์                                                                          3(2-2-5) 

                           Writing for Public Relations 

COMM2304      ศิลปะการนาํเสนอเพื่อการประชาสัมพนัธ์                                                            3(2-2-5) 

                           Arts of  Presentation for Public Relations 

COMM2305     การผลิตและสร้างสรรคส่ื์อประชาสัมพนัธ์                                                            3(2-2-5) 

                          Public Relations Media Production and Creation 

COMM2306     การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค                                                                       3(2-2-5) 

                          Advertising and Consumer Behavior 

COMM2307     เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือใหม่เพื่อการประชาสัมพนัธ์                                     3(2-2-5) 

                          Information Technology and New Media for Public Relations 

COMM3301     การจดัการงานประชาสัมพนัธ์                                                                                 3(3-0-6)                               

                          Public Relations  Management 

COMM3307     การสร้างสรรคแ์ละการผลิตงานโฆษณา                                                                  3(2-2-5) 

                           Advertising Creativity and Production 

COMM3308     การวางแผนและการรณรงคท์างการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา                      3(2-2-5) 

                          Public Relations and Advertising Planning and Campaign 

COMM4901     สัมมนาทางนิเทศศาสตร์                                                 3(2-2-5) 

                          Seminar in Communication Arts      

  

                       ค.กลุ่มวชิาวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และส่ือใหม่ 

BCOM1101     หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ                                 3(3-0-6) 

                          Principles of Information Systems 

COMM2401    หลกัการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่                                             3(3-0-6) 

                          Principles of Broadcasting and New Media 

COMM2402     การสร้างสรรคบ์ทวทิยกุระจายเสียง                                                                      3(2-2-5) 

                          Script Writing Creativity for Radio 

http://reg.chandra.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=22&programid=1000715&facultyid=4&departmentid=466#current
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COMM2403     การส่ือความหมายดว้ยภาพและเสียงดา้นงานวทิยโุทรทศัน์และส่ือใหม่                 3(3-0-6)                          

                          Audio and  Visual Communication for Television  and New Media      

COMM2404     การสร้างสรรคบ์ทวทิยโุทรทศัน์                                                                              3(2-2-5) 

                          Script Writing Creativity for Television      

COMM2405     การส่ือข่าวและผลิตรายการข่าวเพื่อวทิยกุระจายเสียง                                              3(2-2-5) 

                          วทิยโุทรทศัน์และส่ือใหม่                                                  

                          News Reporting and Production for Broadcasting and New Media               

COMM2406     การสร้างสรรคร์ายการวทิยกุระจายเสียง                                                                  3(2-2-5) 

                          Production Creativity for Radio         

COMM2409     การตดัต่อเบ้ืองตน้เพื่องานวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่                 3(2-2-5) 

                         Basic Editing  for Broadcasting and New Media 

COMM3401    การสร้างสรรคร์ายการวทิยโุทรทศัน์                                                                        3(2-2-5) 

                         Production Creativity for Television 

COMM3402    การจดัการและงานธุรกิจออกอากาศ                                                                         3(3-0-6) 

                         Broadcasting Business and Management      

COMM4901    สัมมนาทางนิเทศศาสตร์                                                 3(2-2-5) 

                        Seminar in Communication Arts 

 

                        2.2.2  กลุ่มวชิาเอกเลอืก 

                     ให้นกัศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มวชิาต่าง ๆ                                   ไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 

                      ก.กลุ่มวชิาวารสารศาสตร์และส่ือออนไลน์ 

 COMM2206    การรายงานและการวจิารณ์ข่าววฒันธรรมและบนัเทิง                               3(2-2-5) 

                          Culture and Entertainment News Reporting and Critique 

 COMM2207    การรายงานข่าววทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม                                3(2-2-5) 

                         Scientific, Technological and Environmental News Reporting  

 COMM2208    การรายงานข่าวการเมือง                                    3(2-2-5) 

                         Political News Reporting  

 COMM2209    การรายงานข่าวเศรษฐกิจ                                    3(2-2-5) 

                         Economic News Reporting 

 COMM3202    การถ่ายภาพวารสารสนเทศ                                                3(2-2-5) 

                         Photography Journal information 
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 COMM3206    ส่ิงพิมพชุ์มชน                                      3(2-2-5) 

                         Community Publications 

 COMM4201    การแปลข่าว                                      3(3-0-6) 

                         News Translation 

 COMM4203    การรายงานข่าวต่างประเทศ                                    3(3-0-6) 

                         International  News  Reporting 

 COMM4902   การวจิยัทางนิเทศศาสตร์                                                              3(0-6-3) 

                         Research Studies in Communication Arts 

   

                         ข. กลุ่มวชิาการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 

COMM2308    การส่ือสารภาพลกัษณ์                       3(3-0-6) 

                         Image Communication 

COMM3302    การวเิคราะห์ตลาดเพื่อการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา                                     3(3-0-6) 

                         Marketing Analysis for Public Relation and Advertising 

COMM3303    การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพนัธ์                                   3(2–2-5) 

                         Photography for Public Relations 

COMM3304    การเขียนบทโฆษณา                                                                                                 3(2-2-5) 

                         Creative Copy Writing 

COMM3305    การจดักิจกรรมการประชาสัมพนัธ์                                      3(2–2-5) 

            Event  for  Public  Relations 

COMM3306    การจดัการการประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤต                                   3(3-0-6) 

                        Public Relations Management for Crisis                                                                                                       

COMM3309    การประชาสัมพนัธ์องคก์าร                                                             3(3-0-6)     

                         Public Relations for Organization                                                                                             

COMM3310    การจดัการความสัมพนัธ์เชิงบูรณาการ                                                                       3(3-0-6)               

              Integrated Relationships Management  

COMM4301    การจดัการประเด็นปัญหาเพื่อการประชาสัมพนัธ์                             3(3-0-6)     

            Issue Management for Public Relations                                                                                   

COMM4902    การวจิยัทางนิเทศศาสตร์                                                  3(0-6-3)   

            Research Studies  in Communication Arts 
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                           ค.กลุ่มวชิาวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และส่ือใหม่ 

COMM2407     ผูด้าํเนินรายการทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์                                       3(2-2-5) 

                          Moderator for Broadcasting         

COMM2408     ออกแบบงานศิลป์เพื่องานวทิยุโทรทศัน์                                                               3(2-2-5) 

                          Arts  Design for Television 

COMM2410     การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์นอกสถานท่ี                 3(2-2-5) 

                          Broadcasting  Field  Production       

COMM3403     ศิลปะการแสดงและการกาํกบั                                                                               3(2-2-5) 

                          Arts of  Acting and Directing     

COMM3404      การตดัต่อขั้นสูงเพื่องานวทิยุโทรทศัน์และส่ือใหม่                                            3(2-2-5) 

                          Advance  Editing  for  Television  and New Media        

COMM3405     วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ชุมชน                                                             3(2-2-5) 

              Community Radio and Television                                      

COMM3406     การผลิตรายการสาระบนัเทิงเพื่องานวทิยโุทรทศัน์และส่ือใหม่                            3(2-2-5) 

             Television and New Media Production for Edutainment Programs   

COMM3407    การผลิตสารคดีทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์                  3 (2-2-5) 

                 Documentary Production for  Broadcasting   

COMM3408     การนาํเสนองานดา้นวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์และส่ือใหม่                         3(2-2-5) 

                          Broadcasting and New Media Presentation     

COMM3409    วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์เพื่อเด็กและเยาวชน                                3(2-2-5) 

                      Broadcasting for Children and Youth  

COMM3410    การคิดสร้างสรรคแ์ละผลิตงานขา้มส่ือ                                                                    3(2-2-5) 

                         Creative Thinking and Production  across Media 

COMM3411    เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการส่ือสาร                                                                  3(3-0-6) 

                         Social Network Online for Communication 

COMM4401    การวพิากษง์านวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์                                                 3(3-0-6) 

                         Broadcasting  Criticism    

COMM4902    การวจิยัทางนิเทศศาสตร์                                                    3(0-6-3) 

                         Research  Studies in Communication Arts                

          

 

http://reg.chandra.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=22&programid=1000715&facultyid=4&departmentid=466#current
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                         2.3 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  เรียนไม่น้อยกว่า                                        7  หน่วยกติ 

COMM4801    การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนิเทศศาสตร์                                                      2(90) 

 Preparation  for  Occupational  Practicum  in Communication  Arts  

COMM4802    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนิเทศศาสตร์                                                              5(350) 

                         Occupational Practicum in Communication Arts 

หรือ 

COMM4803    เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                       2(90)              

                         Preparation for Co- operative  Education in  Communication  Arts  

COMM4804    สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                              6(540) 

                         Co-operative Education in Communication Arts 

                       

            3.หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                                                                               6 หน่วยกติ  

                        ให้นกัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยไม่ซํ้ ากบั

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว   และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีกาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จ

การศึกษา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

กลุ่มวชิาวารสารศาสตร์และส่ือออนไลน์ 

 

                          ช้ันปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่1 

 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

     1.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

            และคณติศาสตร์ 

GESC1102 วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 3(3-0-6) 

    1.2  กลุ่มวชิาภาษา GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

    1.3  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ GEHS1101 สุนทรีภาพของชีวติ 3(3-0-6) 

    1.4 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ GESO1102 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM1101 ศิลปะการใชภ้าษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 COMM1103 หลกันิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 COMM1104 หลกัการส่ือสารมวลชน 3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4  กลุ่มวชิาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

           

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   21  
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ช้ันปีที ่1   

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

    1.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

          และคณติศาสตร์ 

GESC1101 เทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

ส่ือสาร 

3(3-0-6) 

    1.2 กลุ่มวชิาภาษา GEEN1001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

    1.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1(1-0-2)          

   GEHS1102 การพฒันาตนเพื่อความสุขของชีวติ 3(3-0-6) 

    1.4 กลุ่มวชิาพลานามัย GEPA1001 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)          

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

      2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM1102 การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 COMM1105 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0-6) 

 COMM1106 การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 3(2-2-5) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4 กลุ่มวชิาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม    20 
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                     ช้ันปีที ่ 2   

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

     1.1 กลุ่มวชิาภาษา GEEN1102 ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับ

การสมคัรงาน 

3(3-0-6) 

     1.2 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ GESO1001 พลวตัสังคมไทย 3(3-0-6) 

     1.3 กลุ่มวชิาพลานามัย GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

     2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM2101 วาทนิเทศ 3(2-2-5) 

 LAWS2108 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM2201 วารสารศาสตร์เปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 COMM2202 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 3(2-2-5) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   

 

26 

 

ช้ันปีที ่2   

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน    

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM2203 การบรรณาธิกรณ์ส่ือส่ิงพิมพแ์ละ

ส่ือออนไลน์ 

3(2-2-5) 

 COMM2204 การเขียนสารคดีและสารคดี             

เชิงข่าว 

3(2-2-5) 

 COMM2205 การเขียนบทความและบทวจิารณ์ 3(2-2-5) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก COMM2206 การรายงานและการวิจารณ์ข่าว

วฒันธรรมและบนัเทิง 

3(2-2-5) 

 COMM2207 การรายงานข่าววทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม 

3(2-2-5) 

 COMM2208 การรายงานข่าวการเมือง 3(2-2-5) 

 COMM2209 การรายงานข่าวเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   21 
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ช้ันปีที ่ 3   

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

     2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM3101 การวเิคราะห์สถานการณ์เพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 COMM3901 วธีิวจิยัวทิยาทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 ENGL3771 ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 1  3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM3201 การรายงานข่าวเชิงสืบสวน 3(2-2-5) 

     COMM3203 การจดัการงานวารสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 COMM3205 วารสารศาสตร์ออนไลน์ 3(2-2-5) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก COMM3202 การถ่ายภาพวารสารสนเทศ 3(2-2-5 

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   21 
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ช้ันปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM3102 การส่ือสารเพื่อการพฒันาชุมชน 3(2-2-5) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM3204 การเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร์ 3(2-2-5) 

     2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก COMM3206 ส่ิงพิมพชุ์มชน 3(2-2-5) 

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี COMM2405 การส่ือข่าว และผลิตรายการข่าวเพื่อ

วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์และส่ือ

ใหม่ 

3(2-2-5) 

 COMM3411 เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

รวม   15 
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ช้ันปีที ่ 4 

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

     2.1 กลุ่มวชิาแกน ENGL4772 ภาษาองัฤษในส่ือมวลชน 2 3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM4202 วารสารศาสตร์ส่ิงพิมพ ์ 3(2-2-5) 

 COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก COMM4902 การวจิยัทางนิเทศศาสตร์                                                           3(0-3-6) 

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

COMM4801 

 

COMM4803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศ

ศาสตร์หรือ 

เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 

2(90) 

 

2(90) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   14 

 

ช้ันปีที ่4  

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน    

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

COMM4802 

 

COMM4804 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนิเทศศาสตร์   

หรือ 

สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                                    

5 (350) 

 

6(540) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   5-6 
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กลุ่มวชิาการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 

 

                          ช้ันปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

     1.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

            และคณติศาสตร์ 

GESC1102 วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 3(3-0-6) 

    1.2  กลุ่มวชิาภาษา GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

    1.3  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ GEHS1101 สุนทรีภาพของชีวติ 3(3-0-6) 

    1.4 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ GESO1102 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM1101 ศิลปะการใชภ้าษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 COMM1103 หลกันิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 COMM1104 หลกัการส่ือสารมวลชน 3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4  กลุ่มวชิาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

           

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   21  
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ช้ันปีที ่1   

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

    1.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

          และคณติศาสตร์ 

GESC1101 เทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

ส่ือสาร 

3(3-0-6) 

    1.2 กลุ่มวชิาภาษา GEEN1001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

    1.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1(1-0-2)          

   GEHS1102 การพฒันาตนเพื่อความสุขของชีวติ 3(3-0-6) 

    1.4 กลุ่มวชิาพลานามัย GEPA1001 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)          

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

      2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM1102 การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 COMM1105 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0-6) 

 COMM1106 การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 3(2-2-5) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4 กลุ่มวชิาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม    20 
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                     ช้ันปีที ่ 2   

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

     1.1 กลุ่มวชิาภาษา GEEN1102 ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับ

การสมคัรงาน 

3(3-0-6) 

     1.2 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ GESO1001 พลวตัสังคมไทย 3(3-0-6) 

     1.3 กลุ่มวชิาพลานามัย GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

     2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM2101 วาทนิเทศ 3(2-2-5) 

 LAWS2108 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM2301 หลกัการประชาสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 

 COMM2302 หลกัการโฆษณา 3(3-0-6) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   19 
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ช้ันปีที ่2   

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน    

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM2303 การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

 COMM2304 ศิลปะการนาํเสนอเพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์ 

3(2-2-5) 

 COMM2305 การผลิตและสร้างสรรคส่ื์อ

ประชาสัมพนัธ์ 

3(2-2-5) 

 COMM2306 การโฆษณาและพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค 

3(2-2-5) 

 COMM2307 เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือ

ใหม่เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

3(2-2-5) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก COMM2308 การส่ือสารภาพลกัษณ์ 3(3-0-6) 

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี COMM2407 ผูด้าํเนินรายการทาง

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์ 

3(2-2-5) 

รวม   21 
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ช้ันปีที ่ 3   

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

     2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM3101 การวเิคราะห์สถานการณ์เพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 COMM3901 วธีิวจิยัวทิยาทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 ENGL3771 ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 1  3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM3301 การจดัการงานประชาสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 

     COMM3307 การสร้างสรรคแ์ละการผลิตงานโฆษณา 3(2-2-5) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก COMM3303 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

 COMM3306 การจดัการการประชาสัมพนัธ์ในภาวะ

วกิฤต 

3(3-0-6) 

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   21 
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ช้ันปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM3102 การส่ือสารเพื่อการพฒันาชุมชน 3(2-2-5) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM3308 การวางแผนและการรณรงคท์างการ

ประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 

3(2-2-5) 

     2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก COMM3302 การวเิคราะห์ตลาดเพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 

3(3-0-6) 

 COMM3304 การเขียนบทโฆษณา 3(2-2-5) 

 COMM3305 การจดักิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

 COMM3309 การประชาสัมพนัธ์องคก์าร 3(3-0-6) 

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี COMM2405 การส่ือข่าวและผลิตรายการข่าวเพื่อ

วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์และส่ือ

ใหม่ 

3(2-2-5) 

รวม   21 
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ช้ันปีที ่ 4 

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

     2.1 กลุ่มวชิาแกน ENGL4772 ภาษาองัฤษในส่ือมวลชน 2 3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

COMM4801 

 

COMM4803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศ

ศาสตร์หรือ 

เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 

2(90) 

 

2(90) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   8 

 

ช้ันปีที ่4  

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน    

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

COMM4802 

 

COMM4804 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนิเทศศาสตร์   

หรือ 

สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                                    

5 (350) 

 

6(540) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   5-6 
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กลุ่มวชิาวทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และส่ือใหม่ 

 

 

                          ช้ันปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

     1.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

            และคณติศาสตร์ 

GESC1102 วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 3(3-0-6) 

    1.2  กลุ่มวชิาภาษา GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

    1.3  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ GEHS1101 สุนทรีภาพของชีวติ 3(3-0-6) 

    1.4 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ GESO1102 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM1101 ศิลปะการใชภ้าษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 COMM1103 หลกันิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 COMM1104 หลกัการส่ือสารมวลชน 3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4  กลุ่มวชิาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

           

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   21  
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ช้ันปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

    1.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

          และคณติศาสตร์ 

GESC1101 เทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

ส่ือสาร 

3(3-0-6) 

    1.2 กลุ่มวชิาภาษา GEEN1001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

    1.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1(1-0-2)          

    1.4 กลุ่มวชิาพลานามัย GEPA1001 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)          

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

      2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM1102 การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 COMM1105 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0-6) 

 COMM1106 การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 3(2-2-5) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ BCOM1101 หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบ

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4 กลุ่มวชิาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม    20 
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                  ช้ันปีที ่ 2 

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

     1.1 กลุ่มวชิาภาษา GEEN1102 ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับ

การสมคัรงาน 

3(3-0-6) 

     1.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ GEHS1102 การพฒันาตนเพื่อความสุขของชีวติ 3(3-0-6) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

     2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM2101 วาทนิเทศ 3(2-2-5) 

 LAWS2108 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM2401 หลกัการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ 

และส่ือใหม่ 

3(3-0-6) 

 COMM2402 การสร้างสรรคบ์ทวทิยกุระจายเสียง 3(2-2-5) 

 COMM2403 การส่ือความหมายดว้ยภาพและเสียงดา้น

งานวทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม ่

3(3-0-6) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   21 
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ช้ันปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

     1.2 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ GESO1001 พลวตัสังคมไทย 3(3-0-6) 

     1.4 กลุ่มวชิาพลานามัย GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน    

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM2404 การสร้างสรรคบ์ทวทิยโุทรทศัน์ 3(2-2-5) 

 COMM2405 การส่ือข่าวและผลิตรายการข่าว

เพื่อวทิยกุระจายเสียง วทิยุ

โทรทศัน์ และส่ือใหม่ 

3(2-2-5) 

 COMM2406 การสร้างสรรคร์ายการ

วทิยกุระจายเสียง 

3(2-2-5) 

 COMM2409 การตดัต่อเบ้ืองตน้เพื่องาน

วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ 

และส่ือใหม่ 

3(2-2-5) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก COMM2407 ผูด้าํเนินรายการทาง

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์ 

3(2-2-5) 

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   19 
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ช้ันปีที ่ 3 

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

     2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM3101 การวเิคราะห์สถานการณ์เพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 COMM3901 วธีิวจิยัวทิยาทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 ENGL3771 ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 1  3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM3401 การสร้างสรรคร์ายการวทิยโุทรทศัน์ 3(2-2-5) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก COMM3403 ศิลปะการแสดงและการกาํกบั 3(2-2-5) 

 COMM3404 การตดัต่อขั้นสูงเพื่องานวทิยโุทรทศัน์และ

ส่ือใหม่ 

3(2-2-5) 

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี COMM2204 การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว 3(2-2-5) 

รวม   21 
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ช้ันปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน COMM3102 การส่ือสารเพื่อการพฒันาชุมชน 3(2-2-5) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM3402 การจดัการและงานธุรกิจออกอากาศ 3(3-0-6) 

     2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก COMM3405 วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์

ชุมชน 

3(2-2-5) 

 COMM3406 การผลิตรายการสาระบนัเทิงเพื่องาน

วทิยโุทรทศัน์และส่ือใหม ่

3(2-2-5) 

 COMM3407 การผลิตสารคดีทางวทิยกุระจายเสียง

และวทิยโุทรทศัน์ 

3(2-2-5) 

 COMM3410 การคิดสร้างสรรคแ์ละผลิตงานขา้มส่ือ 3(2-2-5) 

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

   

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี COMM3408 การนาํเสนองานดา้นวทิยกุระจายเสียง 

วทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่ 

3(2-2-5) 

รวม   21 
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ช้ันปีที ่ 4 

ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

     2.1 กลุ่มวชิาแกน ENGL4772 ภาษาองัฤษในส่ือมวลชน 2 3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

COMM4801 

 

COMM4803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศ

ศาสตร์หรือ 

เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 

2(90) 

 

2(90) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   8 

 

ช้ันปีที ่4  

ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน    

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    

    2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

COMM4802 

 

COMM4804 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนิเทศศาสตร์   

หรือ 

สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                                    

5 (350) 

 

6(540) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี    

รวม   5-6 
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3.1.5 คําอธิบายรายวชิา  

 

BCOM1101      หลกัเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ                                                      3(3-0-6) 

        Principles of Information Systems 

                                        ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบ                           

สารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อย                           

ทางธุรกิจ การเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 

การส่ือสารขอ้มูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือจ่าย    

   

COMM1101 ศิลปะการใช้ภาษาเพือ่งานนิเทศศาสตร์                 3(2–2-5) 

 Arts of Language  for Communication  Arts 

  แนวคิดและความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัการส่ือสาร ศิลปะการใชภ้าษาเพื่องาน

นิเทศศาสตร์  การส่ือสารดว้ยการพูด การส่ือสารดว้ยการเขียน และการส่ือสารดว้ยอวจัน

ภาษา  การใช้ภาษาเพื่องานหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  งานวิทยุกระจายเสียง งานวิทยุ

โทรทศัน์ การโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์  ฝึกปฏิบติัการใชภ้าษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

COMM1102 การถ่ายภาพเพือ่การส่ือสาร                  3(2–2-5)                        

  Photography for Communication 

                                พฒันาการ หลกัการ วสัดุอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ หลกัการเกิดภาพ  เรียนรู้การ                        

ถ่ายภาพดว้ยระบบดิจิตอล การจดัองคป์ระกอบและส่ือสารความหมายท่ีสอดคลอ้งกบังาน

นิเทศศาสตร์ เรียนรู้การนําเสนอภาพถ่ายผ่านทางระบบออนไลน์ และเน้นให ้                         

นักศึกษามีจริยธรรมในการถ่ายภาพและนําเสนอภาพถ่าย รวมทั้ งวิพากษ์ภาพถ่ายท่ี                          

เผยแพร่ทางส่ือมวลชนและส่ือออนไลน์ได ้

 

COMM1103 หลกันิเทศศาสตร์                                          3(3–0-6) 

 Principles  of  Communication  Arts 

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เก่ียวกบัการส่ือสารในสังคม วิเคราะห์กระบวนการ

ส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการส่ือสารท่ีมีผลต่อการพฒันา

สังคม 
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COMM1104 หลกัการส่ือสารมวลชน                                       3(3–0-6) 

  Principles  of  Mass Communication 

ความหมาย ความสําคญั องคป์ระกอบ และวิวฒันาการของการส่ือสารมวลชน ทฤษฎี  

กระบวนการ โครงสร้างและระบบการส่ือสารมวลชน ลกัษณะของการส่ือสารมวลชนประเภท

ต่าง ๆ  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารมวลชน  บทบาท  หน้าท่ี และอิทธิพลของการ

ส่ือสารมวลชนต่อสังคม การใชก้ารส่ือสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพฒันาสังคม 

 

COMM1105 หลกัการส่ือสารการตลาด                         3(3–0-6) 
Principles  of  Marketing  Communication 

หลกัการ  และแนวคิดการการส่ือสารการตลาด  บทบาทของส่วนผสมทางการตลาด

ในการทาํหนา้ท่ีเป็นสัญลกัษณ์  กระบวนการส่ือสารจากผูป้ระกอบการไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

แนวทางในการวางแผนการส่ือสารการตลาด  รูปแบบและเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด 

 

COMM1106     การส่ือข่าวและการรายงานข่าว                     3(2-2-5) 

 News Reporting  

  ความหมาย คุณลกัษณะ ประเภทของข่าว ประเด็นข่าว คุณค่าข่าว องค์ประกอบข่าว 

แหล่งข่าวและการเขียนข่าว คุณลักษณะของนักข่าว ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการส่ือข่าว  ฝึก

ปฏิบติัการส่ือข่าวเนน้กระบวนการสัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบต่าง ๆ  

 

COMM2101    วาทนิเทศ                                          3(2-2-5) 

               Speech  Communication 

                                   ความมุ่งหมาย หลักและวิธีการพูดขั้ นพื้นฐาน รวมทั้ งการพัฒนาศักยภาพการ                         

  อ่าน การเรียนรู้และการฟังท่ีมีประสิทธิภาพ โดยฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และ                        

  เสริมสร้างความมั่นใจ รวมทั้ งการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ มีความสามารถในการพูด                        

  ประเภทต่าง ๆ การแสดงออก รวมทั้ งการฟังท่ีเ ก่ียวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ เพื่อให ้                        

  การส่ือสารประสบผลสาํเร็จ 
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COMM2201 วารสารศาสตร์เปรียบเทยีบ                         3(3-0-6) 

  Comparative Journalism 

  ประวติัและพฒันาการทางวารสารศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยและ

ต่างประเทศ การไหลเวียนของข่าวสารระหว่างประเทศ บทบาทของส่ือมวลชนระดบัภูมิภาค

และสากลอุปสรรคและปัญหาการนาํเสนอข่าวของประเทศกาํลงัพฒันา และความกา้วหนา้ทาง

เทคโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีส่งผลกระทบต่อประชาคมโลก 

 

COMM2202 การออกแบบส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือออนไลน์                        3(2-2-5) 

  Printed and Online Media Design 

แนวคิด ทฤษฏี ในการออกแบบ  หลกัการจดัหน้า หลกัการใช้ตวัอกัษร เส้น สี ภาพ 

กราฟิก องคป์ระกอบศิลป์ บนส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ดว้ย  โปรแกรมประยุกตต่์างๆ เนน้

ฝึกปฏิบติั 

 

COMM2203 การบรรณาธิกรณ์ส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือออนไลน์                       3(2-2-5) 

  Printed and Online Media Editing  

แนวคิดในการคัดเลือก ข่าว สารคดีเ ชิงข่าว บทความ คอลัมน์ เ น้ือหาต่างๆ 

ภ า พ ป ร ะ ก อ บ  ก า ร เ รี ย บ เ รี ย ง  ก า ร ตั้ ง ช่ื อ เ ร่ื อ ง  ก า ร จัด ห น้ า  ก า ร พิ สู จ น์ อัก ษ ร                       

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และส่ือออนไลน์ 

 

COMM2204 การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว                        3(2-2-5) 

  Feature and News Feature Writing 

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ส า ร ค ดี  ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ส า ร ค ดี แ ล ะ ง า น เ ขี ย น                         

ประเภทอ่ืนๆ สารคดีประเภทต่างๆ และสารคดีเชิงข่าว การวางแผนการเขียน การ                        

รวบรวมขอ้มูล เทคนิคการเขียนและฝึกปฏิบติั 

 

COMM2205 การเขียนบทความและบทวจิารณ์                         3(2-2-5) 

  Article and Critics Writing 

รู ป แ บ บ  ห ลัก เ ก ณ ฑ์  ก า ร เ ขี ย น บ ท ค ว า ม ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ  ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร                          

เขียน  การรวบรวมขอ้มูล เทคนิคการเขียน  และฝึกปฏิบติั 
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COMM2206 การรายงานและการวจิารณ์ข่าววฒันธรรมและบันเทิง                    3(2-2-5) 

  Culture and Entertainment News Reporting and Critique 

   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  COMM1106 การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 

 แนวคิดและรูปแบบทางศิลปะ วฒันธรรม และบันเทิง  แนวคิดการวิจารณ์งาน

ศิลปกรรมและบนัเทิง และฝึกปฏิบติัโดยประยุกต์หลกัการส่ือข่าวและการเขียนข่าวมาใช้ใน

การรายงานข่าวและแนวทางการวจิารณ์โดยยดึหลกัจริยธรรมแห่งวชิาชีพ 

 

COMM2207 การรายงานข่าววทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และส่ิงแวดล้อม                     3(2-2-5) 

  Scientific, Technological and Environmental News Reporting  

   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : COMM1106  การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 

  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และส่ิงแวดล้อม และฝึกปฏิบติั ส่ือข่าวและ

รายงานข่าวโดยประยกุตห์ลกัการส่ือข่าวและการเขียนข่าวมาใชใ้นการรายงานข่าววิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม 

 

COMM2208 การรายงานข่าวการเมือง                        3(2-2-5) 

  Political News Reporting  

   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : COMM1106  การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 

 ประวติัการเมืองไทย รัฐธรรมนูญ และพฒันาการของระบอบ  ประชาธิปไตยไทย  

และฝึกปฏิบติัส่ือข่าวและรายงานข่าวโดยประยุกตห์ลกัการส่ือข่าว และการเขียนข่าวมาใชใ้น

การรายงานข่าวการเมือง 

 

COMM2209 การรายงานข่าวเศรษฐกจิ                          3(2-2-5) 

  Economic News Reporting 

   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : COMM1106  การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 

 พื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค  กลไกราคา  รายได้ ประชาชาติ การคา้           

การลงทุน  นโยบายการเงิน  นโยบายการคลงั  ปัญหาเศรษฐกิจท่ีสําคญั อาทิ เงินเฟ้อ เงินฝืด  

เงินตึงตวั การว่างงาน  และฝึกปฏิบติัโดยประยุกต์หลกัการส่ือข่าวและการเขียนข่าวมาใช้ใน

การรายงานข่าวเศรษฐกิจ 
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COMM2301 หลกัการประชาสัมพนัธ์                          3(3-0-6) 

 Principles  of  Public  Relations 

  ความหมายพฒันาการการของการประชาสัมพนัธ์    หลักการและบทบาทของการ

ประชาสัมพนัธ์ต่อระบบสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  กระบวน การของการประชาสัมพนัธ์  

ตลอดจนศึกษากลุ่มเป้าหมายทางการประชาสัมพนัธ์  เทคนิคและเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์   

จรรยาบรรณของนกัประชาสัมพนัธ์    โครงสร้างและลกัษณะงานประชาสัมพนัธ์ขององค์กร

ต่าง ๆ   

 

COMM2302    หลกัการโฆษณา                                                                                                        3(3-0-6) 

                         Principles of Advertising 

                                         ทฤษฎีและวิธีการโฆษณา บทบาทและหน้าท่ีของการโฆษณาในระบบการตลาด             

การดาํเนินธุรกิจการโฆษณา กระบวนการโฆษณาท่ีมีผลกระทบต่อผูรั้บสาร การโฆษณาเชิง

ปฏิบติัการ การวางแผนรณรงคโ์ฆษณา ตลอดจนผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม 

 

COMM 2303 การเขียนเพือ่การประชาสัมพนัธ์                                               3(2-2-5) 

 Writing  for  Public  Relations 

 หลกัการและวธีิการในการเขียนเอกสารเผยแพร่ประเภทต่างๆ เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

ทางส่ีอส่ิงพิมพ์ ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ ตลอดจนการเขียนเพื่อ

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ  ฝึกปฏิบติัและพฒันาทกัษะการเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งลกัษณะของส่ือประเภทต่าง ๆ 

 

COMM2304 ศิลปะการนําเสนอเพือ่การประชาสัมพนัธ์                      3(2–2-5) 

 Arts of Presentation for Public Relations 

   หลักการและวิธีการปฏิบัติเพื่อนําเสนอความคิดและผลงานต่าง ๆ ในรูปแบบท่ี

เหมาะสม  โดยใช้การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ   มุ่งเน้นการใช้ส่ือบูรณาการท่ีทันสมยัซ่ึง

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย    ฝึกปฏิบติัการใช้ศิลปะการนาํเสนอรูปแบบต่าง ๆ และพฒันา

บุคลิกภาพเพื่อการประชาสัมพนัธ์และการโนม้นา้วใจ   
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COMM2305 การผลติและสร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพนัธ์                             3(2–2-5) 

 Public  Relations  Media Production and Creation 

  แนวคิด  ประเภท คุณลกัษณะ บทบาทของส่ือและเคร่ืองมือทางการส่ือสาร ตลอดจน

เทคโนโลยสีมยัใหม่ เรียนรู้หลกัการและวิธีการใชส่ื้อและกลวิธีสร้างสรรคส่ื์อเพื่อดาํเนินงาน

ประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย   รวมทั้งฝึกผลิตและสร้างสรรคส่ื์อต่าง ๆ เพื่อ

การประชาสัมพนัธ์ 

 

COMM2306      การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค                                                                         3(2-2-5) 

                            Advertising and Consumer Behavior 

                                         กระบวนการผลิตงานโฆษณา การออกแบบชิ้นงานโฆษณาบนพื้นฐานข้อมูล

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ลกัษณะของพฤติกรรมและการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ แนวทางใน

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างสรรค์งานโฆษณา ฝึกปฏิบติังานโฆษณาโดยอาศยัการ

วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยรวม 

 

COMM2307 เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือใหม่เพือ่การประชาสัมพนัธ์                     3(2–2-5) 

 Information Technology and New Media for Public Relations 

แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือใหม่เพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์  รวบรวม  และจดัเก็บขอ้มูลเพื่อสร้างเครือข่ายขอ้มูลและตอบสนองการใชง้าน

ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  ศึกษาหลกัการและปรับวิธีคิดให้เท่าทนักบัส่ือสมยัใหม่ท่ี

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วเพื่อประยกุตใ์ชใ้นงานประชาสัมพนัธ์  ตลอดจนมีจริยธรรมใน

การอา้งอิงและการบริหารจดัการขอ้มูลเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

   

COMM2308 การส่ือสารภาพลกัษณ์                          3(3-0-6) 

 Image Communication 

  แนวคิด องค์ประกอบ ลักษณะ และกระบวนการของการเกิดภาพลักษณ์และ            

อตัลกัษณ์ขององคก์าร   ผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ และบุคคล เพื่อประกอบการกาํหนดกลยุทธ์การ

ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรักษา ป้องกนั  แกไ้ข  และเสริมสร้างช่ือเสียง  ความนิยม และการ

ยอมรับขององคก์าร  เพื่อส่งเสริมคุณค่าทางสังคมใหแ้ก่องคก์าร 
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COMM2401 หลกัการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และส่ือใหม่                                           3(3-0-6) 

  Principles of Broadcasting and New Media 

 ประวัติและพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และ ส่ือใหม่ 

คุณลกัษณะ บทบาท อิทธิพล เคร่ืองมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 

กระบวนการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์และส่ือใหม่ 

 

COMM2402 การสร้างสรรค์บทวทิยุกระจายเสียง                       3(2-2-5) 

  Script Writing Creativity for Radio 

รูปแบบ ลีลา และกลวิธีการสร้างสรรค์บทวิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบติัการเขียนบท

วทิยกุระจายเสียงประเภทต่างๆ โดยเนน้การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ 

 

COMM 2403  การส่ือความหมายด้วยภาพและเสียงด้านงานวทิยุโทรทศัน์และส่ือใหม่                    3(3-0-6) 

                   Audio and  Visual Communication for Television and New Media 

                         หลกัการและทฤษฎี  การส่ือความหมายดว้ยภาพเคล่ือนไหว และเสียงสําหรับงานวิทยุ

โทรทศัน์  เรียนรู้เก่ียวกบัภาษากลอ้ง  ขนาดภาพ มุมกลอ้ง  การเคล่ือนกลอ้ง แสงและเงา               

การลาํดบัภาพในงานวทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่เพื่อการส่ือความหมาย   

 

COMM2404 การสร้างสรรค์บทวทิยุโทรทัศน์                       3(2-2-5) 

  Script Writing Creativity for Television 

รูปแบบ ลีลาและกลวิธีการสร้างสรรค์บทวิทยุโทรทศัน์ ฝึกปฏิบติัการเขียนบทวิทยุ

โทรทัศน์ประเภทต่างๆ โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การค้นคว้าหาข้อมูลมา

ประกอบการเขียน และการจดัทาํบทใหมี้ความน่าสนใจ และส่ือสารไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย 

 

COMM2405 การส่ือข่าวและผลติรายการข่าวเพือ่วทิยุกระจายเสียง                    3(2-2-5) 

  วทิยุโทรทัศน์ และส่ือใหม่     

  News Reporting and Production  for Broadcasting  and New Media                                

   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  COMM1106   การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 

เทคนิคการหาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่าง ๆ หลกัการเขียนข่าวและการผลิต

รายการข่าววิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทศัน์ และส่ือใหม่ การพิจารณาความสําคญัและความ

น่าสนใจของข่าว ฝึกปฏิบติัการเขียนข่าวและผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน์และส่ือใหม่ในรูปแบบต่างๆ  
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COMM2406 การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง                     3(2-2-5) 

  Production Creativity for Radio 

กระบวนการสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ เพื่องานนิเทศศาสตร์ 

เรียนรู้ขั้นตอนการผลิต บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง หน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ  ฝึก

ปฏิบติัการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง 

 

COMM2407 ผู้ดําเนินรายการทางวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์                    3(2-2-5) 

  Moderator for Broadcasting 

 เทคนิคการพดูการใชเ้สียง ลีลาการพดูและการอ่าน การจดัรายการรวม ทั้งบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมกบังานวทิยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบติัการประกาศ การ

อ่านข่าว การเป็นพิธีกร และผูด้าํเนินรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์รูปแบบต่าง ๆ  

 

COMM2408   ออกแบบงานศิลป์เพือ่งานวิทยุโทรทศัน์                                     3(2-2-5) 

 Arts Design for Television     

               หลกัพื้นฐานเก่ียวกบังานศิลป์เพื่องานวิทยุโทรทศัน์ ได้แก่  หลกัการออกแบบ             

ฉาก  การแต่งกาย  และการแต่งหนา้ รวมถึงการเลือกใช้วสัดุ ฝึกปฏิบติัการออกแบบและการ

ผลิตเพื่อให้เหมาะสมกบับทบาท เน้ือเร่ืองและลกัษณะงาน รวมถึงวสัดุประกอบฉาก ทั้งใน

รูปแบบงานจาํลอง (Model) และงานสมจริง 

 

COMM2409      การตัดต่อเบือ้งต้นเพือ่งานวทิยุกระจายเสียง                      3(2-2-5) 

   วทิยุโทรทศัน์และส่ือใหม่          

Basic Editing  for Broadcasting and New Media                       

                                หลักการ แนวคิด และฝึกปฏิบัติ  องค์ประกอบพื้นฐานในการตัดต่อเพื่องาน

วิทยุกระจายเสียง งานวิทยุโทรทศัน์และส่ือใหม่  การเล่าเร่ืองด้วยการลาํดบั ภาพและ เสียง  

ลกัษณะของการตดัต่อในงานวิทยุกระจายเสียง งานวิทยุ  โทรทศัน์ และส่ือใหม่ประเภทต่าง ๆ  

ตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์  และโปรแกรมการตดัต่อขั้นพื้นฐานสร้างสรรคผ์ลงาน 
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COMM2410       การผลติรายการวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที ่                             3(2-2-5) 

               Broadcasting  Field  Production 

                หลักการ  แนวคิด และฝึกปฏิบัติ  องค์ประกอบพื้นฐานในการผลิตรายการวิทยุ

โทรทศัน์นอกสถานท่ีเทคนิค   และระบบการถ่ายทาํแบบกลอ้งเด่ียวและแบบหลายกลอ้ง การ

ใชน้วตักรรมใหม่ สนบัสนุนการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงนอกสถานท่ี รวมถึง การปรับใช้

วสัดุอ่ืนทดแทนเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้   

 

COMM3101 การวเิคราะห์สถานการณ์เพือ่การส่ือสาร                         3(3-0-6) 

                Analysis of Current Affairs for Communication 

เรียนรู้วิธีคิด และวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ บุคคล และส่ือทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ ตลอดจนปัญหาและแนวโนม้ของสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทย และนาํผล

การวเิคราะห์ไปใชใ้นการส่ือสาร 

  

COMM3102      การส่ือสารเพือ่การพฒันาชุมชน                                                                     3(2-2-5) 

                           Communication for Community Network Development 

                                       กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปัญหาของการส่ือสาร เพื่อพฒันาชุมชน 

บทบาทของส่ือประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือหอกระจายข่าว ส่ือ

กิจกรรม ส่ือพื้นบา้น และส่ือเครือข่ายพื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ในชุมชน เพื่อสนบัสนุนให้เกิด

พลงัชุมชนและพลงัพลเมืองในเครือข่ายชุมชนนั้น ๆ  

 

COMM3201 การรายงานข่าวเชิงสืบสวน                           3(2-2-5) 

  Investigative News Reporting 

   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : COMM1106  การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 

หลกัและกระบวนการของข่าวเชิงสืบสวน  การวางแผนข่าว การรวบรวมขอ้มูลจาก

แหล่งต่างๆ การวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์  การรายงานอยา่งต่อเน่ือง  ดว้ยข่าวและสาร

คดีเชิงข่าว และฝึกปฏิบติั 
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COMM3202 การถ่ายภาพวารสารสนเทศ                                  3(2-2-5) 

  Photography  Journal information 

   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : COMM1102  การถ่ายภาพเพือ่การส่ือสาร 

 การปฏิบติัเก่ียวกบัการถ่ายทอดเพื่อให้เหมาะสมกบัประเภทต่างๆ  ของงานวารสาร

ศาสตร์ศึกษาฐานขอ้มูลภาพ  หลกัการถ่ายภาพเพื่อการส่ือสารในงานวารสารศาสตร์ ทั้งการถ่าย

ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว   

  

COMM3203 การจัดการงานวารสารสนเทศ                                     3(3-0-6) 

  Journalism and information Technology Management 

การจดัการธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ การจดัองค์กร การกาํหนดนโยบาย

แผนงาน การบริหารงานกองบรรณาธิการ การบริหารการเงิน การบริหารการผลิตการบริหาร

การจดัจาํหน่าย การโฆษณาและส่งเสริมการขาย  และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงาน 

 

COMM3204 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์                        3(2-2-5) 

  Journalistic Creative Writing 

ความหมาย ความแตกต่างระหวา่งการเขียนสร้างสรรคท์ัว่ไป กบัการเขียนสร้างสรรค์

เชิงวารสารศาสตร์ เทคนิคการเขียนสร้างสรรคป์ระเภทต่างๆ อาทิ  ข่าว บทความ บทวิจารณ์   

สารคดี  รวมถึงการสัมภาษณ์สร้างสรรคเ์พื่อใหไ้ด ้ ขอ้มูลปฐมภูมิและฝึกปฏิบติั 

 

COMM3205 วารสารศาสตร์ออนไลน์                          3(2-2-5) 

  Online Journalism 

รู ป แ บ บ แ ล ะ ลัก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ส่ื อ อ อ น ไ ล น์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ                           

ฝึก ป ฏิ บัติก า ร จัด ทํา ส่ื อ ออ นไ ล น์ ด้ว ย โ ป ร แก รม ป ร ะ ยุ ก ต์ ต่ า ง  ๆ  โด ย นํา ห ลัก ก า ร                          

รายงานข่าว การบริหารจัดการงานวารสารศาสตร์ การบรรณาธิการประยุกต์ใช้บน                        

พื้นฐานของแนวปฏิบติัการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของส่ือมวลชน 
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COMM3206 ส่ิงพมิพ์ชุมชน                        3(2-2-5) 

  Community Publications 

รูปแบบ บทบาท หน้าท่ีของส่ิงพิมพ์ชุมชนในฐานะส่ือทางเลือก  กระบวนการผลิต

และเผยแพร่ การนาํเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง  เน้นส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน 

 

COMM3301 การจัดการงานประชาสัมพันธ์                                                                      3(3-0-6) 

 Public Relations  Management  

 หลกัการและกลยทุธ์การบริหาร การวางแผนงาน การจดัโครงสร้างองคก์ร การจดัสรร

บุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ การจดังบประมาณ การสั่งการ วิธีการประสานงานขององคก์รดา้น

การประชาสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย การติดตามและประเมินผล 

 

COMM3302     การวเิคราะห์ตลาดเพือ่การประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา                                     3(3-0-6) 

                          Marketing Analysis for Public Relations and Advertising 

                                        แนวทาง หลกัการวิเคราะห์การตลาด และพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมถึง กระบวนการ

ดํ า เ นิ น ง า น ซ่ึ ง ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ โ ฆ ษ ณ า เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม                           

การตลาด การกาํหนดกลยทุธ์  และเทคนิคการประชาสัมพนัธ์และโฆษณาทางการตลาด การใช้

ส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ และโฆษณาทางการตลาดท่ีหลากหลายเพื่อช่วยสนบัสนุน

การดาํเนินงานขององคก์รธุรกิจต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด 

 

COMM3303 การถ่ายภาพเพือ่การประชาสัมพนัธ์                        3(2–2-5) 

 Photography for Public Relations 

                หลกัการและเทคนิคการถ่ายภาพ   การคดัเลือกภาพ  การจดัและการนาํเสนอภาพ

เผยแพร่ทางส่ือมวลชนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อการประชาสัมพนัธ์   ฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพเพื่อ

ประชาสัมพนัธ์ทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม

จริยธรรม 

 

COMM3304       การเขียนบทโฆษณา                                                                                               3(2-2-5) 

                            Creative Copy Writing 

                                         หลักและเทคนิคการสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาในส่ือต่างๆ องค์ประกอบและ

ประเภทของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา ฝึกปฏิบติัการเขียนบทโฆษณา 
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COMM3305 การจัดกจิกรรมการประชาสัมพนัธ์                           3(2–2-5) 

   Event  for  Public  Relations 

หลกัการ  วิธีการ เทคนิคการจดักิจกรรมพิเศษรูปแบบต่างๆ เพื่อการประชาสัมพนัธ์  

รวมถึงการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์การจัดกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลการจัด

กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์    ฝึกปฏิบติัการจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยผนวกกิจกรรมพิเศษทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อส่งเสริมงานประชาสัมพนัธ์และการเสริมสร้างความสัมพนัธ์

ในองคก์าร 

 

COMM3306 การจัดการการประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤต                      3(3-0-6)    

Public Relations Management for Crisis                                                  

ความหมายทฤษฎี  และเทคนิคการประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤต  ลกัษณะภาวะวกิฤต 

และวเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดภาวะวกิฤตขององคก์ร การส่ือสารเพื่อการเจรจาต่อรอง จาก

ศึกษากรณีตวัอยา่งภาวะวกิฤตและการจดัการภาวะวกิฤตขององคก์ารประเภทต่างๆ ตลอดจน

การวางแผนประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤต โดยนาํหลกัการและเทคนิคการประชาสัมพนัธ์ใน

รูปแบบต่างๆ มาประยกุตใ์ชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขภาวะวิกฤต 

COMM3307      การสร้างสรรค์และการผลติงานโฆษณา                                                                 3(2-2-5) 

                           Advertising Creativity and Production 

                                          กลยุทธ์ การสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดสู่ช้ินงานโฆษณา กระบวนการสร้างสรรค์

งานโฆษณาเพื่อให้ได้ภาพ และ/หรือขอ้ความโฆษณาสําหรับส่ือประเภทต่าง ๆ ปฏิบติัการ

สร้างสรรคค์านโฆษณาประเภทต่าง ๆ  

 

COMM3308       การวางแผนและการรณรงค์ทางการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา                      3(2-2-5) 

                            Public Relations and Advertising Planning and Campaign 

                                           กระบวนการวางแผนงานประชาสัมพนัธ์และโฆษณา การกาํหนดปัญหาเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์และโฆษณา การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์และโฆษณา การกําหนด

กลุ่มเป้าหมาย  การเลือกกลยุทธ์และวิธีการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ และโฆษณาหลากหลาย

รูปแบบ การรณรงค์และการจัดกิจกรรมรณรงค์ทางการประชาสัมพนัธ์และโฆษณา ฝึก

ปฏิบติัการวางแผนและการรณรงคท์างการประชาสัมพนัธ์และโฆษณา 
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COMM3309 การประชาสัมพนัธ์องค์การ                        3(3-0-6) 

 Public Relations for Organization 

   แนวคิด หลกัการ และการดาํเนินงานการประชาสัมพนัธ์องค์การ ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 

รัฐวสิาหกิจ เอกชน ตลอดจนองคก์ารไม่แสวงผลกาํไร  โดยมุ่งเนน้การส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ 

ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองคก์าร  รวมทั้งสภาวการณ์ต่าง ๆ  เพื่อ

สนบัสนุนการบริหารองคก์ารใหด้าํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ         

 

COMM3310     การจัดการความสัมพนัธ์เชิงบูรณาการ                                                                    3(3-0-6) 

                           Integrated Relationships Management 

                                 แนวคิด หลกัการ และกระบวนการของการบริหารงานประชาสัมพนัธ์เชิงบูรณาการ

เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาธารณชน  ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองค์กร          

ทั้งงานส่ือสาร เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ภายในองค์การ งานส่ือมวลชนสัมพนัธ์ ชุมชนสัมพนัธ์ 

นักลงทุนสัมพันธ์  รัฐสัมพันธ์  พนักงานสัมพันธ์  ลูกค้าสัมพันธ์   ตลอดจนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์และช่ือเสียงเกียรติคุณขององคก์าร 

 

COMM3401 การสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทศัน์                       3(2-2-5) 

  Production  Creativity for Television  

กระบวนการสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทศัน์ประเภทต่างๆ เพื่องานนิเทศศาสตร์ 

เ รียนรู้ขั้ นตอนการผลิต บุคลากรท่ี เ ก่ียวข้อง หน้า ท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ                   

ฝึกปฏิบติัผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์  

 

COMM3402 การจัดการและงานธุรกจิออกอากาศ                         3(3-0-6) 

     Broadcasting Business and Management     

หลกัการระบบการบริหารและการจดัการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 

การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล แผนงาน ผ ังรายการ ตารางงานงบประมาณและ

ผล ตอบ แท น โดย คํา นึง ถึ ง ปัจจัย ท าง ธุ รกิ จ  ก ฎหม าย  แล ะนโย บ าย  ของส ถ านีทั้ ง

วทิยกุระจายเสียง และ วทิยโุทรทศัน์ ตลอดจนศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
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COMM3403     ศิลปะการแสดงและการกาํกบั                         3(2-2-5) 

 Arts of  Acting and Directing 

               หลกัและฝึกปฏิบติัวิธีการเป็นนกัแสดงละครวิทยุโทรทศัน์   ฝึกสมาธิ ความเช่ือและ

จินตนาการ การใชร่้างกายและเสียง เพื่อสวมบทบาทไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงทฤษฎีเก่ียวกบั

การกํากับ หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู ้ก ํากับ การตีความบทและออกแบบการแสดง        

สามารถส่ือสารกบันกัแสดงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

COMM3404     การตัดต่อข้ันสูงเพือ่งานวทิยุโทรทศัน์และส่ือใหม่                                                          3(2-2-5) 

             Advance Editing  for Broadcasting and New Media 

                                            วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: COMM2409 การตัดต่อเบือ้งต้นเพือ่งานวทิยุ 

                                                                                                         กระจายเสียง  วิทยุโทรทศัน์ และส่ือใหม่  

   แนวคิดและฝึกปฏิบติัเทคนิคการตดัต่อขั้นสูง การผลิตกราฟิกเพื่องานวิทยุโทรทศัน์ 

และส่ือใหม่ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมการตดัต่อและการผลิตกราฟิกขั้นสูงและ            

การนาํกราฟิกมาประยกุตใ์ชเ้พื่องานวทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่ประเภทต่างๆ 

 

COMM3405    วทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน                                                  3(2-2-5)                                            

                           Community Radio and Television 

              ความหมาย ลกัษณะ โครงสร้าง และประวติัศาสตร์ ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทศัน์ชุมชน ศึกษารูปแบบการบริหารจดัการ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สภาพการณ์ปัจจุบนั 

แนวโนม้และบทบาท ความสาํคญั ฝึกปฏิบติัการทาํรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์

ชุมชน  เพื่อสร้างความเขา้ใจในธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัระหวา่งส่ือหลกัและส่ือชุมชนซ่ึงเป็นส่ือ

ทางเลือก  โดยเน้นการสร้างเน้ือหาตั้งแต่ในระดบัของการให้ข่าวสาร จนกระทัง่ถึงการสร้าง

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนผา่นทางส่ือดงักล่าว 

COMM3406 การผลติรายการสาระบันเทงิเพือ่งานวทิยุโทรทศัน์ และส่ือใหม่                             3(2-2-5) 

  Television and New Media Production for Edutainment Programs  

                                              วชิาที่ต้องเรียนมาก่อน  : COMM3401  การสร้างสรรค์รายการ 

                                                                                                              วทิยุโทรทัศน์                                

       กระบวนการ เทคนิคและวิธีการผลิตรายการสาระบนัเทิงทางวิทยุโทรทศัน์ และส่ือ

ใหม่ ฝึกปฏิบติัการผลิตโดยเนน้การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ในการผลิตรายการท่ีให้ทั้งความรู้

และความบนัเทิง 
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COMM3407 การผลติสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์                       3(2-2-5) 

  Documentary Production for  Broadcasting 

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : COMM2406  การสร้างสรรค์รายการ          

                                       วทิยุกระจายเสียง    

                                        : COMM3401 การสร้างสรรค์รายการวทิยุโทรทศัน์ 

กระบวนการ เทคนิค และวิธีการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทศัน์วางแผนและฝึกปฏิบติัการผลิตโดยเนน้การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

 

COMM 3408        การนําเสนองานด้านวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และส่ือใหม่                      3(2-2-5)                           

                              Broadcasting  and New Media Presentation     

หลกัและขั้นตอนการนาํเสนอผลงานต่อบริษทั หน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียง

และวทิยโุทรทศัน์ และส่ือใหม่ ฝึกปฏิบติัการเตรียมงาน เอกสารการนาํเสนอ  งบประมาณการ

ผลิต เพื่อใหไ้ดรั้บผลิตรายการท่ีนาํเสนอ ตลอดจนฝึกการแกไ้ข ปัญหาต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์ใน

การประมูลงาน 

 

COMM3409      วทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์เพือ่เด็กและเยาวชน                        3(2-2-5) 

               Broadcasting for Children and Youth 

กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เพื่อเด็กและเยาวชน             

การวางแผน การเขียนบท การจดัทาํรายการ การนาํเสนอรายการ ฝึกปฏิบติัการผลิตรายการ 

 

COMM3410      การคิดสร้างสรรค์และผลติงานข้ามส่ือ                          3(2-2-5)                  

Creative Thinking and  Production across Media                                                              

          กระบวนการคิด  และฝึกการผลิต จากประเด็นเน้ือหาหน่ึง แลว้นาํมาคิดสร้างสรรค์

เพื่อการนาํเสนอในส่ือออนไลน์ท่ีมีธรรมชาติแตกต่างกนั ทั้งส่ือตวัอกัษรและภาพน่ิงออนไลน์ 

ส่ือภาพเคล่ือนไหวออนไลน์ และส่ือเสียงออนไลน์ ทดลองผลิตและสรุปแนวทางเทคนิคการ

เช่ือมโยงจากการผลิตภาพเคล่ือนไหว ตวับท และเสียง 
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COMM3411 เครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่การส่ือสาร                     3(3-0-6)       

Social Network Online for Communication 

 ประวติั และพฒันาการของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ความสําคญัและประโยชน์ในมิติ

สังคม-วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเครือข่ายทาง

สังคมออนไลน์ ทั้ง เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไฮไฟว ์บล็อก ต่าง ๆ เพื่อเลือกใชป้ระโยชน์ทั้งในดา้น

ธุรกิจและการสร้างสรรคส์ังคม  

 

COMM3901   วธีิวจัิยวทิยาทางนิเทศศาสตร์                                                                                     3(3-0-6)                                     

             Research Methodology in  Communication Arts 

ความหมาย  บทบาท  ชนิด  คุณลกัษณะของการวิจยั กระบวนการ  และระเบียบ วิธี

วิจยั  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนาํเสนองานวิจยัอนัเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

นิเทศศาสตร์  

 

COMM4201   การแปลข่าว                           3(3-0-6) 

            News Translation 

   หลักการแปลภาษาต่างประเทศ เพื่อการข่าว ฝึกแปลข่าวจากภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาไทย  และจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ เน้นความถูกตอ้ง ดา้นภาษาและโครงสร้างข่าว

ตามหลกัวารสารศาสตร์ สารคดีและสารคดีเชิงข่าว 

 

COMM4202  วารสารศาสตร์ส่ิงพมิพ์                         3(2-2-5) 

            Printed Jounalism 

               วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : COMM2203 การบรรณาธิกรณ์ส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือ 

                                                                                                      ออนไลน์  

   ฝึกปฏิบติัการจดัทาํหนังสือพิมพแ์ละนิตยสาร  โดยนาํแนวคิดในการายงานข่าวการ

บริหารจดัการงานวารสารศาสตร์ การบรรณาธิกร มาประยุกตใ์ช้ บนพื้นฐานของจริยธรรมแห่ง

วชิาชีพ 
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COMM4203    การรายงานข่าวต่างประเทศ                         3(3-0-6) 

             International News Reporting 

               วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : COMM1106  การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 

  ความหมาย ความสาํคญัและคุณลกัษณะ โครงสร้างของข่าวต่างประเทศ แหล่งข่าว วิธี

คิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าวและการนาํเสนอข่าวต่างประเทศและประเมินคุณค่าข่าว

ต่างประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งข่าว  ต่างประเทศกบัข่าวสายอ่ืนๆ  

 

COMM4301 การจัดการประเด็นปัญหาเพื่อการประชาสัมพนัธ์                       3(3-0-6) 

                Issue Management for Public Relations 

 แนวคิดและหลกัการในการจดัการประเด็นปัญหาเพื่อการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์

เชิงรุก  เพื่อป้องกนัปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพนัธ์  การจดัการในทุกระดบัทั้ง

ระดบัองคก์าร  ระดบัรัฐ  และสังคม  นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหา  โดยใชก้รณีศึกษา 

COMM4401   การวพิากษ์งานวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                                 3(3-0-6) 

   Broadcasting   Criticism         

    ทฤษฎีการวพิากษว์จิารณ์รูปแบบรายการวทิยกุระจายเสียง วิทยุ โทรทศัน์  หลกัและ

แนวทางการวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงจรรยาบรรณของนักวิพากษ์วิจารณ์ โดยใช้กรณีศึกษา 

วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบรายการเน้ือหา และการนาํเสนอ รวมถึงปัญหาและแนว

ทางแกไ้ข 

 

COMM4801     การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนิเทศศาสตร์        2(90) 

   Preparation  for  Occupational  Practicum  in Communication Arts  

จดักิจกรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

นิเทศศาสตร์ในดา้นการรับรู้ ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียน

ให้มีการเรียนรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจและลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยการกระทาํ

สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานวชิาชีพนั้นๆ 
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COMM4802     การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนิเทศศาสตร์ 5(350) 

                           Occupational  Practicum  in  Communication Arts 

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  COMM4801  การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

 วชิาชีพทางนิเทศาสตร์  

ฝึกปฏิบติังานดา้นนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจทั้งในและ

ต่างประเทศโดยการนําความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ใน

สถานการณ์จริงจดัให้มีการปฐมนิเทศเก่ียวกบัรายละเอียดของการฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ เพื่อ

อภิปรายและสรุปผลปัญหางานดา้นนิเทศศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนตลอดจนวิธีการแกไ้ขปัญหาให้สําเร็จ

ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 

COMM4803 การเตรียมสหกจิศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                                                      2(90)                                                                   

 Preparation for Co- operative  Education in  Communication Arts 

  หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ 

เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมคัรงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ 

ความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นสําหรับการไปปฏิบติังานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน

คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนาํเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน

วชิาการ การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทาํงาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสาํเร็จ 

 

COMM4804       สหกจิศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                                                                    6(540) 

                            Co- operative  Education  in  Communication Arts 

  วชิาบังคับก่อน : COMM4803 การเตรียมสหกจิศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                                                                                   

                             การฝึกงานวิชาชีพท่ีเนน้การปฏิบติัในสถานประกอบการโดยความร่วมมือของสถาน

ประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน  มีการคัดเลือก นักศึกษาปฏิบัติงานจริง  ณ  สถาน

ประกอบเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบติังานจริง  คุณสมบติั  ของบณัฑิตตรงตามความตอ้งการ

ของสถานประกอบการ  ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุก ๆ  ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีระยะเวลาใน

การปฏิบติังานไม่ตํ่ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีการประเมินผลและนาํเสนอรายงานสหกิจ

ศึกษา 
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COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์                                    3(2-2-5) 

 Seminar  in Communication Arts 

  วิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาในการดาํเนินงานทางด้านนิเทศศาสตร์ โดยกระบวนการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นประยุกต์หลกัการและทฤษฎีมาใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และ

ปัญหาเพื่อหาขอ้สรุปหรือเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา  

 

COMM4902 การวจัิยทางนิเทศศาสตร์                                      3(0-6-3) 

 Research Studies in Communication Arts  

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  COMM3901 วธีิวจัิยวทิยาทางนิเทศศาสตร์ 

  ฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการวิจยัทางนิเทศศาสตร์ และ/หรือนาํข้อมูลท่ีได้จากการ

คน้ควา้มาจดัทาํเป็นช้ินงาน ภายใตก้ารแนะนาํดูแลของอาจารย ์และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ENGL3771      ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 1                                                                                      3(3-0-6) 

                           Mass Media English 1       

                                           หลกัการและรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อพฒันาทกัษะการอ่านหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 

แผน่พบั รายการเดินทาง โฆษณา โดยมุ่งเนน้ศึกษาลกัษณะภาษา ระดบัคาํและประโยคในหวัขอ้

ข่าว ขอ้ความโฆษณาประชาสัมพนัธ์ บทความ  จดหมายข่าว และโฆษณาประเภทต่าง ๆ  

 

ENGL4772    ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 2                                                                                    3(3-0-6) 

                        Mass Media English 2  

 ฝึกทกัษะการอ่านข่าวและบทความจากนิตยสารท่ีสูงข้ึนจากรายวิชาภาษาองักฤษใน

ส่ือมวลชน 1 โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนฝึกอ่านจากส่ือส่ิงพิมพ ์ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเทป

บนัทึกรายการวิทยุและบทอ่านจากรายการโทรทศัน์ รวมทั้งฝึกแยกขอ้เท็จจริงจากความคิดเห็น 

และสามารถระบุลกัษณะท่ีสาํคญัของภาษาท่ีใชใ้นข่าว บทความและบทบรรณาธิการ 

 

GECN1101    ภาษาจีนเบือ้งต้นเพือ่การส่ือสาร                         3(3-0-6) 

           Basic  Chinese  for  Communication 

ทักษะพื้ นฐานภาษาจีนเ บ้ืองต้นด้านการฟัง  พูด อ่าน เ ขียนในหัวข้อ ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั  การแนะนาํตวั การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าวขอโทษ  กล่าวคาํ

อาํลา ถามและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 
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GEEN1001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร            3(3-0-6) 

           English for Communication 

                  ทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขียน  เนน้การฟัง การพดู เพื่อการส่ือสาร

ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทกัษะในการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในชีวิตประจาํวนั สามารถ

เขียนประโยคพื้นฐาน และขอ้ความสั้น ๆ  เพื่อใชใ้นการส่ือสาร 

 

GEEN1101   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารข้ันสูง      3(3-0-6) 

      English for Advanced Communication 

ทักษะในการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับสูง การส่ือสาร             

โดยใชศ้พัท ์และรูปแบบของประโยคท่ีซบัซ้อน การสนทนา อภิปรายโตต้อบ การนาํเสนอ  การ

อ่านขอ้ความท่ีซับซ้อน บทความเชิงวิชาการ และตาํราจากส่ือต่าง ๆ การเขียนประโยคระดบั

ซบัซอ้น เขียนขอ้ความตั้งแต่สองยอ่หนา้ และเขียนสรุปสาระสาํคญัของบทความทางวชิาการ   

 

GEEN1102   ภาษาองักฤษเพือ่เตรียมความพร้อมสําหรับการสมัครงาน     3(3-0-6) 

      English for Career Application 

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน  การอ่านเอกสาร       

ประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรงาน การเขียนประวติัโดยย่อ การเขียนจดหมายสมคัรงานและ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพฒันาทกัษะการพูดเพื่อการเตรียมตวัสัมภาษณ์และการติดตามผลการสมคัร

งาน 

 

GEFR1101   ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้นเพือ่การส่ือสาร                        3(3-0-6)                       

                       Basic  French  for  Communication 

ทกัษะพื้นฐานภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวขอ้ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั  การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคาํอาํลา ถามและให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 

 

GEHS1001    สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1(1-0-2) 

      Information for Learning 

        ความหมาย ความสําคญัของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ภายใน

สถาบันการศึกษาและแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ การรวบรวม

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และวิธีการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ตามรูปแบบ

มาตรฐาน 
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GEHS1101   สุนทรียภาพของชีวติ 3(3-0-6) 

         Aesthetics of Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์  และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี  นาฏศิลป์และ

ศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางความงาม  สามารถ

วเิคราะห์  คุณค่าทางสุนทรียศิลป์  โดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า  อนัเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันารสนิยม  สามารถดาํรงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

GEHS1102    การพฒันาตนเพือ่ความสุขของชีวติ                                                                            3(3-0-6)  

      Self-Development in Happiness in Life 

พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน  องคป์ระกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทางสรีรวิทยา

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ พฒันาการของมนุษยทุ์กช่วงวยั    การศึกษาตนเอง  และการประเมิน

ตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ  และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง  การ

เสริมสร้างบุคลิกภาพ  มนุษยส์ัมพนัธ์ในการทาํงาน  สุขภาพจิตและการจดัการความเครียด  การ

สร้างเสริมชีวติใหมี้ความสุข 

 

GEHS1103   จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล                                                                          3(3-0-6)  

          Social Morality and Reasoning                         

                แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                   

การมีวินัย  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม  การใช้เหตุผลอย่าง

สร้างสรรคเ์พื่อการดาํรงชีวติในสังคมอยา่งมีสันติสุข  และสันติธรรม 

GEJP1101    ภาษาญีปุ่่นเบือ้งต้นเพือ่การส่ือสาร                         3(3-0-6) 

         Basic  Japanese  in  Communication 

ทกัษะพื้นฐานภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวข้อท่ีใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั  การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคาํอาํลา ถามและให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 

 

GEKM1101  ภาษาเขมรเบือ้งต้นเพือ่การส่ือสาร                         3(3-0-6) 

               Basic  Khmer  for  Communication  

ทกัษะพื้นฐานภาษาเขมรเบ้ืองต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวข้อท่ีใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั  การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคาํอาํลา ถามและให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 
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GEKR1101  ภาษาเกาหลเีบือ้งต้นเพือ่การส่ือสาร                         3(3-0-6) 

         Basic  Korean  for  Communication 

                 ทกัษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวข้อท่ี ใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั  การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคาํอาํลา ถามและให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 

 

GEPA1001    การออกกําลงักายเพือ่สุขภาพ                               1(0-2-1) 

       Exercises for Health 

หลกัการออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ  การทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย การออกกาํลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต  ตลอดจนสามารถนาํ

การออกกาํลงักายไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 

 

GEPA1002    กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-1)     

            Individual Sports 

ทกัษะการเล่นกีฬา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทบุคคลตามความสนใจและความ

ตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อการพฒันา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้สามารถนาํเอาการเล่นกีฬาเป็น

ทกัษะทางสังคม  และการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

 

GESC1101    เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 

      Information Technology and Communication 

ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม  ระบบการจดัการสารสนเทศ การใช้งาน

โปรแกรมระบบ  โปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เพื่อ

การศึกษาคน้ควา้  การทาํรายงาน การนาํเสนอผลงาน และประยุกตใ์ชง้านในชีวิตประจาํวนัอยา่ง

มีประสิทธิภาพโดยเคารพในสิทธิทางปัญญาจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

GESC1102    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติ 3(3-0-6) 

                       Sciences for Life 

กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ความสัมพันธ์ของสุขภาพกับอาหาร  การออกกําลังกาย ยาและสมุนไพร  การใช้สารเคมีใน

ชีวิตประจาํวนัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  ความสําคญัของพลงังานต่อโลกและชีวิต  ความปลอดภยั

ในการดาํเนินชีวิต  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกนัสารเสพติด 
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GESC1103    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 3(3-0-6) 

      Plants for Life 

                    คุณค่าของพืชพรรณท่ีมีต่อชีวติ และการจดัการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการ

อนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

 

GESC1104    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่ชีวติ   3(3-0-6) 

                       Natural Resources and Environment for Life  

          ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษ ์ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความกา้วหน้า

ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อทรัพยากรทางดา้นกายภาพ  ชีวภาพ  และการดาํรงชีวิต

ของมนุษย์การมีส่วนร่วมในการจดัการฟ้ืนฟู  ส่งเสริม  บาํรุงรักษา คุ้มครองทรัพยากร ตาม

หลกัการทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเพื่อพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

GESC1105    ชีวติกบัเทคโนโลยี                                         3(3-0-6)  

          Life and Technology 

                 ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต  บทบาทและ

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต  เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลย ี 

เทคโนโลยีพลังงาน  เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภยั  เทคโนโลยีสะอาด และการใช้

เทคโนโลยอียา่งชาญฉลาด 

 

GESC1106    การคิดและคณติศาสตร์ในชีวติประจําวนั                                    3(3-0-6) 

                       Thinking and Mathematics in Daily Life 

                  การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์  รูปแบบการคิด  กระบวนการคิดทาง

คณิตศาสตร์และการให้เหตุ  การแปลความหมายและการส่ือสารทางคณิตศาสตร์  การ

เปรียบเทียบหน่วยวดั  อตัราการเปล่ียนแปลงสกุลเงิน  ดอกเบ้ีย  ภาษี  การประยุกต์คณิตศาสตร์

และสถิติ  เพื่อการตดัสินใจ  การคาดการณ์  และการแกใ้ขปัญหาในชีวติประจาํวนั 
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GESO1001   พลวตัสังคมไทย 3(3-0-6) 

      Dynamics of Thai Society 

                 ความเป็นมาและวิวฒันาการของสังคมไทย  ในดา้นการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  

สังคมและวฒันธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  

ลกัษณะพิเศษของสังคมไทยและวฒันธรรมไทย  ปลูกฝังแนวทางการดาํเนินชีวิตในสังคมตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อรักษาและส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทย 

 

GESO1101   พลวตัสังคมโลก 3(3-0-6) 

                       Dynamics of Global Society 

                  วิวฒันาการของมนุษยแ์ละสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ

ระบบเมือง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยเน้นหลกัสิทธิ  

เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ีของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปล่ียนแปลง

ต่างๆ  ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย  เพื่อใหรู้้จกั เขา้ใจ  และสามารถดาํรงชีวิตได้

อยา่งมีดุลยภาพและมีความเขา้ใจในโลกปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งมีสํานึกและความรับผิดชอบ

ต่อความเป็นสังคมพลเมือง(Civil Society) ทั้งในระดบัชาติและระดบัโลกต่อไป 

 

GESO1102    มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6) 

       Man and Environment 

ความหมาย  ความสําคญัของส่ิงแวดลอ้มและปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการ

ดาํรงชีวิตของมนุษย์ เพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ์  การจดัการและการพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม  ตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม 

 

GESO1103    กฎหมายในชีวิตประจําวนั  3(3-0-6) 

                       Laws in Daily Life  

        กฎหมายสําคญัๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัท่ีพึงทราบ  ทั้ งในระดับ

ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศ  เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมายสาร

บญัญติัและวธีิสบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในชีวติประจาํวนั  เห็นความสาํคญัของกฎหมายใน

ฐานะท่ีเป็นกติกาของสังคม  และปฏิบติัตนไดอ้ย่างถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายบญัญติัในฐานะท่ีเป็น

สมาชิกท่ีดีของสังคม 
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GESO1104   เศรษฐกจิพอเพยีงและการประยุกต์ใช้                                     3(3-0-6)  

             Sufficiency Economy and Application 

          แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ  เพื่อนาํไปสู่การวิเคราะห์

วิวฒันาการของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของ

วฒันธรรมและสถาบนัท่ีมีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ศึกษาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

และวิธีการนาํไปประยุกต์ใช้กบัเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและมี

ภูมิคุ้มกัน  นอกจากน้ีการศึกษายงัครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิกรณีศึกษา (Case 

Studies) ต่างๆท่ีมีการนาํแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปใชก้บัเหตุการณ์จริง  

 

GESO1105    ธุรกจิสําหรับชีวติประจําวนั                          3(3-0-6) 

           Business for Daily Life 

             ลกัษณะพื้นฐานและโครงสร้างของธุรกิจประเภทต่างๆ  และองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่การจดัการ การบญัชี การเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล การบริหาร

สาํนกังาน การบริหารการผลิต ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารธุรกิจประเภทต่างๆแนวทางการประกอบ

ธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาและประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณนกัธุรกิจ

เพื่อสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวติ 

 

GETH1001   ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร    3(3-0-6) 

      Thai for Communication 

                     ทกัษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารและทกัษะการเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัโดย

เนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 

 

GEVN1101   ภาษาเวยีดนามเบือ้งต้นเพือ่การส่ือสาร                                    3(3-0-6) 

         Basic Vietnamese for Communication 

                   ทกัษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหวัขอ้ท่ีใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั  การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคาํอาํลา ถามและให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 
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LAWS2108     กฎหมายและจรรยาบรรณส่ือสารมวลชน                                                                   3(3-0-6) 

                         Mass Communication Law Code of Ethics 

                                               สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของมนุษย ์ปรัชญา

กฎหมายส่ือสารมวลชน กฎหมายและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือสาร  มวลชน และจรรยาบรรณ

ของผูป้ระกอบวชิาชีพส่ือสารมวลชน 
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3.2  ช่ือสกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 

 

ลาํดับที ่

 

ตําแหน่งวชิาการ 

 

 

ช่ือ-สกุล 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวชิาและสถาบัน 

 

ภาระการ

สอนต่อปี 

 

1. ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

 นางสาวทศันีย ์  เจนวถีิสุข 

  

นศ.ม. 

 

นศ.บ. 

 

การส่ือสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ภาพยนตร์และภาพน่ิง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

24 

 

 

2. อาจารย ์ นายยทุธนา วงศว์รีะโยธิน* นศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

 

ร.บ. 

 

วารสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นิเทศศาสตร์ 

สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 

การปกครอง 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

30 

 

 

 

3. อาจารย ์ นายจกัษุ  ตะกรุดแกว้ นศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ส่ือสารการตลาด 

มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

นิเทศศาสตร์ 

วทิยาลยัครูจนัทรเกษม 

30 

4. อาจารย ์ นางสาวสุทธิภา วงศย์ะลา 

 

นศ.ม. 

 

นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์พฒันาการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การส่ือสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

30 

 

 

5. อาจารย ์ นางสาวนาวนีิ  รอดแกว้ นศ.ม. 

               

   ว.บ. 

 

การโฆษณา 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

การโฆษณา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

30 
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ลาํดับที ่

 

ตําแหน่งวชิาการ 

 

 

ช่ือ-สกุล 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวชิาและสถาบัน 

 

ภาระการ

สอนต่อปี 

 

6. อาจารย ์ นายอมรเทพ    สกุณา Master 

Degree  

of  

M.C.S. 

ศศ.บ. 

Mass Communication  

Study  (video production) 

Pune University, India 

วารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวน

สุนนัทา 

30 

 

 

 

 

 

 

7. อาจารย ์ นางสาวภานุชฎา ศิระยทุธ

โยธิน 

นศ.ม. 

   

นศ.บ. 

 

 

การส่ือสารมวลชน  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วทิยกุระจายเสียง และวทิยุ

โทรทศัน์  มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสุนนัทา 

 

 

30 

 

 

8. ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวจุไรรัตน์  ทองคาํช่ืน

ววิฒัน์ 

ว.ม. 

 

ค.บ 

การส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พฒันาการเด็กและ

ครอบครัว 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมา

ธิราช 

24 

 

9. อาจารย ์ นายเจตน์ จารุพนัธ์ Master 

Degree  

of  

M.C.S 
 

ศศ.บ. 

Mass Communication 

Study (Video Production) 

Pune University, India 

 

นิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทร

เกษม 

 

30 



 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   

 

72 

 

ลาํดับที ่

 

ตําแหน่งวชิาการ 

 

 

ช่ือ-สกุล 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวชิาและสถาบัน 

 

ภาระการ

สอนต่อปี 

 

10. อาจารย ์ นางสาวพรเพญ็ ชวลิตธาดา M.P.C. 

 

 

 

นศ.บ 

Professional 

Communication 

University of Western 

Sydney,Australia 

ศิลปะการแสดง 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

30 

 

 

11. อาจารย ์ นายศุภฤกษ ์โพธิไพรัตนา นศ.ด. 

 

ว.ม. 

 

ว.บ. 

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

วารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วทิย-ุโทรทศัน์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

30 

 

12. อาจารย ์ นางวรนารถ  ดวงอุดม รปศ.ม. 

 

นศ.บ. 

การปกครอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การโฆษณา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

24 

13. อาจารย ์ นางสาวศรินทร์ ขนัติวฒันะกุล บธ.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

การจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวน

ดุสิต 

นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัจนัทรเกษม 

30 

 

 

 

14. อาจารย ์ นางสาวแสงระว ีกระจ่าง

ศาสตร์ 

นศ.ม. 

 

นศ.บ. 

ส่ือสารการตลาด  

มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

การโฆษณา 

มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

30 

 

 

 

*ประธานหลกัสูตร 

 



 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   

 

73 

       3.2.2 อาจารย์ประจํา 

 

ลาํดับที ่

 

ตําแหน่งวชิาการ 

 

 

ช่ือ-สกุล 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวชิาและสถาบัน 

 

ภาระการ

สอนต่อปี 

1. ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

 นางสาวทศันีย ์  เจนวถีิสุข 

  

นศ.ม. 

 

นศ.บ. 

การส่ือสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ภาพยนตร์และภาพน่ิง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

24 

 

 

2. อาจารย ์ ดร.กนกรัตน์ ยศไกร ปร.ด. 

 

 

ว.ม. 

นศ.บ. 

 

สหวทิยาการ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่ือสารมวลชน

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วทิย-ุโทรทศัน์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมา

ธิราช 

 

24 

 

 

 

3. * อาจารย ์ นายยทุธนา วงศว์รีะโยธิน นศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

 

ร.บ. 

 

วารสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นิเทศศาสตร์ 

สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 

การปกครอง 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

30 

 

 

 

4. อาจารย ์ นางสาวสุทธิภา วงศย์ะลา 

 

นศ.ม. 

 

นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์พฒันาการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การส่ือสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

30 

 

 

* ประธานหลกัสูตร 
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ลาํดับที ่

 

ตําแหน่งวชิาการ 

 

 

ช่ือ-สกุล 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวชิาและสถาบัน 

 

ภาระการ

สอนต่อปี 

5. อาจารย ์ นางสาวนาวนีิ  รอดแกว้ นศ.ม.               

    

ว.บ. 

 

การโฆษณา 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

การโฆษณา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

30 

 

 

 

6. อาจารย ์ นายอมรเทพ    สกุณา  

 

ศศ.บ. 

Mass Communication  

Study  (video production) 

Pune University, India 

วารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวน

สุนนัทา 

30 

 

 

 

 

 

 

7. อาจารย ์ นางสาวภานุชฎา ศิระยทุธ

โยธิน 

นศ.ม.   

 

นศ.บ. 

 

 

การส่ือสารมวลชน  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วทิยกุระจายเสียง และวทิยุ

โทรทศัน์  มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสุนนัทา 

30 

 

 

8. ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวจุไรรัตน์ ทองคาํช่ืน

ววิฒัน์ 

ว.ม. 

 

ค.บ 

การส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พฒันาการเด็กและ

ครอบครัว 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั             

ธรรมาธิราช 

24 

 

9. อาจารย ์ นายเจตน์ จารุพนัธ์ M.C.S. 

 

 

ศศ.บ. 

Mass Communication 

Study (Video Production) 

Pune University, India 

นิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั           

จนัทรเกษม 

30 
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ลาํดับที ่

 

ตําแหน่งวชิาการ 

 

 

ช่ือ-สกุล 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวชิาและสถาบัน 

 

ภาระการ

สอนต่อปี 

10. อาจารย ์ นางสาวพรเพญ็ ชวลิตธาดา M.P.C. 

 

 

 

นศ.บ 

Professional 

Communication 

University of Western 

Sydney,Australia 

ศิลปะการแสดง 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

30 

 

 

11. อาจารย ์ นายศุภฤกษ ์  โพธิไพรัตนา นศ.ด. 

 

ว.ม. 

 

ว.บ. 

นิเทศศาสตร์                

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วทิย-ุโทรทศัน์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

30 

 

12. อาจารย ์ นางวรนารถ  ดวงอุดม รปศ.ม. 

 

นศ.บ. 

การปกครอง                 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การโฆษณา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

24 

13. อาจารย ์ นายจกัษุ  ตะกรุดแกว้ นศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ส่ือสารการตลาด 

มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

นิเทศศาสตร์ 

วทิยาลยัครูจนัทรเกษม 

30 

14. อาจารย ์ นางสาวแสงระว ีกระจ่าง

ศาสตร์ 

นศ.ม. 

 

นศ.บ. 

ส่ือสารการตลาด  

มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

การโฆษณา 

มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

30 

 

 

 

15. อาจารย ์ นายวรวุฒิ ภกัดีบุรุษ นศ.ม. 

 

กศ.บ 

นิเทศศาสตร์พฒันาการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

วโิรฒ 

30 
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ลาํดับที ่

 

ตําแหน่งวชิาการ 

 

 

ช่ือ-สกุล 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวชิาและสถาบัน 

 

ภาระการ

สอนต่อปี 

16. อาจารย ์ นางสาวศรินทร์ ขนัติวฒันะกุล บธ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัจนัทรเกษม 

30 

 

 

 

 

         

 3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

 

 

ลาํดับที ่

 

ตําแหน่งวชิาการ 

 

 

ช่ือ-สกุล 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวชิาและสถาบัน 

 

ภาระการ

สอนต่อปี 

1. รองศาสตราจารย ์  ดร.กมลรัฐ อินทรทศัน์ 

  

Ph.D. 

 

 

 

กศ.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

Development 

Communication 

University of 

Queensland, Australia 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรี                 

นครินทรวิโรฒ 

ภาษาองักฤษ  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

6 

 

 

2. อาจารย ์ นายบรรยงค ์สุวรรณผอ่ง บธ.ม. 

 

 

นศ.บ. 

 

 

บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเกษตร 

ศาสตร์ 

ส่ือสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 

6 
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ลาํดับที ่ ตําแหน่งวชิาการ 

 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิาและสถาบัน ภาระการ

สอนต่อปี 

3. ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

นายสุรสิทธ์ิ   วทิยารัฐ ว.ม. 

 

   ศศ.บ. 

วารสารศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

วารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนสุนนัทา 

12 

4. อาจารย ์ นายทรงพล พงศส์ร้อยเพชร นศ.ม. 

 

ค.บ. 

การโฆษณา 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

การสอนศิลปศึกษา 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

6 

5. อาจารย ์ นางสาวโสภิต หวงัววิวิฒันา ศศ.ม. 

 

ว.บ. 

 

 

ผูน้าํการเมือง 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

วทิย-ุโทรทศัน์ 

มหาวทิยาลยัธรรม 

ศาสตร์ 

6 

6. อาจารย ์ นางสาวบุรีรัตน์ สามตัถิยะ ว.ม. 

 

นศ.บ. 

ส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประชาสัมพนัธ์ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

12 

7. อาจารย ์ นางสาวอฑิตยา มะลิซอ้น นศ.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

วารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช 

นิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม 

12 

    8. อาจารย ์ นางสาวดวงพร ทรัพยลกัษณ์ ศษ.ม. 

 

นศ.บ. 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

12 
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ลาํดับที ่ ตําแหน่งวชิาการ 

 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิาและสถาบัน ภาระการ

สอนต่อปี 

9. อาจารย ์ นางสาวนฤมล วงศส์ายจนัทร์ ว.ม. 

 

 

นศ.บ. 

การบริหาร

ส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หนงัสือพิมพ ์

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

12 

10. อาจารย ์ นางสาวจิราพร ยงัสุข ศษ.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

นิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม 

12 

11. อาจารย ์ นายวชัรกร รัตนกิจ ว.ม. 

 

 

ส.ม. 

ส่ือสารมวลชน  

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

สังคมวทิยา    

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

12 

12. อาจารย ์ พนัโทหญิงดวงกมล เทวพิทกัษ ์ นศ.ม. 

 

 

พย.บ. 

การส่ือสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

พยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

12 

13. อาจารย ์ นางสาววรางคณางค ์มณีคร นศ.ม. 

 

 

นศ.บ. 

ส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช 

วทิยกุระจายเสียงและ

วทิยโุทรทศัน์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

12 
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ลาํดับที ่ ตําแหน่งวชิาการ 

 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิาและสถาบัน ภาระการ

สอนต่อปี 

14. อาจารย ์ นางสาวณฐมน วนัวชิยั นศ.ม. 

 

 

 

   กศ.ม. 

นิเทศศาสตร

พฒันาการ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

จิตวทิยาการศึกษา 

มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 

12 

15. อาจารย ์ นายจกัรพนัธ์ ยมจินดา ว.ม. 

 

ศศ.บ. 

การบริหารการส่ือสาร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นิเทศศาสตร์ สถาบนั

ราชภฏัจนัทรเกษม 

6 

16. ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

นายชิน โพธ์ิอ่อน กศ.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

การปฐมศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช 

ประชาสัมพนัธ์              

มหาวทิยาลยัศรี              

นครินทรวิโรฒ 

6 

17. อาจารย ์ นางบุญรอด พวัศรี นศ.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

การส่ือสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

การจดัการทัว่ไป 

สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี

วทิยาลงกรณ์ 

6 

18. อาจารย ์ นางวญิล่ี รุ่งฤดีสมบติักิจ นศ.ม. 

 

นศ.บ. 

นิเทศศาสตรพฒันาการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การประชาสัมพนัธ์ 

มหาวทิยาลยัเกษม

บณัฑิต 

 

12 
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ลาํดับที ่ ตําแหน่งวชิาการ 

 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิาและสถาบัน ภาระการ

สอนต่อปี 

19. อาจารย ์ นายรณพรหม ชุนงาม นศ.ม. 

 

นศ.บ. 

การประชาสัมพนัธ์ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

การประชาสัมพนัธ์ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

12 

20. อาจารย ์ นางเอมอร   ณรงค ์ นศ.ม. 

 

 

ว.บ. 

การส่ือสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

วารสารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรม ศาสตร์ 

6 

 

21. อาจารย ์ นายธชันนท ์ลกัษณพรพงษ ์ ว.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

การจดัการการส่ือสาร

องคก์ร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 

จนัทรเกษม 

12 

22. อาจารย ์ นายชยัวฒัน์ กุลมา นศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ประชาสัมพนัธ์ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

วารสารศาสตร์และการ

ประชาสัมพนัธ์ 

วทิยาลยัครูพระนคร 

6 

23. อาจารย ์ นางสาวบงกช อกัษรดี นศ.ม. 

 

นศ.บ. 

 

การส่ือสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การประชาสัมพนัธ์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

6 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 

                  จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้บณัฑิต มีความต้องการให้บณัฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเขา้สู่การทาํงานจริง ดงันั้น  ในหลกัสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์

เป็นรายวชิาบงัคบั 
 

 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

       ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

                    4.1.1 มีทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั

วชิาชีพท่ีเป็นความเช่ียวชาญของสถานประกอบการ 

                    4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อนาํไปแกปั้ญหาทางดา้นนิเทศศาสตร์ส่ือสารมวลชน และ

ปัญหาการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ  

                       4.1.3 มีมนุษยสมัพนัธ์  รู้จกัการทาํงานเป็นทีม และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รได ้

                   4.1.4  มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา เรียนรู้วฒันธรรมขององคก์ร และรู้จกัรักษาภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

                       4.1.5 กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค ์และรู้จกักาละเทศะ 

 

              4.2 ช่วงเวลา   

  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 4  

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรือวจัิย 

  ไม่มี 
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หมวดที ่4 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  

 

คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ กลยุทธ์การสอนหรือกจิกรรมของนักศึกษา 

 ดา้นบุคลิกภาพ 1.จดัโครงการพฒันาบุคลิกภาพใหก้บันกัศึกษา 

โดยเฉพาะนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงจะสาํเร็จการศึกษา 

2.ส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกบัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 

มารยาททางสังคม การวางตน การแต่งกาย โดย

สอดแทรกในรายวชิาต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

การจดัสัมมนา การศึกษาดูงาน 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์มีวนิยั

และความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพ และสังคม 

1.มีการสอดแทรกเร่ืองคุณค่า ทศันคติ จริยธรรมแห่ง

วชิาชีพในกระบวนการเรียนการสอน และมีการ

ทดสอบและประเมินผลในรายวชิาต่าง ๆ  

2.จดัทาํโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคม 

ดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสตร์ทางดา้น

นิเทศศาสตร์ และการส่ือสาร 

1.ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนาํมาใชใ้น

การแกปั้ญหาต่าง ๆ  

2.จดักิจกรรมหรือโครงการในลกัษณะบูรณาการ

วชิาการใหก้บันกัศึกษาทุกชั้นปี เพื่อฝึกให้นกัศึกษามี

ความรับผดิชอบและเขา้ใจการทาํงานร่วมกนั 

3.ฝึกฝนใหน้กัศึกษาทาํงานเป็นทีม โดยใชท้กัษะในการ

ส่ือสาร และความรู้ดา้นวชิาการทางนิเทศศาสตร์ โดย

จดัเป็นโครงการรายบุคคล และรายกลุ่ม 

ดา้นความรู้ทางดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สามารถ

ใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.มอบหมายงานท่ีใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

จากแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งใหมี้การ

รายงานนาํเสนอผลงาน 

2..จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

3.จดัฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ในการใชเ้ทคโนโลยกีาร

ส่ือสารต่าง ๆ  
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านในหมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป 

     2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

นักศึกษาตอ้งมีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมอย่าง

ราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  อาจารยท่ี์สอนในแต่ละวิชาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิง

ต่อไปน้ี  เพื่อให้นกัศึกษาสามารถพฒันาคุณธรรม  และจริยธรรม  รวมทั้งอาจารยต์อ้งมีคุณสมบติัดา้นคุณธรรม  

และจริยธรรมเพื่อแสดงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษาดว้ย 

                 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  1.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 

  2.  ขยนั  อดทน  อดกลั้น  ประหยดัพอเพียง  

  3.  มีวนิยั  รู้หนา้ท่ี  ตรงต่อเวลา  รับผดิชอบ  รู้กาลเทศะ 

  4.  เสียสละ  มีนํ้าใจ  มีจิตสาธารณะ 

  5.  กตญั�ู  มีจิตสาํนึกรักทอ้งถ่ิน  สถาบนัและประเทศชาติ 

  6.  สุภาพ  อ่อนนอ้ม   

                           7.  รู้รักสามคัคีและมีจิตสาํนึกประชาธิปไตย   

8.  มีจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

 

                  2.1.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.  กาํหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร  เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 

  2.  เนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลาตลอดจนการกวดขนัเร่ืองการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวทิยาลยั 

  3.  นกัศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบโดยในการทาํงานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็น

ผูน้าํกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

  4. ปลูกจิตสํานึกความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระทาํการทุจริตในการสอบหรือการลอกการบา้น

ของผูอ่ื้น 

  5.  สอนคุณธรรม  จริยธรรม  สอดแทรกในรายวชิา 

  6.  สอนโดยใชก้รณีศึกษาและอภิปรายร่วมกนั 

  7.  สอนโดยการอา้งอิงระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณแต่ละวชิาชีพ 

  8.  การแสดงออกอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูส้อน 

                 

                 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

  1.  การประเมินจากตารางเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน  การส่งงานตามกาํหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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  2.  การประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร 

  3.  จาํนวนผูก้ระทาํทุจริตในการสอบ 

  4.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  5.  ผลการสอบในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม  จริยธรรมโดยตรง 

  6.  สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวา่งผูเ้รียนร่วมกนัและกบัผูส้อนทุกคน 

  7.  การทาํงานเป็นกลุ่ม  และรายงานผลงาน   

  

2.2   ด้านความรู้ 

        2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  นกัศึกษาตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต  และความรู้เก่ียวกบั

สาขาวชิาท่ีศึกษาเพื่อใชใ้นการดาํรงชีพและช่วยพฒันาสังคม  ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

  1.  มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวชิาท่ีศึกษาและใฝ่รู้ในสถานการณ์ต่างๆ    

  2.  มีความรู้ในหลกัการวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ในสาขาวชิาของตน 

  3.  มีความรู้และประสบการณ์ในการแกปั้ญหาการทาํงานได ้

 

       2.2.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1.  บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 

  2.  อภิปรายเป็นกลุ่มโดยใหผู้ส้อนตั้งคาํถาม  ตามเน้ือหาโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

  3.  สอนใหค้น้ควา้และทาํรายงานทั้งเด่ียวและกลุ่ม 

  4.  เปรียบเทียบความรู้จากหอ้งเรียนกบัประสบการณ์การปฏิบติังานจริง 

 

       2.2.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1.  ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและใหค้ะแนน 

  2.  ประเมินจากรายงานท่ีใหค้น้ควา้ 

  3.  ประเมินจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  4.  ประเมินดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรม 
 

2.3   ทกัษะทางปัญญา 

          สามารถประยุกตค์วามรู้ภาคทฤษฎี  และภาคปฎิบติัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาการสามารถ

บอกเล่าด้วยการวินิจฉัยอย่างผูรู้้และสถานการณ์ท่ีขาดข้อมูลข่าวสารท่ีสมบูรณ์ สามารถสังเคราะห์และ

ประยุกต์ใช้ผลงานวิจยั  ส่ิงตีพิมพ์ / ส่ือต่างๆ ทางวิชาการ สามารถวางแผนอย่างเป็นอิสระ และดาํเนินการ

โครงการสาํคญัหรือโครงการวิจยัคน้ควา้ทางวชิาการ  โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
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         2.3.1 ผลการเรียนรู้ทางด้านทกัษะทางปัญญา 

  1.  สามารถคน้ควา้หาความรู้  ขอ้เทจ็จริง  เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการ   

  2. สามารถใช้ข้อมูลท่ีได้จากการค้นควา้มาศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง

สร้างสรรค ์

  3.  สามารถใชค้วามรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัมาใชป้ฏิบติัในงานประจาํและแกไ้ขปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนและพฒันางานประจาํไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

        2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

  1.  การเรียนรู้จากการแกปั้ญหา (PBL) 

  2.  การเรียนรู้รายบุคคล (IS) 

  3.  การเรียนรู้จากการทาํงาน (WBL) 

  4.  การเรียนรู้ท่ีเนน้การวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ (RBL) 

  5.  การอภิปรายกลุ่ม 

  6.  การบรรยายโดยผูท้รงคุณวฒิุหรือผูป้ระสบความสาํเร็จในวชิาชีพ 

        2.3.3 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

  1.  ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 

  2.  การสอบขอ้เขียน 

  3.  การเขียนรายงาน 

  4.  การสัมมนา 

  5.  การวเิคราะห์ / วจิารณ์ 

  6.  การแสดงความคิดเห็นในและหนา้ชั้นเรียน 

 

             2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

        สามารถริเร่ิมอยา่งสร้างสรรคแ์ละจดัการแกไ้ขขอ้โตแ้ยง้ปัญหาท่ียุง่ยากซบัซ้อน  มีความรับผิดชอบ

ในการดาํเนินงานของตนเอง  และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ี  แสดงออกซ่ึงทกัษะการเป็นผูน้าํและผูต้ามไดอ้ยา่ง

เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 

         2.4.1  การเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ 

  1.  มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  

  2. มีภาวะผูน้าํในการทาํงานของกลุ่ม 

  3.  มีความคิดริเร่ิมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานของกลุ่ม 

  4.  มีความรับผดิชอบต่ออาชีพ  มีนํ้าใจและเสียสละพร้อมอุทิศตนในการทาํงานเพื่อส่วนรวม 
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        2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

  1.  กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 

  2.  กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ คน้ควา้หาขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์หรือตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น 

  3.  การเรียนรู้โดยโครงการ (Project Base) 

  4.  การเรียนรู้เชิงบริการ 

  5.  กิจกรรมบทบาทสมมุติ 

  6.  ศึกษาโดยใชก้รณีศึกษา 

        2.4.3  วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

  1.  ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผูเ้รียนในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํงาน 

  2.  ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนัและกนั  

  3.  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 

  4.  ใชผ้ลการประเมินจากการเรียนรู้เชิงบริการ 

  5.  ประเมินจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

  2.5   ทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

         สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูฟั้ง  นําเสนอรายงานทั้งรูปแบบท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการจากส่ิงตีพิมพ ์/ ส่ือต่างๆ  ทางวชิาการและวชิาชีพ  มีความสามารถในการประเมินผล

อยา่งมีวิจารณญาณ  โดยใชข้อ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน

การตรวจสอบปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

                    2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    1.  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ดว้ยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวทิยาศาสตร์อยา่ง

มีวจิารณญาณเพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

  2.  มีความรู้และทกัษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3.  มีความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนาํไปใชไ้ด้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 



 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   

 

87 

        2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1.  ทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์ 

  2.  แกปั้ญหาโจทยโ์ดยใชค้ณิตศาสตร์หรือสถิติ 

  3.  ฝึกใชส้ถิติประมวลผลขอ้มูลในการวจิยั 

  4.  ใชต้าํราภาษาองักฤษ  ประกอบการเรียนการสอน 

  5.  ฝึกใหค้น้ควา้หาขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ 

  6.  ฝึกใหน้าํเสนอผลงานท่ีคน้ควา้ดว้ยตนเองในรูปแบบต่างๆ  

  7.  บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์  เครือข่าย และซอฟตแ์วร์หรือส่ือต่างๆ ในทุกรายวิชาท่ีสามารถ

ทาํได ้

  8.  ฝึกใหน้าํเสนอผลงานท่ีคน้ควา้ดว้ยตนเองในรูปแบบต่างๆ  

 

                  2.5.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1.  ประเมินผลโดยการสอบขอ้เขียนและปากเปล่า 

  2.  ประเมินผลจากการนาํเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  3.  ประเมินผลจากการใชค้อมพิวเตอร์ 

  4.  ผลการแกปั้ญหาโจทยท์างคณิตศาสตร์   

 

3.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ในหมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาแกน กลุ่มวชิาเอกบังคับ เอกเลอืก และ 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิ 

                        3.1   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                        3.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                                  1.มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความตระหนกั สาํนึก เห็นคุณค่าของความเป็นคนดี มี

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพและวชิาการตามหลกัการนิเทศศาสตร์ 

                                  2. มีวนิยัในตนเอง อดทน ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อองคก์ร และ

ต่อสังคมโดยรวม 

                                  3. มีจิตสํานึกสาธารณะ และตระหนกัถึงบทบาทของการเป็นนกันิเทศศาสตร์ในการแกไ้ข

ปัญหาและพฒันาสังคม ประเทศชาติ 

                                   4.วิเคราะห์ และสามารถนําความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ทั้ งใน

ชีวติประจาํวนั การเรียน และวชิาชีพ 
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                      3.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                          1. กาํหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์รของหลกัสูตร เพื่อให้นกัศึกษามีความตระหนกั มีจิตสํานึกและ

ระเบียบวนิยั 

                          2.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในรายวิชา และการ

มอบหมายใหน้กัศึกษาทาํกิจกรรม โครงงานต่าง ๆ  

                          3.การเรียนการสอนตอ้งเน้นการประยุกต์ใช้คุณธรรม จริยธรรมสําหรับการนาํไปประกอบ

วชิาชีพ และการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

                          4. อาจารยผ์ูส้อนตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

 

                          3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                           1.ประเมินจากจาํนวนการเข้าชั้ นเรียนของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย รวมทั้งการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวชิาและของหลกัสูตร 

                           2.ประเมินจากจาํนวนผูทุ้จริตในการสอบ 

                           3. ประเมินจากการทาํงานเป็นทีม และการทาํกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 

                       4. ประเมินจากความรับผดิชอบท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานหรือกิจกรรมโครงงานต่าง ๆ  

 

                    3.2 ด้านความรู้ 

                        3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                             1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ รวมถึงผลกระทบ

ของนิเทศศาสตร์ท่ีมีต่อบริบทอ่ืน ๆ ทางสังคม 

                             2. สามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจในศาสตร์ต่าง ๆ มาบูรณาการกบัการเรียนรู้ในชั้นเรียน และ

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

                              3. สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั

อยา่งต่อเน่ือง 

                              4. สามารถประเมิน สรุป และตดัสินเก่ียวกบัความคิด ค่านิยม ผลงานต่าง ๆ อยา่งมีหลกัเกณฑ ์

และเหมาะสมกบัผูไ้ดช่ื้อวา่เป็นนกันิเทศศาสตร์ 
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                        3.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้         

                             1.การบรรยายในชั้นเรียน และการซกัถาม ร่วมแสดงความคิดเห็น 

                             2.การอภิปรายกลุ่มใหญ่ และกลุ่มยอ่ย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

                             3.สอนให้นักศึกษารู้จกัศึกษาค้นควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ โดยให้รู้จกัการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ขอ้มูล 

                             4.สอนโดยเนน้ความรู้ดา้นวชิาการควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

                        3.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                              1.ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

                              2. ประเมินจากรายงานหรือโครงงานท่ีมอบหมาย 

                              3.ประเมินจากการจดักิจกรรม โดยใชแ้บบทดสอบ และแบบสอบถาม 

 

                    3.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

                         3.3.1 ผลการเรียนรู้ทางด้านทกัษะทางปัญญา 

                               1.สามารถวเิคราะห์และวางแผนการส่ือสารในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                               2. สามารถประยกุตค์วามรู้ทางนิเทศศาสตร์และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั ใชท้กัษะทางวชิาชีพ 

และดุลยพินิจในการแกปั้ญหา 

                              3.สามารถนาํความรู้ด้านนวตักรรมทางนิเทศศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันา

ทกัษะในการทาํงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล 

                               4.สามารถสร้างความลุ่มลึกทางความคิดและสามารถสร้างสรรคก์ารส่ือสารให้เหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมายในบริบทท่ีหลากหลาย 

                        

                           3.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

                               1.การเรียนรู้จากการแกปั้ญหา (PBL) 

                               2.การเรียนรู้รายบุคคล (IS) 

                               3.การเรียนรู้จากการทาํงาน (WBL) 

                               4.การอภิปรายกลุ่ม 

                               5.การบรรยายโดยผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

 

                         3.3.3  วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

                               1.ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 

                               2.การสอบขอ้เขียน 
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                               3.การสอบปฏิบติัรายบุคคล และรายกลุ่ม 

                               4.ประเมินจากความสามารถในการวเิคราะห์/วจิารณ์ 

                               5.ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม 

 

                 3.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

                        3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

                               1.สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                               2.สามารถส่ือสารสนทนาตอบโต ้และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างลึกซ้ึงในประเด็นปัญหาท่ี

เกิดข้ึนกบัสังคม 

                               3. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

และวฒันธรรมองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

                               4.สามารถเป็นผูน้าํหรือผูติ้ดตามสถานการณ์และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถเป็นผูน้าํทางความคิดในการพฒันาชุมชน สังคม ภูมิภาค และนานาชาติ 

                        3.4.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ 

                              1.กาํหนดกิจกรรมเป็นกลุ่ม เป็นทีม 

                              2.กาํหนดการทาํงานเป็นโครงการโดยใหผู้เ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมและรับผดิชอบโครงการทั้งหมด 

                              3. ศึกษาโดยใชก้รณีศึกษาท่ีฝึกใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความเป็นผูน้าํ และฝึกการแกไ้ขปัญหาใน

กรณีต่าง ๆ  

                              4.การฝึก โดยใชบ้ทบาทสมมุติ 

                         3.4.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

                                1.ประเมินผลงานของกลุ่ม หรือทีม 

                                2.ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดาํเนินกิจกรรมโครงการ 

                                3.ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม 

                                4.ประเมินโดยใชแ้บบทดสอบ 

 

                  3.5 ด้านทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                         3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

                              1.มีทกัษะการส่ือสาร ทั้งการพูด การเขียน และการฟัง มีความสามารถในการนาํเสนองาน

ดว้ยส่ือท่ีหลากหลาย 

                             2. สามารถประเมินผลการทาํงานในเชิงตวัเลข สถิติ การแปลความหมายของสถิติและตวัเลข 
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                               3.สามารถใชค้อมพิวเตอร์ เพื่องานนิเทศศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ร และเป็นผูน้าํทางความคิดท่ีเหมาะสมกบังานในหนา้ท่ี 

                                4.สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบคน้ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล 

และนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

                            3.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านการคิดวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                   1.ทดสอบทกัษะการส่ือสาร เช่น การพดู การเขียน การฟัง และการนาํเสนองาน 

                                   2.ฝึกการใชส้ถิติประมวลผลขอ้มูลในการวจิยั 

                                   3.ฝึกคน้ควา้หาขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ 

                                   4.ใชค้อมพิวเตอร์ เครือข่าย ซอฟแวร์หรือส่ือต่าง ๆ ในทุกรายวชิาท่ีทาํได ้

                                   5.ฝึกใหน้าํเสนอผลงานท่ีคน้ควา้ดว้ยตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  

 

                            3.5.3  วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                    1.ประเมินผลโดยการสอบขอ้เขียน และสอบปฏิบติั 

                                    2.ประเมินผลจากการนาํเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                                    3.ประเมินผลจากการใชค้อมพิวเตอร์ 

                                    4.ประเมินผลจากการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 

Mapping)  

4.1 ผลการเรียนรู้ในตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลกัสูตรสู่รายวชิาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มีความหมายดังนี ้

      4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   1. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

   2. ขยนั อดทน อดกลั้น ประหยดัพอเพียง 

   3. มีวนิยั รู้หนา้ท่ี ตรงเวลา รับผดิชอบ รู้กาลเทศะ 

   4. เสียสละ มีนํ้าใจ มีจิตสาธารณะ 

   5. กตญั�ู มีจิตสาํนึกรักทอ้งถ่ิน สถาบนัและประเทศชาติ 

   6. สุภาพ อ่อนนอ้ม 

   7. รู้รักสามคัคี และมีจิตสาํนึกประชาธิปไตย 

   8. มีจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
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4.1.2 ความรู้ 

  1. มีความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวชิาท่ีศึกษาและใฝ่รู้ในสถานการณ์ต่างๆ 

  2.  มีความรู้ในหลกัการวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ในสาขาวชิาของตน 

  3.  มีความรู้และประสบการณ์ในการแกปั้ญหาการทาํงานได ้

4.1.3 ทกัษะทางปัญญา 

  1. สามารถคน้ควา้หาความรู้ขอ้เทจ็จริง และ เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

  2. สามารถใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางแกไ้ขไดอ้ยา่ง

สร้างสรรค ์

                       3. สามารถใชค้วามรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัมาใชป้ฏิบติัในงานประจาํและแกไ้ข 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพฒันางานประจาํไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.1.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  1. มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

  2. มีภาวะผูน้าํในการทาํงานของกลุ่ม 

  3. มีความคิดริเร่ิมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานของกลุ่ม 

  4. มีความรับผดิชอบต่ออาชีพ มีนํ้าใจ และเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทาํงานเพื่อส่วนรวม 

 

4.1.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวทิยาศาสตร์อยา่งมี

วจิารณญาณเพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

  2. มีความรู้และทกัษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3. มีความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนาํไป ใชไ้ด้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4.2 ผลการเรียนรู้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลกัสูตรสู่รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ  กลุ่มวชิาแกน  มีความหมายดังนี ้

                   4.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                             1.มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความตระหนกั สาํนึก เห็นคุณค่าของความเป็นคนดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและวชิาการตามหลกัการนิเทศศาสตร์ 

                             2. มีวนิยัในตนเอง อดทน ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองคก์ร และต่อ

สังคมโดยรวม 
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                           3. มีจิตสํานึกสาธารณะ และตระหนักถึงบทบาทของการเป็นนักนิเทศศาสตร์ในการแก้ไข

ปัญหาและพฒันาสังคม ประเทศชาติ 

                           4. วเิคราะห์ และสามารถนาํความรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกตใ์ชท้ั้งในชีวิตประจาํวนั 

การเรียน และวชิาชีพ 

                    4.2.2  ด้านความรู้ 

                             1.มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ รวมถึงผลกระทบ

ของนิเทศศาสตร์ท่ีมีต่อบริบทอ่ืน ๆ ทางสังคม 

                             2.สามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจในศาสตร์ต่าง ๆ มาบูรณาการกบัการเรียนรู้ในชั้นเรียน และ

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

                              3.สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั

อยา่งต่อเน่ือง 

                              4.สามารถประเมิน สรุป และตดัสินเกี่ยวกบัความคิด ค่านิยม ผลงานต่าง ๆ อยา่งมีหลกัเกณฑ ์

และเหมาะสมกบัผูไ้ดช่ื้อวา่เป็นนกันิเทศศาสตร์ 

                    4.2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 

                               1.สามารถวเิคราะห์และวางแผนการส่ือสารในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                               2. สามารประยุกตค์วามรู้ทางนิเทศศาสตร์และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั ใชท้กัษะทางวิชาชีพ 

และดุลยพินิจในการแกปั้ญหา 

                               3.สามารถนาํความรู้ดา้นนวตักรรมทางนิเทศศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งมาพฒันา

ทกัษะในการทาํงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล 

                               4.สามารถสร้างความลุ่มลึกทางความคิดและสามารถสร้างสรรคก์ารส่ือสารให้เหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมายในบริบทท่ีหลากหลาย 

 

                    4.2.4  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

                               1.สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                               2.สามารถส่ือสารสนทนาตอบโต ้และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างลึกซ้ึงในประเด็นปัญหาท่ี

เกิดข้ึนกบัสังคม 

                               3. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

และวฒันธรรมองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

                               4.สามารถเป็นผูน้าํหรือผูติ้ดตามสถานการณ์และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถเป็นผูน้าํทางความคิดในการพฒันาชุมชน สังคม ภูมิภาค และนานาชาติ 
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                     4.2.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. มีทกัษะการส่ือสาร ทั้งการพดู การเขียน และการฟัง มีความสามารถในการนาํเสนองานดว้ย

ส่ือท่ีหลากหลาย 

2. สามารถประเมินผลการทาํงานในเชิงตวัเลข สถิติ การแปลความหมายของสถิติและตวัเลข 

3. สามารถใชค้อมพิวเตอร์ เพื่องานนิเทศศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ร และเป็นผูน้าํทางความคิดท่ีเหมาะสมกบังานในหนา้ท่ี 

                           4. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบคน้ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลและ

นาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

                  4.3 ผลการเรียนรู้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลกัสูตรสู่รายวชิาในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเอกบังคับ เอกเลือก และกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ มี

ความหมายดังนี ้

 

                     4.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                             1.มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความตระหนกั สํานึก เห็นคุณค่าของความเป็นคนดี  มีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพและวชิาการตามหลกัการนิเทศศาสตร์ 

                             2. มีวินัยในตนเอง อดทน เสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง                  

ต่อองคก์ร และต่อสังคมโดยรวม 

                             3. มีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ทั้งในบทบาทของนกันิเทศ

ศาสตร์ และสามารถทาํงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดีกบัทุกคนในทุกระดบัขององค์กร ยอมรับฟังความ

คิดเห็นท่ีแตกต่าง และมีมุมมองในการแกไ้ขปัญหา และขอ้ขดัแยง้ในเชิงสร้างสรรค ์

                             4. วเิคราะห์ และสามารถนาํความรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกตใ์ชท้ั้งในชีวิตประจาํวนั 

การเรียน และวชิาชีพ 

                    4.3.2  ด้านความรู้ 

                             1.มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง และปฏิบติัการดา้นนิเทศศาสตร์ โดย

อาศยัความรู้ดา้นนิเทศศาสตร์ 

                             2.สามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจในศาสตร์ต่าง ๆ มาบูรณาการกบัการเรียนรู้ในชั้นเรียน และ

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

                              3 . ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ค ว า ม เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ท า ง วิ ช า ก า ร  แ ล ะ วิ ช า ชี พ  ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี                        

และภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

                              4.สามารถประเมิน สรุป และตัดสินเกี่ ยวกับความคิด ค่านิยม ผลงานต่าง ๆ อย่าง                   

มีหลกัเกณฑ ์และเหมาะสมกบัผูไ้ดช่ื้อวา่เป็นนกันิเทศศาสตร์ 
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                    4.3.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 

                               1.สามารถวเิคราะห์และวางแผนการส่ือสารในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                               2. สามารประยุกตค์วามรู้ทางนิเทศศาสตร์และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั ใชท้กัษะทางวิชาชีพ 

และดุลยพินิจในการแกปั้ญหา 

                               3.สามารถนาํความรู้ด้านนวตักรรมทางนิเทศศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันา

ทกัษะในการทาํงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล 

                               4.สามารถสร้างความลุ่มลึกทางความคิดและสามารถสร้างสรรคก์ารส่ือสารให้เหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมายในบริบทท่ีหลากหลาย 

 

                    4.3.4  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

                               1.สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                               2.สามารถส่ือสารสนทนาตอบโต ้และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างลึกซ้ึงในประเด็นปัญหาท่ี

เกิดข้ึนกบัสังคม 

                               3. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

และวฒันธรรมองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

                               4.สามารถเป็นผูน้าํหรือผูติ้ดตามสถานการณ์และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถเป็นผูน้าํทางความคิดในการพฒันาชุมชน สังคม ภูมิภาค และนานาชาติ 

 

                   4.3.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                               1.มีทกัษะการส่ือสาร ทั้งการพูด การเขียน และการฟัง มีความสามารถในการนาํเสนองาน

ดว้ยส่ือท่ีหลากหลาย 

                               2. สามารถประเมินผลการทาํงานในเชิงตวัเลข สถิติ การแปลความหมายของสถิติและตวัเลข 

                               3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่องานนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ก่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ร และเป็นผูน้าํทางความคิดท่ีเหมาะสมกบังานในหนา้ท่ี 

                                4.สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน้ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 

และนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 

   ความรับผดิชอบหลกั                            ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

GESC1101 เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 
                     

GESC1102 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต                      

GESC1103 พืชพรรณเพ่ือชีวิต                      

GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวิต 
                     

GESC1105 ชีวิตกบัเทคโนโลย ี      •                

GESC1106 การคิดและ

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั 
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รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชา ภาษา 

GECN1101 ภาษาจีนเบ้ืองตน้เพ่ือการ

ส่ือสาร 
                     

GEEN1001 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร                      

GEEN1101 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

ขั้นสูง 
                     

GEEN1102 ภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความ

พร้อมสาํหรับการสมคัรงาน 
                     

GEFR1101 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้เพ่ือการ

ส่ือสาร 
                     

GEJP1101 ภาษาญ่ีปุ่ นเบ้ืองตน้เพ่ือการ

ส่ือสาร 
                     

GEKM1101 ภาษาเขมรเบ้ืองตน้เพ่ือการ

ส่ือสาร 
                     

GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้เพ่ือการ

ส่ือสาร 
                     

GETH1001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                      

GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน้เพ่ือ

การส่ือสาร 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 

 

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์ 

GEHS1001 สารสนเทศเพ่ือการ

เรียนรู้ 
                     

GEHS1101 l สุนทรียภาพของชีวิต                      

GEHS1102 การพฒันาตนเพ่ือ

ความสุขของชีวิต 
                     

GEHS1103 จริยธรรมทางสงัคมและ

การใชเ้หตุผล 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชา สงัคมศาสตร์ 

GESO1001 พลวตัสงัคมไทย                      

GESO1101 พลวตัสงัคมโลก                      

GESO1102 มนุษยก์บั

ส่ิงแวดลอ้ม 
                     

GESO1103 กฎหมายใน

ชีวิตประจาํวนั 
                     

GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียง

และการประยกุตใ์ช ้
                     

GESO1105 ธุรกิจสาํหรับ

ชีวิตประจาํวนั 
                     

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชา พลานามยั 

GEPA1001 การออกกาํลงักาย

เพ่ือสุขภาพ 
                     

GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล                      
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาแกน 

ความรับผดิชอบหลกั                       ความรับผดิชอบรอง 
 

 
รายวชิา 

 

 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

 
2.ความรู้ 

 
3.ทกัษะทางปัญญา 

 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาแกน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
COMM1101    ศิลปะการใชภ้าษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์                     
COMM1102   การถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร                     
COMM1103    หลกันิเทศศาสตร์                      
COMM1104    หลกัการส่ือสารมวลชน                      
COMM1105    หลกัการส่ือสารการตลาด                     
COMM1106    การส่ือข่าวและการรายงานข่าว                     
COMM2101    วาทนิเทศ                      
COMM3101   การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือการส่ือสาร                     
COMM3102    การส่ือสารเพ่ือการพฒันาชุมชน                      
COMM3901    วิธีวิจยัวิทยาทางนิเทศศาสตร์                      
ENGL3771      ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 1                      
ENGL4772      ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 2                     
LAWS2108     กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน                     

100 

 



 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   

 

68 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาเอกบังคบั เอกเลอืก                                  

และกลุ่มวชิาประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษา 

ความรับผดิชอบหลกั                       ความรับผดิชอบรอง 
 

 
รายวชิา 

 

 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

 
2.ความรู้ 

 
3.ทกัษะทางปัญญา 

 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กลุ่มวชิาเอก 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
เอกบงัคบั                     
BCOM1101  หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ                     
COMM2201  วารสารศาสตร์เปรียบเทียบ                                
COMM2202   การออกแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์                      
COMM2203   การบรรณาธิกรณ์ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์                      
COMM2204  การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว                     
COMM2205  การเขียนบทความและบทวิจารณ์                     
COMM2301  หลกัการประชาสมัพนัธ์                     
COMM2302  หลกัการโฆษณา                     
COMM2303 การเขียนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์                     
COMM2304  ศิลปะการนาํเสนอเพ่ือการประชาสมัพนัธ์                     
COMM2305 การผลิตและสร้างสรรคส่ื์อประชาสมัพนัธ์                     
COMM2306  การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค                     
COMM2307 เทคโนโลยสีารสนแทศและส่ือใหม่เพ่ือการประชาสมัพนัธ์                     
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รายวชิา 

 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
เอกบังคบั 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
COMM2401 หลกัการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์และส่ือใหม่                     
COMM2402 การสร้างสรรคบ์ทวิทยกุระจายเสียง                     
COMM2403 การส่ือความหมายดว้ยภาพและเสียงดา้นงานวิทยโุทรทศัน์และส่ือ

ใหม ่
                    

COMM2404  การสร้างสรรคบ์ทวิทยโุทรทศัน์                     
COMM2405 การส่ือข่าวและผลิตรายการข่าวเพ่ือวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์

และส่ือใหม ่
                    

COMM2406 การสร้างสรรคร์ายการวิทยกุระจายเสียง                     
COMM2409 การตดัต่อเบ้ืองตน้เพ่ืองานวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์และส่ือ

ใหม ่
                    

COMM3201 การรายงานข่าวเชิงสืบสวน                     
COMM3203  การจดัการงานวารสารสนเทศ                     
COMM3204  การเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร์                     
COMM3205 วารสารศาสตร์ออนไลน์                     
COMM3301  การจดัการงานประชาสัมพนัธ์                     
COMM3307 การสร้างสรรคแ์ละการผลิตงานโฆษณา                     
COMM3308 การวางแผนและการรณรงคท์างการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา                     
COMM3401  การสร้างสรรคร์ายการวิทยโุทรทศัน์                     
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รายวชิา 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
COMM3402 การจดัการและงานธุรกิจออกอากาศ                     
COMM4202  วารสารศาสตร์ส่ิงพิมพ ์                     
COMM4901 สมัมนาทางนิเทศศาสตร์                     
เอกเลอืก                     
COMM2206 การรายงานและการวิจารณ์ข่าววฒันธรรมและบนัเทิง                     
COMM2207 การรายงานข่าววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม                     
COMM2208 การรายงานข่าวการเมือง                     
COMM2209 การรายงานข่าวเศรษฐกิจ                     
COMM2308 การส่ือสารภาพลกัษณ์                     
COMM2407 ผูด้าํเนินรายการทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์                     
COMM2408 ออกแบบงานศิลป์เพ่ืองานวิทยโุทรทศัน์                     
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0 

 
รายวชิา 

 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
COMM2410 การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์นอกสถานท่ี                     
COMM3202  การถ่ายภาพวารสารสนเทศ                     
COMM3206 ส่ืงพิมพชุ์มชน                     
COMM3302 การวิเคราะห์ตลาดเพ่ือการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา                     
COMM3303  การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสมัพนัธ์                     
COMM3304 การเขียนบทโฆษณา                     
COMM3305 การจดักิจกรรมการประชาสมัพนัธ์                     
COMM3306 การจดัการการประชาสมัพนัธ์ในภาวะวิกฤต                     
COMM3309 การประชาสมัพนัธ์องคก์าร                     
COMM3310 การจดัการความสมัพนัธ์เชิงบูรณาการ                     
COMM3403 ศิลปะการแสดงและการกาํกบั                     
COMM3404 การตดัต่อขั้นสูงเพ่ืองานวิทยโุทรทศัน์และส่ือใหม่                     
COMM3405 วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ชุมชน                     
COMM3406 การผลิตรายการสาระบนัเทิงเพ่ืองานวิทยโุทรทศัน์ และส่ือใหม ่                     
COMM3407 การผลิตสารคดีทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์                     
COMM3408 การนาํเสนองานดา้นวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์และส่ือใหม่                     
COMM3409 วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์เพ่ือเด็กและเยาวชน                     
COMM3410 การคิดสร้างสรรคแ์ละผลิตงานขา้มส่ือ                     
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1 

 
รายวชิา 

 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

 
5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
COMM3411 เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือการส่ือสาร                     
COMM4201  การแปลข่าว                     
COMM4203 การรายงานข่าวต่างประเทศ                     
COMM4301 การจดัการประเด็นปัญหาเพ่ือการประชาสมัพนัธ์                     
COMM4401 การวิพากษง์านวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์                     
COMM4502 การออกแบบเน้ือหากีฬาเพ่ือส่ือใหม่                     
COMM4902 การวิจยัทางนิเทศศาสตร์                     
กลุ่มวชิาปฏิบัติการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกจิศึกษา                     
COMM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์                     
COMM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์                     
COMM4803 เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                     
COMM4804 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                     
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หมวดที ่5 

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

        การวดัผลและการสาํเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั ราชภฏัจนัทรเกษม

วา่  ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข  2) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา :  

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่กาํลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตร 

         กาํหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยการตรวจสอบจากคะแนน

การสอบหรืองานท่ีมอบหมายให้ทาํไม่ว่าจะเป็นลกัษณะงานกลุ่มหรือลกัษณะงานเด่ียวก็ตาม โดยคาํนึงถึงผล

การเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนของอาจารยแ์ต่ละรายวิชาท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั  และกาํหนดให้เป็นส่วนหน่ึง

ของระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจตรงกนัทั้งสถาบนั และนาํไป

ดาํเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินจากภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
  การทวนสอบในระดบัรายวชิาควรใหน้กัศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา โดย

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการสอนและมีการประเมินผลขอ้สอบ

โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  เพื่อใหมี้หลกัประกนัทางดา้นคุณภาพและมาตรฐาน การทวนสอบในระดบั

หลกัสูตรสามารถทาํไดโ้ดยมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษา ดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้และรายงานผล 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากทีนั่กศึกษาสําเร็จการศึกษา 

          การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทาํอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจยัท่ีได้ยอ้นกลับมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้ งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ

หน่วยงานโดยองคก์รระดบัสากล  โดยมุ่งเนน้ในการวจิยัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

        1.  ศึกษาภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต  โดยประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษาในดา้น

ของระยะเวลาในการหางานทาํ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถและความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบ

อาชีพ 

                     2.   ศึกษาความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการ โดยการส่งแบบสอบถามหรือขอเขา้สัมภาษณ์                

เพื่อประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ทาํงานในสถานประกอบการ นั้น ๆ  

    3.   ศึกษาความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
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                        4.   ศึกษาความคิดเห็นจากนกัศึกษาเก่า ท่ีไปประกอบอาชีพในดา้นความพร้อมและความเหมาะสม

ของเน้ือหาท่ีกาํหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต เพื่อนาํขอ้คิดเห็นนั้นมาปรับปรุง

หลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 
                    5.  ศึกษาความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือเป็นอาจารยพ์ิเศษต่อความ

พร้อมของนกัศึกษาในการเรียน และคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองคค์วามรู้

ของนกัศึกษา 
                    6. สํารวจจาํนวน ผลงานของนกัศึกษาเช่น  จาํนวนรางวลัทางสังคมและวิชาชีพ  จาํนวนกิจกรรม

การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  จาํนวนกิจกรรมอาสาสมคัรในองคก์รท่ีทาํประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ 

 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 การสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ว่าด้วยการจดั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                            หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

 

108 

หมวดที ่6 

การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ :  

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้แก่อาจารย์ใหม่เร่ืองบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการ

เรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวชิา  

1.2 ใหค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายของมหาวทิยาลยั  สถาบนั คณะตลอดจนหลกัสูตรท่ีสอน  

1.3 อบรมเทคนิควธีิการสอน การใชส่ื้อ การวดัประเมินผล การวิเคราะห์ผูเ้รียน การวิจยั เพื่อพฒันาการ

สอน การจดัทาํรายละเอียดรายวชิาและแผนการสอน 

1.4  กาํหนดอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํปรึกษา 

1.5  ทดลองสอน ประเมินการสอน 

1.6 ส่งเสริมอาจารยใ์หม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจยัอย่างต่อเน่ือง  สนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและ

วชิาชีพในองคก์รต่าง ๆเพื่อพฒันาวิชาชีพอาจารย ์ทั้งในประเทศและ/ หรือต่างประเทศ การร่วมเครือข่ายพฒันา

วชิาชีพอาจารย ์ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 

 

2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ :  

2.1    การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล  

      1.  ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจยัอย่างต่อเน่ือง  สนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคก์รต่าง ๆเพื่อพฒันาวิชาชีพอาจารย ์ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ การร่วมเครือข่ายพฒันา

วชิาชีพอาจารย ์ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 

      2.   เพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 

      3.  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  เช่น การวิจัย  การทําผลงานทางวิชาการ                     

การนาํเสนอผลงานทางวชิาการ  การอบรมระยะสั้น  ฯลฯ 

2.2     การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ 
                        1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 

       2.   มีการกระตุน้อาจารยท์าํผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิา 
       3. ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ                

มีความเช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ 
       4.  จดัสรรงบประมาณสาํหรับการทาํวิจยัและจดัให้อาจารยทุ์กคนเขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่างๆ ของคณะ 
     5.  จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7  

การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร :  

ในการบริหารหลกัสูตร จะมีคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร มีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและให้คาํแนะนาํ  

ตลอดจนกาํหนดนโยบายในการบริหารหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีแนวทางในการดาํเนินงาน  

ดงัน้ี 

 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พฒันาหลกัสูตรให้

ทนัสมยัโดยคณาจารยใ์น

หลกัสูตรและนกัศึกษาสามารถ

กา้วทนัหรือเป็นผูน้าํในการสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ ๆ ทางดา้นนิเทศ

ศาสตร์ 

2. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิด

ความใฝ่รู้  มีแนวทางการเรียนท่ี

สร้างทั้งความรู้ความสามารถใน

ดา้นวชิาการและวชิาชีพท่ีทนัสมยั 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง

หลกัสูตรใหมี้คุณภาพและ

มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐาน

ของหลกัสูตรอยา่งสมํ่าเสมอ 

1. จดัใหห้ลกัสูตรมีความ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพ 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้

ทนัสมยัโดยมีการพิจารณา

ปรับปรุงหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี 

3. จดัรูปแบบในการเรียน

ในวชิาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฏี

และภาคปฏิบติั และมีแนว

ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจาํ

วชิาใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาความรู้ท่ี

ทนัสมยัดว้ยตนเอง 

4. จดัใหมี้ผูส้นบัสนุนการ

เรียนรู้ และ หรือผูช่้วยสอนเพื่อ

กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

 

1. หลกัสูตรท่ีสามารถ

อา้งอิงกบัมาตรฐานท่ีกาํหนด

โดยองคก์รวชิาชีพทางดา้น มี

ความทนัสมยัและมีการ

ปรับปรุงสมํ่าเสมอ 

2. จาํนวนวชิาเรียนท่ีมี

ภาคปฏิบติัและวชิาเรียนท่ีมี

แนวทางใหน้กัศึกษาไดศึ้กษา

คน้ควา้ความรู้ใหม่ไดด้ว้ย

ตนเอง 

3. จาํนวนและรายช่ือ

คณาจารย ์ประวติัและคุณวุฒิ

พร้อมทั้งประสบการณ์และการ

อบรมและพฒันาของคณาจารย ์

4. จาํนวนบุคลาการ

ผูส้นบัสนุนการสอน 
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

 5.  กาํหนดใหอ้าจารยท่ี์

สอนในหลกัสูตรมีคุณวฒิุไม่

ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเป็นผูมี้

ประสบการณ์ 

6. มีจาํนวนอาจารย์

ประจาํในหลกัสูตรไม่นอ้ย

กวา่เกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

7. สนบัสนุนใหอ้าจารย์

ผูส้อนเป็นผูเ้ช่ียวชาญทาง

วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 

8. ส่งเสริมใหอ้าจารย์

ประจาํในหลกัสูตรใหไ้ปดู

งานในหลกัสูตรหรือวชิาการ

ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ

ต่างประเทศ 

       9. มีการประเมิน

หลกัสูตรโดยคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิภายในทุกปี  

และภายนอกอยา่งนอ้ยทุก 4 

ปี 

       10. จดัทาํฐานขอ้มูล

ทางดา้นนกัศึกษา  อาจารย ์ 

อุปกรณ์  เคร่ืองมือวจิยั  

งบประมาณ  ความร่วมมือกบั

ต่างประเทศ  ผลงานทาง

วชิาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ

เป็นขอ้มูลในการประเมินของ

คณะกรรมการ 

 

5.  การเรียนรู้และ

บนัทึกกิจกรรมในการ

สนบัสนุนการเรียนรู้ 

6. ผลของการประเมิน

การเรียนการสอน  อาจารย์

ผูส้อน   

7. ประเมินผลโดย

คณะกรรมการท่ีประกอบดว้ย

อาจารยภ์ายในคณะฯทุก 2 ปี 

8. ประเมินผลโดย

คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอกทุก ๆ 4 ปี 

9. ประเมินผลโดย

บณัฑิตผูส้าํเร็จการศึกษาทุก ๆ 

2 ปี 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

       หลกัสูตรไดรั้บการจดัสรรงบประมาณประจาํปีจากคณะ  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ

รายได้  เพื่อดาํเนินโครงการพฒันาอาจารยแ์ละพฒันานักศึกษา  ตลอดจนสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้น

เรียนและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองของนกัศึกษา  

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่ เดิม 

                  2.2.1 สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 

                    ใช้อาคารสถานท่ีคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ใช้อาคาร 9,9/1 ในการ

จดัการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

                   หอ้งปฏิบติัการพร้อมครุภณัฑ์ 

 

ลาํดับที ่            ประเภท ขนาด จํานวน (ห้อง) 

1. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 40  เคร่ือง 4 

2. หอ้งปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ 20 คน 1 

3. หอ้งปฏิบติัการตดัต่อ 20 คน 1 

4. หอ้งปฏิบติัการถ่ายภาพ 15 คน 1 

5. หอ้งปฏิบติัการวารสารศาสตร์ 30 คน 1 

6. หอ้งปฏิบติัการบนัทึกเสียง 15  คน 1 

7. หอ้งปฏิบติัการสตูดิโอ 60 คน 1 

8. หอ้งเรียน 100 คน 

60 คน 

40 คน 

30 คน 

1 

1 

1 

1 

9 หอ้งประชุมสัมมนา 140 คน 

100  คน 
1 

1 
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                 อุปกรณ์การศึกษา 

 

ลาํดับที ่ ประเภท จํานวน 

1. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 7 ชุด 

2. ชุดเคร่ืองขยายเสียง 7 ชุด 

3. เคร่ืองเล่น VDO/DVD 3 เคร่ือง 

4. LCD Projector 19 ชุด 

5. เคร่ืองฉายแผน่ทึบ 4 เคร่ือง 

 

*** มีการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหวา่งคณะ,สาขาวชิา 

 

            2.2.2. หอ้งปฏิบติัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (E-Learning) 

                 ใชเ้อกสารประกอบการศึกษาในห้องสมุดคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ซ่ึง

ให้บริการหนงัสือ ตาํรา วารสาร วิทยานิพนธ์ และส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ รวมทั้งโสตทศันูปกรณ์ วสัดุทางการตลาด

และสาขาอ่ืนท่ีมหาวทิยาลยัเปิดสอนจาํนวนทั้งส้ิน 1,959 เล่ม ประกอบดว้ย 

                  - หนงัสือภาษาไทย                         จาํนวน  1,228  เล่ม 

                  -  หนงัสือภาษาองักฤษ                    จาํนวน     177  เล่ม 

                  -  วารสารภาษาไทย                         จาํนวน     118  เล่ม 

                  -  ส่ือ CD,DVD                              จาํนวน      161 เร่ือง 

                  -  งานวจิยั                                     จาํนวน      103  เล่ม 

                  -  สารคดี                                       จาํนวน        81 เล่ม 

 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

     ประสานงานกบัสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัซ้ือหนงัสือ  ตาํราและส่ือการ

สอนต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้บริการให้กบัอาจารยแ์ละนกัศึกษาไดค้น้ควา้  และใชป้ระกอบการเรียนการสอน  

ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือทางหลกัสูตรไดม้อบหมายให้อาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาจะเป็นผูค้ดัเลือกให้

เหมาะสมกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั  นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนในบางรายวิชายงัมีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะรายช่ือหนงัสือหรือตาํราท่ีเก่ียวขอ้งให้สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจดัซ้ือหนงัสือใน

ส่วนของคณะจะมีหอ้งสมุดยอ่ย เพื่อบริการหนงัสือ ตาํรา หรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะตอ้งจดัส่ือการสอน

อ่ืนเพื่อใชป้ระกอบการสอนของอาจารย ์เช่น เคร่ืองมลัติมีเดีย โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์  โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางการบญัชี  เคร่ืองฉายสไลด ์ เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรีษะ  เป็นตน้ 
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               2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

          มีเจ้าหน้าท่ีประจาํห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพื่อนําเข้า

ห้องสมุดกลางและทาํหนา้ท่ีประเมินความเพียงพอของหนงัสือ ตาํรา  นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีดา้นโสตทศันูปกรณ์

จะอาํนวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารย ์  และยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการการใชส่ื้อ

ของอาจารยด์ว้ย   

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ :  

                    คดัเลือกอาจารยใ์หม่ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร  

       คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  และคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีการประชุมร่วมกนัเพื่อวางแผนการ

จดัการเรียนการสอน  การประเมินผล  และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดยจะเก็บรวบรวม

ทั้งหมดเพื่อประกอบการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรตลอดจนประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจดัการเรียน

การสอนใหบ้รรลุตามปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

       มหาวิทยาลยัแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการบริหารคณะโดยพิจารณาจาก

ประวติัการศึกษาโดยวฒิุการศึกษาท่ีรับคือระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาและประสบการณ์ทาํงานตรงจาก

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

                    หลักสูตรใช้ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนร่วมกับคณะ ทั้งน้ีควรมีคุณวุฒิ

ปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบหรือตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด 

 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน   

                    มีการอบรมให้ความรู้ท่ี เ ก่ียวข้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ  โดยได้รับการสนับสนุนจาก            

คณะและมหาวทิยาลยั 
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5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

 5.1 การให้คําปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา  

                     มหาวทิยาลยัแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศึกษาทุกคน  โดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหาใน

ดา้นการเรียนการสอนสามารถท่ีจะปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการได ้โดยคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรจะ

เป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาและคณาจารยทุ์กคนจะตอ้งมีภาระหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กบันักศึกษา  โดยมีการกาํหนด

ชัว่โมงภาระงานในการใหค้าํปรึกษา(Office  Hours) เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ปรึกษาได ้  

  5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา   

                     การท่ีนกัศึกษาในหลกัสูตรมีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวชิา  นกัศึกษาสามารถยื่นคาํ

ร้องขอดูรายละเอียดการประเมินผลของอาจารยผ์ูส้อนได ้

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   

 มหาวทิยาลยัมีการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและความตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นประจาํ

ทุกปี  พร้อมทั้งนาํผลการวิจยัมาปรับปรุงคุณภาพของบณัฑิตให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและ

สังคม 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators) 

     ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลกัสูตร 

      ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

     เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

1)  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน

หลกัสูตร 

x x x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลกัสูตร  ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้งกบั

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/วิชา  

(ถา้มี) 

x x x x x 

3)  มีรายละเอียดของรายวชิา  และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม  (ถา้มี)  ตามแบบ  มคอ.3  และ มคอ.4  อยา่งนอ้ยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

 

x x x x x 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

4)  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของรายวชิา  และรายงานผล

การดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถา้มี)  ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนันบัจากวนัส้ินสุดการสอบ

ปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

x x x x x 

5)  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสูตรตามแบบ  มคอ.

7 ภายใน 60 วนั นบัจากวนัส้ินสุดปีการศึกษา 
x x x x x 

6)  มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ท่ีกาํหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 

25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7)  มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนกลยุทธ์

การสอน และหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน

การดาํเนินงานของหลกัสูตรท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีผา่นมา 

 x x x x 

8)  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศ หรือ

คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน x x x x x 

9)  อาจารยทุ์กคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ

อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
x x x x x 

10)  จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการ

พฒันาดา้นการเรียนการสอนและอ่ืนๆไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ50 ต่อปี 

x 

 

x x  x x  

 

11)  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย / บณัฑิตใหม่ท่ีมี

ต่อคุณภาพหลกัสูตร  เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

x 

 

x 

12)  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่  

เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0   

     

x 

13)  ระดบัคะแนนสะสมของรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพบงัคบัในแต่

ละปีของนกัศึกษาไม่ตํ่ากวา่ C และมีจาํนวนนกัศึกษาผา่นเกณฑ์

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

x 

 

x x  x x  

 

14)  มีการทวนสอบกลุ่มวชิาชีพท่ีเป็นรายวชิาตามขอ้กาํหนดใน

สภาวชิาชีพ และนกัศึกษาตอ้งมีคะแนนสอบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

60  ของคะแนนทั้งหมด  และมีจาํนวนนกัศึกษาท่ีสอบผา่นการ

ประเมินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

    x 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

15)  ร้อยละของนกัศึกษามีงานทาํภายใน 1 ปี หลงัจากสาํเร็จ

การศึกษา ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 

    x 

16)  บณัฑิตท่ีไดง้านทาํไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์

ก.พ. กาํหนด 

    x 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้)  ในแต่ละปี 11 12 12 13 16 

ตวับ่งช้ีบงัคบั  (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 9 10 10 10 12 

 

เกณฑ์ประเมิน :  

 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี  ตัวบ่งช้ีบังคับ                 

(ตวับ่งช้ีท่ี 1-5)   มีผลดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย  และมีจาํนวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่นอ้ย

กวา่ 80%  ของตวับ่งช้ีรวม  โดยพิจารณาจากจาํนวนตงับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 

การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

  

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน :   

        คณะกรรมการหลกัสูตร กาํหนดให้ผูส้อนจดัการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชาและ

ให้ผูป้ระสานงานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนในคร้ังต่อไป จากนั้นให้

นาํเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อดาํเนินการต่อไป 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน:   

การประเมินทกัษะดงักล่าวสามารถกระทาํไดด้งัต่อไปน้ี 

1.2.1 ประเมินโดยนกัศึกษาท่ีเรียนในแต่ละรายวชิา 

1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารยผ์ูส้อน 
 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม   

 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  โดยสาํรวจขอ้มูลจาก 

 2.1  นกัศึกษาและบณัฑิต   

 2.2  ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 2.3  ผูท้รงคุณวุฒิ 

 2.4  อาจารยผ์ูส้อน 

 2.5  กรรมการบริหารหลกัสูตร 
  

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร   

 สาขาวิชาผ่านการประเมินจากหน่วยงานประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของ

สาขาวชิาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร   

             ในการทบทวนผลการประเมินของสาขาเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตร  มีดงัน้ี 

4.1  สาขาวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรจากนักศึกษา บัณฑิตและผู ้ใช้บัณฑิตรวมถึง

ผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะ 

4.2  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้โดยอาจารยใ์นสาขาวิชาร่วมกนัวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 

4.3  ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสมและทนัสมยั 



 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                            หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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เอกสารหมายเลข  1 

ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตรเดมิและหลกัสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549 กับหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2549 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

เหตุผล 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

ช่ือหลกัสูตร   

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาไทย : ศิลปศาตรบณัฑติ  

                 สาขาวชิานิเทศศาสตร์                    สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts 

(Communication Arts) 

ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Arts 

(Communication Arts) 

 

ช่ือปริญญา   

ช่ือเตม็ : ศิลปศาสตรบณัฑิต (นิเทศศาสตร์) ช่ือเตม็ : ศิลปศาสตรบณัฑิต (นิเทศศาสตร์)  

Bachelor of Arts Bachelor of   Arts  

(Communication Arts) (Communication Arts)  

ช่ือย่อ : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) ช่ือย่อ : ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)  

B.A.(Communication Arts) B.A.(Communication Arts)  

แขนงวชิา กลุ่มวชิา ยกเลิกแขนงวชิา 

เปล่ียนเป็นกลุ่มวชิา ตาม

ขอ้กาํหนดของ สกอ. 

แขนงวารสารศาสตร์ กลุ่มวชิาวารสารศาสตร์และส่ือออนไลน์ ยกเลิกแขนงวารสาร

ศาสตร์ เปล่ียนเป็นกลุ่ม

วชิาวารสารศาสตร์และส่ือ

ออนไลน ์ (จากผลการ

วพิากษห์ลกัสูตร) 

แขนงการประชาสัมพนัธ์ กลุ่มวชิาการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา ยกเลิกแขนงการ

ประชาสมัพนัธ์ 

เปล่ียนเป็นกลุ่มวชิาการ

ประชาสมัพนัธ์และการ

โฆษณา (จากผลการ

วพิากษห์ลกัสูตร) 

แขนงวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ กลุ่มวชิาวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์

และส่ือใหม่ 

ยกเลิกแขนง

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์ เปล่ียนเป็นกลุ่ม

วชิาวทิยกุระจายเสียงวทิยุ

โทรทศัน์และส่ือใหม่ 

(จากผลการวพิากษ)์ 
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หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2549 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

แขนงการโฆษณา - ยกเลิกแขนงการโฆษณา 

นาํไปรวมเป็นกลุ่ม

วชิาการประชาสมัพนัธ์

และการโฆษณา (จากผล

การวพิากษห์ลกัสูตร) 

จาํนวนหน่วยกิตรวม 131หน่วยกิต จาํนวนหน่วยกิตรวม 136หน่วยกิต เพ่ิมจาํนวนหน่วยกิตจาก 

131 หน่วยกิตเป็น 136 

หน่วยกิต เพ่ือใหน้กัศึกษา

ไดเ้รียนวชิาปฏิบติัท่ี

จาํเป็นต่อวชิาชีพมากข้ึน 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                         30 หน่วยกติ 1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                               

 

30 หน่วยกติ ไม่ปรับ ตามขอ้กาํหนด

ของมหาวทิยาลยั 

1.1 กลุ่มวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

6  หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

6 หน่วยกิต ไม่ปรับ ตามขอ้กาํหนด

ของมหาวทิยาลยั 

1.2 กลุ่มวชิาภาษา   9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวชิาภาษา     9 หน่วยกิต ไม่ปรับ  ตามขอ้กาํหนด

ของมหาวทิยาลยั 

1.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  7 หน่วยกิต  ไม่ปรับ ตามขอ้กาํหนด

ของมหาวทิยาลยั 

1.4 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 1.4  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต  ไม่ปรับ ตามขอ้กาํหนด

ของมหาวทิยาลยั 

1.5 กลุ่มวชิาพลานามยั 2 หน่วยกิต 1.5  กลุ่มวชิาพลานามยั  2 หน่วยกิต  ไม่ปรับ ตามขอ้กาํหนด

ของมหาวทิยาลยั 

2.หมวดวชิาเฉพาะ 95หน่วยกติ 2.หมวดวชิาเฉพาะ 100หน่วยกติ เพิม่จาํนวนหน่วยกติจาก 

95 หน่วยกติเป็น 100 

หน่วยกติ จากผลการ

วพิากษ์หลกัสูตร 

กลุ่มวชิาแกน 24หน่วยกติ กลุ่มวชิาแกน 39หน่วยกติ เพิม่จาํนวนหน่วยกติจาก 

24 หน่วยกติ เป็น 39 นก. 

เพือ่ให้ครอบคลมุเนือ้หา

ทุกด้านของนิเทศศาสตร์ 
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หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2549 

 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

COMM1001 ศิลปะการใช้

ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) COMM1101ศิลปะการใช้

ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับ

คาํอธิบายรายวชิาให้

เหมาะสมกบัวชิาชีพ 

COMM1002 การถ่ายภาพ

เพ่ือการส่ือสาร 

3(2-2-5) COMM1102 การถ่ายภาพ

เพ่ือการส่ือสาร 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา

ใหส้อดคลอ้งกบั

เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

COMM2003 วาทนิเทศ 3(2-2-5) COMM2101 วาทนิเทศ 3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับ

คาํอธิบายรายวชิาให้

สอดคลอ้งกบัวชิาชีพ 

COMM3005 การวเิคราะห์

สถานการณ์เพ่ือการส่ือสาร 

3(3-0-6) COMM3101 การวเิคราะห์

สถานการณ์เพ่ือการส่ือสาร 

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิาให้

สอดคลอ้งกบัการกาํหนด

รหสัวชิาตามโครงสร้าง

ใหม่ 

COMM3006 การส่ือสาร

เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 

3(2-2-5) COMM3102 การส่ือสาร

เพ่ือการพฒันาชุมชน 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา

ใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั 

ENGL1201 การฟังและการ

พดู 1 

3(3-0-6) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา   

ENGL1301 การอ่าน

ภาษาองักฤษ 1 

3(3-0-6) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา 

COMM1101 หลกันิเทศ

ศาสตร์ 

3(3-0-6) COMM1103 หลกันิเทศ

ศาสตร์ 

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียน

จากกลุ่มเอกบงัคบัเป็น

กลุ่มวชิาแกน 

COMM1102 หลกัการ

ส่ือสารมวลชน 

3(3-0-6) COMM1104 หลกัการ

ส่ือสารมวลชน 

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียน

จากกลุ่มเอกบงัคบัเป็น

กลุ่มวชิาแกน 

COMM1103 หลกัการ

ส่ือสารการตลาด 

3(3-0-6) COMM1105 หลกัการ

ส่ือสารการตลาด 

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียน

จากกลุ่มเอกบงัคบัเป็น

กลุ่มวชิาแกน 
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หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2549 

 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

COMM1104 การส่ือข่าว

และการรายงานข่าว 

3(2-2-5) COMM1106 การส่ือข่าว

และการรายงานข่าว 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียน

จากกลุ่มเอกบงัคบัเป็น

กลุ่มวชิาแกน 

COMM3901 ระเบียบวธีิ

วจิยัทางนิเทศศาสตร์ 

3(3-0-6) COMM3901 วธีิวจิยัวทิยา

ทางนิเทศศาสตร์ 

3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวชิาใหเ้ป็นไป

ตามขอ้กาํหนดของ

มหาวทิยาลยั  เปล่ียนจาก

กลุ่มวชิาเอกบงัคบัเป็น

กลุ่มวชิาแกน 

LAWS2108 กฎหมายและ

จริยธรรมส่ือสารมวลชน 

3(3-0-6) LAWS2108 กฎหมายและ

จริยธรรมส่ือสารมวลชน 

3(3-0-6) คงเดิม เป็นรายวชิาท่ี

จาํเป็นต่อวชิาชีพ 

ไม่มีรายวชิาน้ี  ENGL3771 ภาษาองักฤษ

ในส่ือมวลชน 1  

3(3-0-6) เพ่ิมรายวชิา  เป็นรายวชิาท่ี

มีประโยชน์ต่อวชิาชีพ

นิเทศศาสตร์ 

ไม่มีรายวชิาน้ี  ENGL4772 ภาษาองักฤษ

ในส่ือมวลชน 2 

3(3-0-6) เพ่ิมรายวชิา  เป็นรายวชิาท่ี

มีประโยชน์ต่อวชิาชีพ

นิเทศศาสตร์ 

กลุ่มวชิาเอกบงัคบั 15หน่วยกติ   ยกเลกิกลุ่มวชิาเอกบังคบั

หลกัสูตร 2549 โดยนํา

รายวชิาไปรวมกบักลุ่ม

วชิาแกนตามโครงสร้าง

ใหม่ของหลกัสูตร

ปรับปรุง 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก  49 หน่วยกติ กลุ่มวชิาเอก 54 หน่วยกติ ยกเลกิกลุ่มวชิาเอกเลอืก

เปลีย่นเป็นกลุ่มวชิาเอก

ตามกลุ่มวชิาตาม

โครงสร้างใหม่ของ

หลกัสูตรปรับปรุง 

บังคบัเฉพาะแขนง 25หน่วยกติ บังคบักลุ่มวชิา 33 หน่วยกติ ยกเลกิบังคบัเฉพาะแขนง 

เปลีย่นเป็นวชิาบังคบัตาม

กลุ่มวชิาตามโครงสร้าง

ใหม่ของหลกัสูตร

ปรับปรุง 
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หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2549 

 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

กลุ่มวชิาวารสารศาสตร์และ

ส่ือออนไลน์ 

   

COMM2201 หลกัวารสาร

ศาสตร์ 

3(3-0-6) COMM2201 วารสาร

ศาสตร์เปรียบเทียบ 

3(3-0-6) ปรับช่ือรายวชิา คาํอธิบาย

รายวชิา ตามคาํแนะนาํ

ของผูท้รงคุณวฒิุในการ

วพิากษห์ลกัสูตร 

COMM2202 การส่ือข่าว

และการรายงานข่าวชั้นสูง 

3(2-2-5) COMM3201 การรายงาน

ข่าวเชิงสืบสวน 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิาและคาํอธิบายรายวชิา.

ใหท้นัสมยั 

COMM2203 กราฟิกเพ่ือ

งานวารสารศาสตร์ 

3(2-2-5) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา  วชิาไม่

สอดคลอ้งกบัวชิาชีพ 

COMM2204 การ

บรรณาธิกรณ์งานวารสาร

ศาสตร์ 

 

3(2-2-5) COMM2203 การ

บรรณาธิกรณ์ส่ือส่ิงพิมพ์

และส่ือออนไลน์ 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิาและคาํอธิบายรายวชิา

ใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนั

สถานการณ์ปัจจุบนั 

 

COMM2205 การบริหาร

จดัการงานวารสารศาสตร์ 

3(2-2-5) COMM3203 การจดัการ

งานวารสารสนเทศ 

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิาและคาํอธิบายรายวชิา

ใหเ้หมาะกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั 

COMM3202 การเขียน

สร้างสรรคเ์ชิงวารสาร

ศาสตร์ 

3(2-2-5) COMM3204 การเขียน

สร้างสรรคเ์ชิงวารสาร

ศาสตร์ 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิาและคาํอธิบายรายวชิา

ใหเ้ขม้ขน้และครอบคลุม

เน้ือหาวชิามากข้ึน 

ไม่มีรายวชิาน้ี  COMM3205 วารสาร

ศาสตร์ออนไลน ์

3(2-2-5) เพ่ิมรายวชิา เป็นวชิาท่ี

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั 

COMM3203 ส่ิงพิมพ์

ชุมชน 

3(2-2-5) COMM3206 ส่ิงพิมพ์

ชุมชน 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับ

คาํอธิบายรายวชิาให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั เปล่ียนจากกลุ่ม

วชิาบงัคบัเฉพาะแขนงไป

เป็นกลุ่มวชิาเอกเลือก 
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หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2549 

 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

COMM4901 สมัมนาทาง

นิเทศศาสตร์ 

1(0-2-1) COMM4901 สมัมนาทาง

นิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 

1 หน่วยกิต 1(0-2-1) เป็น 

3 หน่วยกิต 3(2-2-5)  ตาม

ขอ้กาํหนดของ

มหาวทิยาลยั 

กลุ่มวชิาการประชาสัมพนัธ์

และการโฆษณา 

    

COMM2301 หลกัการ

ประชาสมัพนัธ์ 

3(3-0-6) COMM2301 หลกัการ

ประชาสมัพนัธ์ 

3(3-0-6) คงเดิม  เป็นวชิาพ้ืนฐาน

ของวชิาชีพ 

COMM2302 การเขียนเพ่ือ

การประชาสมัพนัธ์ 

3(2-2-5) COMM2303 การเขียนเพ่ือ

การประชาสมัพนัธ์ 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา และ

คาํอธิบายรายวชิา.ให ้

คลอบคลุมเน้ือหามากข้ึน 

COMM2303 ศิลปะการ

นาํเสนอเพ่ือการ

ประชาสมัพนัธ์ 

3(2-2-5) COMM2304 ศิลปะการ

นาํเสนอเพ่ือการ

ประชาสมัพนัธ์  

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิาตาม

โครงสร้างหลกัสูตร

ปรับปรุง 

COMM2304 ส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ 

3(2-2-5) COMM2305 การผลิตและ

สร้างสรรคส่ื์อ

ประชาสมัพนัธ์  

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิาและคาํอธิบายรายวชิา

ใหค้ลอบคลุมเน้ือหามาก

ยิง่ขิ้น 

COMM3301 การ

บริหารงานประชาสมัพนัธ์ 

3(3-0-6) COMM3301 การจดัการ

งานประชาสมัพนัธ์ 

3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวชิาให้

สอดคลอ้งกบัช่ือวชิา

ภาษาองักฤษ 

COMM3302 กลยทุธ์การ

สร้างสรรคง์าน

ประชาสมัพนัธ์ 

 

3(2-2-5) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา  นาํ

เน้ือหาวชิาไปรวมกบัการ

ผลิตและสร้างสรรคส่ื์อ

ประชาสมัพนัธ์โดยเน้ือหา

เขม้ขน้ข้ึน 

COMM3303 การวางแผน

การประชาสมัพนัธ์ 

3(2-2-5) COMM3308 การวางแผน

และการรณรงคท์างการ

ประชาสมัพนัธ์ และการ

โฆษณา 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา 

โดยบูรณาการวชิาการ

วางแผน และการรณรงค์

ทางการประชาสมัพนัธ์ไว้

ในวชิาเดียวกนั  



 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                            หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

 

126 

หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2549 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

COMM3304 การบริหาร

ความสมัพนัธ์เชิงบูรณาการ 

3(2-2-5) COMM3310 การจดัการ

ความสมัพนัธ์เชิงบูรณาการ 

3(2-2-5) ปรับช่ือวชิา เปล่ียนรหสั

วชิา ปรับคาํอธิบาย

รายวชิาใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั 

เปล่ียนจากกลุ่มวชิาบงัคบั

เฉพาะแขนงไปเป็นกลุ่ม

วชิาเอกเลือก 

COMM2501 หลกัการ

โฆษณา 

3(3-0-6) COMM2302 หลกัการ

โฆษณา 

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา ตาม

โครงสร้างหลกัสูตร

ปรับปรุง 

COMM2502 การโฆษณา

และพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3(3-0-6) COMM2306 การโฆษณา

และพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียน

จาํนวนหน่วยกิตจาก 3(3-

0-6) เป็น 3(2-2-5) เพ่ือ

เนน้การปฏิบติั 

COMM3501 การ

สร้างสรรคแ์ละการผลิตงาน

โฆษณา 

3(2-2-5) COMM3307 การ

สร้างสรรคแ์ละการผลิต

งานโฆษณา 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ตาม

โครงสร้างหลกัสูตร

ปรับปรุง 

COMM4901 สมัมนาทาง

นิเทศศาสตร์ 

1(0-2-1) COMM4901 สมัมนาทาง

นิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) ปรับหน่วยกิตจาก 1 

หน่วยกิต 1(0-2-1) เป็น 3 

หน่วยกิต 3(2-2-5) ตาม

ขอ้กาํหนดของ

มหาวทิยาลยั 

 

 

 

กลุ่มวชิาวทิยุกระจายเสียง

วทิยุโทรทศัน์ และส่ือใหม่ 

    

ไม่มีรายวชิาน้ี  BCOM1101 หลกัเบ้ืองตน้

เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวชิา  เป็นรายวชิา

พ้ืนฐานท่ีนกัศึกษา

จาํเป็นตอ้งเรียน 

COMM2401 หลกัการ

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน ์

3(3-0-6) COMM2401 หลกัการ

วทิยกุระจายเสียง วทิยุ

โทรทศัน์ และส่ือใหม่ 

3(3-0-6) ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบาย

รายวชิาใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั 
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หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2549 

 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

COMM2402 การ

สร้างสรรคบ์ท

วทิยกุระจายเสียง 

3(2-2-5) COMM2402 การ

สร้างสรรคบ์ท

วทิยกุระจายเสียง 

3(2-2-5) คงเดิม เป็นวชิาพ้ืนฐานท่ี

นกัศึกษาตอ้งเรียน 

COMM2403 การส่ือ

ความหมายดว้ยภาพดา้น

งานวทิยโุทรทศัน ์

3(3-0-6) COMM2403 การส่ือ

ความหมายดว้ยภาพและ

เสียงดา้นงานวทิยโุทรทศัน์

และส่ือใหม่ 

3(3-0-6) ปรับช่ือรายวชิา และ

คาํอธิบายรายวชิา.ให้

ทนัสมยั 

COMM2404 การ

สร้างสรรคบ์ทวทิยุ

โทรทศัน ์

3(2-2-5) COMM2404 การ

สร้างสรรคบ์ทวทิยุ

โทรทศัน ์

3(2-2-5) คงเดิม เป็นวชิาพ้ืนฐานท่ี

นกัศึกษาตอ้งเรียน 

COMM2405 การส่ือข่าว

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน ์

3(2-2-5) COMM2405 การส่ือข่าว

และผลิตรายการข่าวเพ่ือ

วทิยกุระจายเสียง วทิยุ

โทรทศัน์ และส่ือใหม่ 

3(2-2-5) ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบาย

รายวชิาใหค้ลอบคลุม

เน้ือหามากยิง่ข้ึน 

COMM2406 การ

สร้างสรรคร์ายการ

วทิยกุระจายเสียง 

3(2-2-5) COMM2406 การ

สร้างสรรคร์ายการ

วทิยกุระจายเสียง 

3(2-2-5) คงเดิม เป็นวชิาพ้ืนฐานท่ี

นกัศึกษาตอ้งเรียน 

COMM3401 การ

สร้างสรรคร์ายการวทิยุ

โทรทศัน ์

3(2-2-5) COMM3401 การ 

สร้างสรรคร์ายการวทิยุ

โทรทศัน ์

3(2-2-5) คงเดิม เป็นวชิาพ้ืนฐานท่ี

นกัศึกษาตอ้งเรียน 

COMM3402 ธุรกิจงาน

วทิยกุระจายเสียงและงาน

วทิยโุทรทศัน ์

3(3-0-6) COMM3402 การจดัการ

และงานธุรกิจออกอากาศ 

3(3-0-6) ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบาย

รายวชิาใหท้นัสมยัและ

สอดคลอ้งกบัวชิาชีพ 

COMM4901 สมัมนาทาง

นิเทศศาสตร์ 

1(0-2-1) COMM4901 สมัมนาทาง

นิเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) ปรับหน่วยกิตจาก 1 

หน่วยกิต 1(0-2-1) เป็น 3 

หน่วยกิต 3(2-2-5) ตาม

ขอ้กาํหนดของ

มหาวทิยาลยั 
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หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2549 

 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก (เลอืก

แขนง) 

24 หน่วยกติ กลุ่มวชิาเอกเลอืก (เลอืก

ตามกลุ่มวชิาต่าง ๆ ) 

21 หน่วยกติ ปรับลดจาํนวนหน่วยกติ 

จาก 24 หน่วยกติ เป็น 21 

หน่วยกติ   

เปลีย่นจากกลุ่มวชิาเอก

เลอืก (เลอืกแขนง) เป็น

กลุ่มวชิาเอกเลอืก (เลอืก

ตามกลุ่มวชิาต่าง ๆ) ตาม

โครงสร้างใหม่ของ

หลกัสูตรปรับปรุง 

 

กลุ่มวชิาวารสารศาสตร์และ

ส่ือออนไลน์ 

    

COMM2206 การเขียนสาร

คดี 

3(2-2-5) COMM2204 การเขียนสาร

คดีและสารคดีเชิงข่าว 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา คาํอธิบายรายวิชาให้

สอดคลอ้งกบัวชิาชีพ

เปล่ียนจากกลุ่มวชิาเอก

เลือก (เลือกแขนง) เป็น

กลุ่มวชิาเอกบงัคบัตาม

กลุ่มวชิา 

COMM2207 การส่ือข่าว

เศรษฐกิจ 

3(2-2-5) COMM2209 การรายงาน

ข่าวเศรษฐกิจ 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา

ใหท้นัสมยั 

COMM2208 การส่ือข่าว

การเมือง 

3(2-2-5) COMM2208 การรายงาน

ข่าวการเมือง 

3(2-2-5) ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบาย

รายวชิาใหท้นัสมยั 

COMM2209 การส่ือข่าว

สงัคม 

3(2-2-5) COMM2206 การรายงาน

และการวจิารณ์ข่าว

วฒันธรรมและบนัเทิง 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา

ใหท้นัสมยั 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                            หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

 

129 
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หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

COMM2210 การส่ือข่าว

ต่างประเทศ 

3(2-2-5) COMM4203 การรายงาน

ข่าวต่างประเทศ 

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา

ใหท้นัสมยั เปล่ียนหน่วยกิ

ตจาก 3(2-2-5) เป็น              

3(3-0-6) โดยเนน้หลกั

ทฤษฎี 

COMM2211 การส่ือ              

ข่าวกีฬา 

3(2-2-5) ไม่มีรายช่ือวชิาน้ี 3(2-2-5) ยกเลิกรายวชิา 

 

 

COMM3204 การเขียน

บทความและบทวจิารณ์ 

3(2-2-5) COMM2205 การเขียน

บทความและบทวจิารณ์ 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา คาํอธิบาย

รายวชิา ใหค้ลอบคลุม

เน้ือหายิง่ข้ึนเปล่ียนจาก

กลุ่มวชิาเอกเลือก (เลือก

แขนง) เป็นกลุ่มวชิาเอก

บงัคบัตามกลุ่มวชิา 

COMM3205 การออกแบบ

ส่ิงพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) COMM2202 การออกแบบ

ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ

ออนไลน์ 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา  ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา 

ใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ

เปล่ียนจากกลุ่มวชิาเอก

เลือก (เลือกแขนง) เป็น

กลุ่มวชิาเอกบงัคบัตาม

กลุ่มวชิา 

ไม่มีรายวชิาน้ี  COMM2207 การรายงาน

ข่าววทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวชิาตามขอ้แนะนาํ

ของผูท้รงคุณวฒิุในการ

วพิากษห์ลกัสูตร  และเป็น

วชิาท่ีจาํเป็นต่อการ

ประกอบวชิาชีพทางดา้น

ส่ือสารมวลชน 
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หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

COMM3206 การถ่ายภาพ

วารสารศาสตร์ 

3(2-2-5) COMM3202 การถ่ายภาพ

วารสารสนเทศ 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา

ใหท้นัสมยั 

COMM3207 การจดัการ

ส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

3(2-2-5) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา โดยนาํ

เน้ือหาวชิาไปรวมกบัวชิา

วารสารศาสตร์ออนไลน์ 

 

 

COMM4201 การแปลข่าว

และการเขียนข่าว

ภาษาองักฤษ 

3(2-2-5) COMM4201 การแปลข่าว 3(2-2-5) ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบาย

รายวชิา ใหท้นัสมยัยิง่ข้ึน

เปล่ียนหน่วยกิตจาก 3(2-

2-5)  เป็น  3(3-0-6) โดย

เนน้ทฤษฎี 

 

 

 

 

COMM4202 การจดัทาํ

หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 

3(2-2-5) COMM4202 วารสาร

ศาสตร์ส่ิงพิมพ ์

3(2-2-5) ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบาย

รายวชิาใหค้ลอบคลุม

เน้ือหายิง่ข้ึน  เปล่ียนจาก

กลุ่มวชิาเอกเลือก (เลือก

แขนง) เป็นกลุ่มวชิาเอก

บงัคบัตามกลุ่มวชิา 

COMM4902 การวจิยัทาง

นิเทศศาสตร์ 

3(0-6-3) COMM4902 การวจิยัทาง

นิเทศศาสตร์ 

3(0-6-3) คงเดิม เป็นรายวชิาท่ีมี

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

กลุ่มวชิาการประชาสัมพนัธ์

และการโฆษณา 

    

COMM2305 การ

ประชาสมัพนัธ์องคก์ร 

3(3-0-6) COMM3309 การ

ประชาสมัพนัธ์องคก์าร 

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิาและคาํอธิบายรายวชิา

ใหท้นัสมยั 

COMM2306 การโนม้นา้ว

ใจเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 

3(3-0-6) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา เน้ือหาวชิา

ไปรวมกบัวชิาอ่ืน ๆ ใน

กลุ่มวชิา 
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หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

COMM2307 การพฒันา

บุคลิกภาพสาํหรับนกั

ประชาสมัพนัธ์ 

3(2-2-5) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา เน้ือหาวชิา

ส่วนหน่ึงนาํไปรวมกบั

วชิาศิลปะการนาํเสนอเพ่ือ

การประชาสมัพนัธ์ ปรับ

เน้ือหาใหเ้ขม้ขน้ข้ึน 

COMM2308 เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ืองาน

ประชาสมัพนัธ์ 

3(2-2-5) COMM2307 เทคโนโลยี

สารสนเทศและส่ือใหม่

เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา

ใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ปัจจุบนั 

เปล่ียนจากกลุ่มวชิาเอก

เลือก (เลือกแขนง) เป็น

กลุ่มวชิาเอกบงัคบัตาม

โครงสร้างหลกัสูตร

ปรับปรุง 

 

 

 

COMM2309 การส่ือสาร

ภาพลกัษณ์ 

3(3-0-6) COMM2308 การส่ือสาร

ภาพลกัษณ์ 

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิาตาม

โครงสร้างหลกัสูตร

ปรับปรุง 

COMM2503 การวเิคราะห์

การตลาดเพ่ือการโฆษณา 

3(3-0-6) COMM3302 การวเิคราะห์

ตลาดเพ่ือการ

ประชาสมัพนัธ์และการ

โฆษณา 

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา 

ใหท้นัสมยัเปล่ียนจากกลุ่ม

บงัคบัเฉพาะแขนงเป็น

กลุ่มวชิาเอกเลือก 

COMM2504 การเขียนบท

โฆษณา 

3(2-2-5) COMM3304 การเขียนบท

โฆษณา 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียน

จากกลุ่มบงัคบัเฉพาะ

แขนงเป็นกลุ่มวชิาเอก

เลือก 

COMM3305 การ

ประชาสมัพนัธ์การตลาด 

3(3-0-6) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา  เน้ือหาวชิา

นาํไปรวมกบัวชิาอ่ืน ๆ ใน

กลุ่มวชิา 
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หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2549 

 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

COMM3306 ประชามติ 3(2-2-5) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา เน้ือหาวชิา

นาํไปรวมกบัวชิาอ่ืน ๆ ใน

กลุ่มวชิา 

COMM3307 การถ่ายภาพ

เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 

3(2-2-5) COMM3303 การถ่ายภาพ

เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิาและ

คาํอธิบายรายวชิาให้

ทนัสมยั 

COMM3308 การจดั

กิจกรรมทางการ

ประชาสมัพนัธ์  

3(2-2-5) COMM3305 การจดั

กิจกรรมการ

ประชาสมัพนัธ์ 

3(2-2-5) ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบาย

รายวชิาใหท้นัสมยั 

COMM3309 การเจรจา

ต่อรองทางการ

ประชาสมัพนัธ์ 

3(3-0-6) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา เน้ือหาวชิา

นาํไปรวมกบัวชิาอ่ืน ๆ ใน

กลุ่มวชิา 

COMM3310 ส่ือมวลชน

สมัพนัธ์ 

3(2-2-5) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา  เน้ือหาวชิา

นาํไปรวมกบัวชิาอ่ืน ๆ ใน

กลุ่มวชิา 

COMM3311 การจดัการ

การประชาสมัพนัธ์ในภาวะ

วกิฤต 

3(2-2-5) COMM3306 การจดัการ

การประชาสมัพนัธ์ใน

ภาวะวกิฤต 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับ

คาํอธิบายรายวชิาให้

ทนัสมยั 

 

ไม่มีรายวชิาน้ี  COMM4301 การจดัการ

ประเด็นปัญหาเพ่ือการ

ประชาสมัพนัธ์ 

3(3-0-6) เพ่ิมรายวชิา เป็นวชิาท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์

ทางวชิาชีพในปัจจุบนั 

COMM4902 การวจิยัทาง

นิเทศศาสตร์ 

3(0-6-3) COMM4902 การวจิยัทาง

นิเทศศาสตร์ 

3(0-6-3) คงเดิม เป็นรายวชิาท่ีมี

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

กลุ่มวชิาวทิยุกระจายเสียง

และวทิยุโทรทศัน์ และส่ือ

ใหม่ 

    

COMM2407 การพดูเพ่ือ

งานวทิยกุระจายเสียงและ

วทิยโุทรทศัน ์

3(2-2-5) COMM2407 ผูด้าํเนิน

รายการทาง

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน ์

3(2-2-5) ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบาย

รายวชิาใหส้อดคลอ้งกบั

วชิาชีพ 
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หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2549 

 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

COMM2408 ฉากและวสัดุ

ประกอบฉากวทิยโุทรทศัน ์

3(2-2-5) COMM2408 ออกแบบงาน

ศิลป์เพ่ืองานวทิยโุทรทศัน ์

3(2-2-5) ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบาย

รายวชิาใหค้รอบคลุม

เน้ือหายิง่ข้ึน 

COMM3403 การแต่งหนา้

และเคร่ืองแต่งกายในงาน

วทิยโุทรทศัน ์

 

3(2-2-5) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา นาํ

เน้ือหาวชิาไปรวมกบัวชิา

ศิลปะการแสดงและการ

กาํกบั  

COMM3404 การแสดงทาง

วทิยโุทรทศัน ์

3(2-2-5) COMM3403 

ศิลปะการแสดงและการ

กาํกบั 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา

ใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ 

COMM3405 การกาํกบัการ

แสดงในงานวทิยโุทรทศัน ์

3(2-2-5) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา  เน้ือหาวชิา

ไปรวมอยูใ่นวชิา

ศิลปะการแสดงและการ

กาํกบั 

COMM3406 การตดัต่อและ

การผลิตกราฟิกเพ่ืองานวทิยุ

โทรทศัน ์

3(2-2-5) COMM2409 การตดัต่อ

เบ้ืองตน้เพ่ืองาน

วทิยกุระจายเสียง งานวทิยุ

โทรทศัน์และส่ือใหม่ 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา

ใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ 

เปล่ียนจากกลุ่มวชิาเอก

เลือก (เลือกแขนง) เป็น

กลุ่มวชิาเอกบงัคบัตาม

กลุ่มวชิา 

 

ไม่มีรายวชิาน้ี  COMM2410 การผลิต

รายการวทิยกุระจายเสียง 

และวทิยโุทรทศันน์อก

สถานท่ี 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวชิา เป็นวชิาท่ี

จาํเป็นต่อการประกอบ

วชิาชีพ 

COMM3407 การจดั

รายการวทิยกุระจายเสียง

และวทิยโุทรทศัน ์

3(2-2-5) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา เน้ือหาวชิา

ไปรวมอยูใ่นวชิาการ

จดัการและธุรกิจ

ออกอากาศ 

ไม่มีรายวชิาน้ี  COMM3404 การตดัต่อขั้น

สูงเพ่ืองานวทิยโุทรทศัน์

และส่ือใหม่ 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวชิา เป็นวชิาท่ี

จาํเป็นต่อการประกอบ

วชิาชีพ 
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หลกัสูตรเดมิ  พ.ศ. 2549 

 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

COMM3408 การผลิต

รายการสาระบนัเทิงเพ่ือ

งานวทิยโุทรทศัน ์

3(2-2-5) COMM3406 การผลิต

รายการสาระบนัเทิงเพ่ือ

งานวทิยโุทรทศัน์และส่ือ

ใหม่ 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา และคาํอธิบายรายวชิา

ใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ 

COMM3409 การผลิตสาร

คดีทางวทิยกุระจายเสียง

และวทิยโุทรทศัน ์

3(2-2-5) COMM3407 การผลิตสาร

คดีทางวทิยกุระจายเสียง

และวทิยโุทรทศัน ์

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิาตาม

โครงสร้างหลกัสูตร

ปรับปรุง 

ไม่มีรายวชิาน้ี  COMM3408 การนาํเสนอ

งานดา้นวทิยกุระจายเสียง

และวทิยโุทรทศัน์และส่ือ

ใหม่ 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวชิา เป็นวชิาท่ี

จาํเป็นต่อการประกอบ

วชิาชีพ 

COMM3410 

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์เพ่ือการกีฬา 

3(2-2-5) ไม่มีรายวชิาน้ี 3(2-2-5) ยกเลิกรายวชิา 

COMM3411 

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์เพ่ือเด็กและ

เยาวชน 

3(2-2-5) COMM3409 

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์เพ่ือเด็กและ

เยาวชน 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิาตาม

โครงสร้างหลกัสูตร

ปรับปรุง 

 

ไม่มีรายวชิาน้ี  COMM3410 การคิด

สร้างสรรคแ์ละผลิตงาน

ขา้มส่ือ 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวชิา เป็นรายวชิาท่ี

จาํเป็นต่อการประกอบ

วชิาชีพ 

ไม่มีรายวชิาน้ี  COMM3411 เครือข่าย

สงัคมออนไลน์เพ่ือการ

ส่ือสาร 

3(3-0-6) เพ่ิมรายวชิา เป็นรายวชิาท่ี

ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบั

วชิาชีพ 

COMM3412 การ

บริหารงานวทิยกุระจายเสียง

และวทิยโุทรทศัน ์

3(3-0-6) ไม่มีรายวชิาน้ี  ยกเลิกรายวชิา เน้ือหาวชิา

ไปรวมกบัวชิาการจดัการ

และงานธุรกิจออกอากาศ 
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COMM3413 วทิยชุุมชน 3(3-0-6) COMM3405 

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์ชุมชน 

3(2-2-5) เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือ

วชิา คาํอธิบายรายวิชา 

และเปล่ียนวชิาปฏิบติัให้

เหมาะกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั 

ไม่มีรายวชิาน้ี  COMM4401 การวพิากษง์าน

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน ์

3(3-0-6) เพ่ิมรายวชิา เป็นรายวชิาท่ี

จาํเป็นต่อการประกอบ

วชิาชีพ 

COMM4902 การวจิยัทาง

นิเทศศาสตร์ 

3(0-6-3) COMM4902 การวจิยัทาง

นิเทศศาสตร์ 

3(0-6-3) คงเดิม เป็นรายวชิาท่ีมี

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ 

7 หน่วยกติ กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ 

7 หน่วยกติ  

COMM4801 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพนิเทศ

ศาสตร์ 

2(90) COMM4801 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพทาง

นิเทศศาสตร์ 

2(90) คงเดิม เป็นวชิาบงัคบัให้

เรียนตามหลกัสูตร 

COMM4802 การฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพนิเทศ

ศาสตร์ 

5(225) COMM4802 การฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพทาง

นิเทศศาสตร์ 

5(350) เพ่ิมจาํนวนชัว่โมงการฝึก

ประสบการณ์จาก 225 

ชัว่โมงเป็น 350 ชัว่โมง 

ไม่มีรายวชิาน้ี  COMM4803  เตรียมสหกิจ

ศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 

2 (90) เพ่ิมรายวชิา  ตาม

ขอ้กาํหนดของ

มหาวทิยาลยั 

ไม่มีรายวชิาน้ี  COMM4803  สหกิจศึกษา

ทางนิเทศศาสตร์ 

6(540) เพ่ิมรายวชิาใหม่ ตาม

ขอ้กาํหนดของ

มหาวทิยาลยั 
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เอกสารหมายเลข  2 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------------------ 

   

โดยท่ีเป็นการสมควรออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัจนัทรเกษม อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 

๒๕๔๗ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า   ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  ว่าดว้ยการจดัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ  ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับนักศึกษาภาคปกติท่ีเข้าศึกษาตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ปี

การศึกษา ๒๕๔๘ เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบัน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

“สภามหาวทิยาลยั” หมายถึง สภามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

“สภาวชิาการ” หมายถึง สภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

“การจดัการศึกษา” หมายถึง การจดัการศึกษาภาคปกติตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั หรือ

หลกัสูตรอ่ืนท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรอง 

“การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาท่ีกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา การวดัผลและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสาํเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุน่ในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 

วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัผลและประเมินผล  ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสําคญัของการ

สําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ

ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาตามอธัยาศยั” หมายถึง การศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ 

ศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือหรือแหล่งความรู้

อ่ืนๆ 
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“อาจารยท่ี์ปรึกษา” หมายถึง บุคคลท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาดูแลสนบัสนุน

ทางวิชาการ  วิธีการเรียน  ควบคุมโปรแกรมการเรียน และมีส่วนช่วยประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของ

นกัศึกษา 

“นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาภาคปกติท่ีศึกษาในวนัทาํการปกติของมหาวิทยาลยัและหรือวนั

เวลาอ่ืนใด ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

“ศูนยก์ารศึกษา” หมายถึง สถานท่ีภายนอกมหาวทิยาลยัท่ีจดัการศึกษา 

“วิทยาเขต” หมายถึง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีคณะ สถาบนั สํานัก วิทยาลัย ศูนย ์     

ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่วนราชการข้ึนไป ตั้งอยู่ในเขต

การศึกษานั้น ตามท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนด 

“การเรียนโดยส่ือประสม” หมายถึง วิธีการจดัการเรียนการสอนสําหรับรายวิชาใน  หลกัสูตร 

โดยผูเ้รียนอาศยัวธีิเรียนจากชุดวชิาและส่ือต่างๆ 

“ระบบการศึกษาทางไกล” หมายถึง  วิธีการจัดการศึกษาสําหรับรายวิชาในหลักสูตร

มหาวทิยาลยั โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมต่างๆ เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้ 

 “สหกิจศึกษา” หมายถึง ระบบการศึกษาท่ีเน้นการปฏิบติังานในสถานประกอบการอย่างมี

ระบบ 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ขอ้ ๔  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา คุณสมบติัและการสมคัร 

  ๔.๑  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

   ๔.๑.๑  หลกัสูตรปริญญาตรี จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า 

   ๔.๑.๒  หลกัสูตรปริญญาตรี  (ต่อเน่ือง)  จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือระดบัอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า  ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรของทบวงมหาวิทยาลยัหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั

อนุปริญญา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๔.๒  ผูส้มัครเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ ๔.๑  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของ

สาขาวชิาท่ีสมคัรเขา้ศึกษา 

  ๔.๓ การสมคัรและการรับเขา้เป็นนกัศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
ขอ้ ๕  ระบบการศึกษา  
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  ๕.๑  ระบบการจดัการศึกษาใชร้ะบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาจดัการศึกษา แบ่งเป็น  

๒ ภาคการศึกษาปกติ   ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ สัปดาห์ และอาจจดัการศึกษาภาค

การศึกษาฤดูร้อน ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาและจาํนวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียง ไดก้บัการศึกษาภาคการศึกษา

ปกติ 

  การจดัการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

  ๕.๒  มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ  (Interdisciplinary System)  

โดยคณะหรือภาควิชาท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาใด ให้มีหน้าท่ีอาํนวยการศึกษาและวิจยัในสาขาวิชานั้นๆ แก่

นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั   ทั้งน้ี คณะหรือภาควชิาต่างๆ จะไม่เปิดสอนรายวชิา     ซํ้ าซอ้นกนั 

  โครงสร้างหลกัสูตร จาํนวนหน่วยกิต    ใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวง     ศึกษาธิการ 

เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ้ ๖  ระยะเวลาการศึกษา 

  ๖.๑  หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี   ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  และสําเร็จ

การศึกษาไดไ้ม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 

  ๖.๒  หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี   ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา  และสําเร็จ

การศึกษาไดไ้ม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 

  ๖.๓  หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา  และสําเร็จ

การศึกษาไดไ้ม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 

  ๖.๔  หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา และสําเร็จ

การศึกษาไดไ้ม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 

 ขอ้ ๗  การลงทะเบียนเรียน 

  ๗.๑  การลงทะเบียนเรียน  ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน 

๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได ้ ไม่เกิน ๙ 

หน่วยกิต 

  การลงทะเบียนเรียน  ท่ีมีจาํนวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ีกาํหนด  อาจทาํได้

หากมีเหตุผลและความจาํเป็น แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดี หรือผูท่ี้คณบดีมอบหมาย  โดยผา่นความเห็นชอบ

ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

หน่วยกิตขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไว ้ ไม่ใช้บงัคบันกัศึกษาท่ีศึกษาครบทุกวิชาตาม   หลกัสูตร

ของสาขาวิชานั้นๆ แต่ยงัมีวิชาท่ีสอบตก  หรือมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกาํหนด  หรือภาคการศึกษาท่ี

คาดวา่จะเป็นภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนท่ีจะสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
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  ๗.๒  ในการลงทะเบียนเรียน   หากวิชาใดมีขอ้กาํหนดในหลกัสูตรว่า ตอ้งเคยศึกษา

วชิาใดมาก่อน (Pre-requisite)     นกัศึกษาก็จะตอ้งเคยศึกษาและสอบไล่ไดว้ิชานั้นแลว้   จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียน

เรียน 

  ๗.๓  นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ซํ้ ากบัรายวชิาท่ีศึกษามาแลว้ในระดบัอนุปริญญาไม่ได ้

๗.๔  การลงทะเบียนเรียนปกติ   จะกระทาํไดก่้อนวนัเปิดภาคการศึกษา แต่ละภาคการ

ลงทะเบียนล่าชา้จะกระทาํไดไ้ม่เกิน ๑๔ วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติหรือไม่เกิน ๗ วนั นบัจากวนัเปิด

ภาคการศึกษาฤดูร้อน และจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

  ๗.๕  นักศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนภายใน ๑๔ วนั นับจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ   

หรือภายใน ๗ วนั   นับจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน   จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาค

การศึกษานั้ น   เว ้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็น โดยได้รับอนุมัติ  จากคณบดี หรือผู ้ท่ีคณบดีมอบหมาย             

โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน ๒๘ วนั นับจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ 

หรือไม่เกิน ๑๔ วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยเสียค่าปรับตามระเบียบ 

  ๗.๖  ในภาคการศึกษาปกติใดหากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียน  จะตอ้งขอลาพกั

การศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น  เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาภายใน  ๓๐ วนั นบัจากวนัเปิดภาค

การศึกษา  โดยตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา  หากไม่ปฏิบติัตามมหาวิทยาลยัจะ

ถอนช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นจากทะเบียนนกัศึกษา 

 ๗.๗ อธิการบดีอาจอนุมติัให้นกัศึกษาท่ีถูกถอนช่ือตามขอ้ ๗.๖  กลบัเขา้เป็นนกัศึกษา

ใหม่ได ้ถา้มีเหตุผลอนัสมควร โดยให้ถือวา่ระยะเวลาท่ีถูกถอนช่ือนั้นเป็นระยะเวลาพกัการศึกษา   โดยนกัศึกษา

ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียม อ่ืน ๆ ท่ีคา้งชาํระเสมือนเป็นผูล้าพกั

การศึกษา 

 อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้า เป็นนักศึกษาตามวรรคหน่ึง  หากพ้น

กาํหนดเวลาสองปีนบัจากวนัท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นถูกถอนช่ือจากทะเบียน 

  ๗.๘ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดช้าํระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้ง

ยืน่หลกัฐานการลงทะเบียนนั้นต่อมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๘   การเพิ่มและถอนรายวชิา 

การเพิ่มและถอนรายวิชา ต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ทั้งน้ี ให้ยื่น

หลกัฐานการยนิยอมนั้นต่อมหาวทิยาลยั 

  ๘.๑  การเพิ่มรายวชิา จะกระทาํไดภ้ายใน ๒ สัปดาห์แรกนบัจากวนั เปิดภาคการศึกษา

ปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
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  ๘.๒  การถอนรายวิชา  จะกระทาํได้ก่อนกาํหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ 

สัปดาห์      สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ   หรือก่อนกาํหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์   

สาํหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  การถอนรายวิชาภายในกาํหนดเวลาเดียวกนักบัการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอกัษร W 

(Withdraw)  ในระเบียนผลการเรียน และจะไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืน แต่ถา้ถอนรายวิชา  หลงักาํหนดเวลาการ

เพิ่มรายวชิา นกัศึกษาจะไดรั้บอกัษร W และจะไม่ไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืน 

  ๘.๓  ขั้นตอนปฏิบติัในการเพิ่มและถอนรายวชิา ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ

มหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๙  การเรียนการสอน 

  ๙.๑  มหาวทิยาลยัอาจตั้งศูนยก์ารศึกษาและวทิยาเขตไดต้ามความเหมาะสม 

  ๙.๒  การจดัการเรียนการสอนอาจทาํไดท้ั้งในเวลาราชการ  และนอกเวลา ราชการ  

และอาจจัดการเรียนโดยส่ือประสมหรือระบบการศึกษาทางไกล    ทั้ งน้ี  ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลยั 

  ๙.๓  กาํหนดวนัเปิดและปิดภาคการศึกษาของมหาวทิยาลยั มีดงัน้ี 

   ภาคการศึกษาท่ี ๑ วนัเปิดภาคการศึกษา  เดือนมิถุนายน 

      วนัปิดภาคการศึกษา   เดือนตุลาคม 

   ภาคการศึกษาท่ี ๒ วนัเปิดภาคการศึกษา  เดือนพฤศจิกายน 

      วนัปิดภาคการศึกษา  เดือนมีนาคม 

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน วนัเปิดภาคการศึกษา  เดือนเมษายน 

      วนัปิดภาคการศึกษา  เดือนพฤษภาคม 

  มหาวิทยาลัยอาจกาํหนดวนัเปิดและวนัปิดภาคการศึกษาท่ีแตกต่างจากวรรคหน่ึง          

ก็ได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  และตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐาน

ของหลกัสูตร และใหท้าํเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั 

  ๙.๔  การเปิดสอนสาขาวิชาใด ระดบัใด  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร 

โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกส้ินปี

การศึกษา 

  ๙.๕ ให้อาจารยผ์ูส้อนจดัทาํแนวการสอน  เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาํ

สอน หรือกาํหนดตาํราหลกัทุกรายวชิาท่ีเปิดสอนใหแ้ก่นกัศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

  ๙.๖  รายวิชาใดท่ีเปิดสอนมากกว่า ๑ กลุ่ม ในภาคเรียนเดียวกนั ให้อาจารยผ์ูส้อนใช้

แนวการสอน ขอ้สอบ และใชเ้กณฑก์ารวดัผลและประเมินผลเดียวกนั 

  ๙.๗  ตาํราหลกัในรายวิชาท่ีเปิดสอน อาจเรียบเรียงโดยอาจารยข์อง มหาวิทยาลยั 

หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกก็ได ้โดยจะตอ้งมีขอบเขตของเน้ือหาครอบคลุมหลกัสูตร  และระดบัการศึกษา 
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  ๙.๘  มหาวทิยาลยัตอ้งสนบัสนุนการจดัหาหรือผลิตส่ือ  เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการ

สอน  และพฒันาโสตทศันูปกรณ์พื้นฐาน   ส่ือการเรียนการสอนใหมี้มาตรฐานและเพียงพอกบัจาํนวนนกัศึกษา 

  ๙.๙ ใหส้ํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสํานกัศิลปะและวฒันธรรม

อาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษามีโอกาสศึกษา  คน้ควา้หาความรู้และ

ประสบการณ์เพิ่มข้ึน 

  ๙ .๑๐   การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  สหกิจศึกษา  ให้คณะแต่งตั้ ง

คณะกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการกาํกบั  และควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

  ๙.๑๑  คณะตอ้งจดัอาจารยท่ี์ปรึกษา     ทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาดา้นวิชาการ วิธีการเรียน  

ควบคุมแผนการเรียน  และติดตามความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัศึกษา 

  ๙.๑๒ ให้คณะกรรมการประจาํคณะ ทาํหน้าท่ีกลัน่กรอง ตรวจสอบ  และให้ความ

เห็นชอบการประเมินผลการเรียน   

  ๙.๑๓ ใหมี้การโอนผลการเรียน  และการยกเวน้การเรียนในรายวิชาท่ีไดศึ้กษาแลว้ใน

ระดบัเดียวกนั 

  หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวน้การเรียนในรายวิชา 

ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั ว่าดว้ยการโอนผลการเรียนและการยกเวน้การเรียน ในรายวิชา และตาม

ขอ้กาํหนดของแต่ละสาขาวชิา 

 ขอ้ ๑๐ ให้มีการวดัผลการศึกษาระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวิชา ท่ีมีการ

เรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน 

  การวดัผลระหวา่งภาคเรียน ใช้วิธีสอบยอ่ยและหรือการทาํรายงานและหรือการสอบ

ปฏิบติัและหรือทาํกิจกรรมตามท่ีกาํหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน โดยมีคะแนนเก็บระหวา่งร้อยละ ๔๐-

๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวชิาการ 

  การวดัผลปลายภาคเรียน   ใช้วิธีสอบขอ้เขียนและหรือสอบปฏิบติั โดยมีคะแนนอยู่

ระหวา่งร้อยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวชิาการ 

ขอ้ ๑๑ ใหใ้ชก้ารประเมินผลการเรียนในรายวชิาต่างๆ ตามหลกัสูตร เป็น ๒ ระบบ  ดงัน้ี 

 

(๑) ระบบค่าระดบัคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดบั 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐ 

B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 

B ดี (Good) ๓.๐ 

C+ ดีพอใช ้(Fairly Good) ๒.๕ 
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ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

C พอใช ้(Fair) ๒.๐ 

D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 

F ตก (Fail) ๐.๐ 

    

   ระบบน้ี ใช้สําหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตรค่าระดับ

คะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้อ้งไม่ตํ่ากวา่ “D” 

   นักศึกษาได้ค่าระดบัคะแนนรายวิชาบงัคบัเป็น “F”  ตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหม่

จนกวา่จะสอบได ้และใหบ้นัทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

   สําหรับวิชาเลือกถา้ไดค้่าระดบัคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้ าอีกหรือเลือก

รายวชิาอ่ืนแทนได ้และบนัทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

   สาํหรับวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู   จะตอ้งไดค้่าระดบัคะแนน  ไม่ตํ่ากวา่ “C” 

   (๒) ระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน กาํหนดสัญลกัษณ์การประเมินดงัน้ี 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน ค่าร้อยละ 

PD ผา่นดีเยีย่ม (Pass with Distinction) ๙๐-๑๐๐ 

P ผา่น (Pass) ๕๐-๘๙ 

NP ไม่ผา่น (No Pass) ๐-๔๙ 

 

   ระบบน้ีใชส้ําหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาท่ีหลกัสูตรบงัคบัให้เรียนเพิ่มตามขอ้กาํหนดเฉพาะและ

รายวชิาท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนดใหเ้รียนเพิ่ม 

   รายวิชาท่ีไดผ้ลประเมิน “NP” นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน

การประเมิน 

  สัญลกัษณ์อ่ืน มีดงัน้ี 

   Au (Audit) ใชส้าํหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นบัหน่วยกิต 

   W (Withdraw) ใช้สําหรับการบนัทึกหลงัจากได้รับอนุมติัให้ถอนรายวิชานั้นก่อน

กาํหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  รวมทั้งกรณีท่ีนักศึกษาลาพกัการศึกษาหรือถูกสั่งให้พกั

การศึกษา หลงัจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแลว้ และรายวิชาเลือกท่ีไดรั้บอนุมติัให้ไปเรียนรายวิชาอ่ืน

แทน 
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   I (Incomplete)  ใช้สําหรับบนัทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาท่ีนกัศึกษายงั

ทาํงานไม่เสร็จตามกาํหนด  โดยมีเหตุผลสมควร เม่ือส้ินภาคเรียน โดยผูส้อนตอ้งส่งคะแนนท่ีมีอยูพ่ร้อมแนบ

เกณฑก์ารประเมินผล 

   นกัศึกษาท่ีได ้“I” ตอ้งดาํเนินการขอรับการประเมิน   เพื่อเปล่ียนระดบัค่าคะแนนให้

เสร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไป ถา้นกัศึกษายงัทาํงานไม่เสร็จ คณะกรรมการประจาํคณะ จะพิจารณาผลงานท่ี

คา้งอยูเ่ป็นศูนย ์และประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ลว้ ตามเกณฑข์องอาจารยป์ระจาํวชิา 

   FM (Final Missing) ใช้บนัทึกการประเมินในรายวิชาท่ีนกัศึกษาขาดสอบปลายภาค 

โดยผูส้อนตอ้งส่งคะแนนท่ีมีอยูพ่ร้อมแนบเกณฑก์ารประเมินผล 

   นกัศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาค   จะตอ้งสมคัรสอบและชาํระค่าธรรมเนียมรายวิชาละ  

๓๐๐  บาท  ภายใน ๑๔ วนั  หลงัจากเสร็จส้ินการสอบตามกาํหนดของมหาวิทยาลยั  นกัศึกษาท่ีขาดสอบและไม่

สมัครสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  หรือสมัครและชําระเงินแต่ไม่มาสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

คณะกรรมการประจาํคณะจะปรับคะแนนส่วนท่ีเหลืออยู่เป็นศูนย ์แลว้ประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู ่

ตามเกณฑ์ของอาจารยป์ระจาํวิชา และในการยื่นคาํร้อง ขอสอบปลายภาค ให้นกัศึกษายื่นคาํร้องท่ีสํานกังาน

คณบดีในรายวชิาท่ีตนเองเรียนอยูเ่พื่อคณบดีพิจารณาต่อไป  

 กรณีมหาวิทยาลยัมีความจาํเป็น   หรือนักศึกษาเจ็บป่วยจนไม่สามารถทาํการสอบ

ปลายภาคได ้ คณบดีอาจพิจารณายกเวน้การชาํระค่าธรรมเนียมการสอบได ้

  ขอ้ ๑๒ รายวิชาท่ีได้รับการยกเวน้การเรียน ตามข้อบงัคบัว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ

ยกเวน้ผลการเรียนใหไ้ดผ้ลการเรียนดงัน้ี 

   ๑๒.๑ รายวิชาท่ีได้รับการยกเวน้การเรียน จากการศึกษาในระบบให้ได้รับ ผลการ

เรียน “P” 

   ๑๒.๒ รายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้การเรียน จากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษา

ตามอธัยาศยั ใหไ้ดผ้ลการเรียน ดงัน้ี 

    CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดห้น่วยกิตจากการทดสอบ

มาตรฐาน (Standardized Test) 

    CE (Credits from Exam) กรณีไดห้น่วยกิต จากการทดสอบดว้ยการสอบท่ี

ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 

    CT (Credits from Training)  กรณีไดห้น่วยกิต   จากการประเมิน การศึกษา/

อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนัอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training) 

    CP (Credits from Portfolio) กรณีได้หน่วยกิต จากการเสนอแฟ้มสะสม

ผลงาน (Portfolio) 

  ขอ้ ๑๓ การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย 
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   ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจาํภาค และค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ให้คิดเป็นเลข

ทศนิยม  ๒  ตาํแหน่ง   โดยไม่ปัดเศษ   สําหรับรายวิชาท่ีผลการเรียนเป็น  “I” หรือ  “FM”  ไม่นาํหน่วยกิตมา

รวมเป็นตวัหารเฉล่ีย 

   ๑๓.๑  กรณีท่ีสอบตกและตอ้งเรียนซํ้ าในรายวิชาบงัคบั ให้นบัรวมทั้งหน่วยกิตท่ีสอบ

ตกและเรียนซํ้ าเพื่อใชเ้ป็นตวัหาร 

    สําหรับรายวิชาเลือก  อาจเลือกเรียนวิชาเดิมหรือวิชาอ่ืนแทนได้และให้นับ

หน่วยกิตท่ีสอบตกเป็นตวัหารดว้ย 

   ๑๓.๒ กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้ ากบัรายวิชาท่ีสอบไดแ้ลว้ หรือเรียนวิชา

ท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรท่ีเทียบเท่า ใหน้บัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉพาะรายวชิาท่ีลงทะเบียนคร้ังแรกเท่านั้น 

  ขอ้ ๑๔ ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ ดงัน้ี 

   ๑๔.๑ มีความประพฤติดี 

   ๑๔.๒ สอบผา่นในรายวชิาต่างๆ ครบตามหลกัสูตรรวมทั้งรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลยั

กาํหนด 

   ๑๔.๓ ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ ๒.๐๐ 

   ๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามขอ้ ๖ 

  ขอ้ ๑๕ วนัสาํเร็จการศึกษากาํหนด ๑๔ วนั หลงัจากการสอบปลายภาควนัสุดทา้ย 

  ขอ้ ๑๖ การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์่อไปน้ี 

   ๑๖.๑ ตาย 

   ๑๖.๒ ลาออก 

   ๑๖.๓ ขาดคุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

   ๑๖.๔ ปฏิบติัตนผิดระเบียบของมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัมีประกาศให้พน้สภาพ

การเป็นนกัศึกษา 

   ๑๖.๕ เม่ือพน้กาํหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคเรียนแลว้ยงัไม่มาลงทะเบียนเรียน  

หรือไม่ไดม้ารักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

                นกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา

ได ้ โดยไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 

   ๑๖.๖ นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด และไดค้่าระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ ๑.๘๐ 

   ๑๖.๗ เรียนครบหลกัสูตรและไดรั้บอนุมติัใหส้าํเร็จการศึกษาตามขอ้ ๑๔ 

   ๑๖.๘ มีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

    ๑)  ผลการประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ ๑.๖๐ เม่ือส้ิน  ภาคเรียนปกติ

ภาคเรียนท่ี ๒ นบัแต่วนัเร่ิมเขา้เรียน 
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    ๒)  ผลการประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติท่ี ๔ 

ท่ี ๖ ท่ี ๘ ท่ี ๑๐ ท่ี ๑๒ ท่ี ๑๔ ท่ี ๑๖ ท่ี ๑๘ ท่ี ๒๐ ท่ี ๒๒ และท่ี ๒๔  นบัแต่วนัเร่ิมเขา้เรียน 

    ๓)  นกัศึกษาไม่ผา่นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 

   ๑๖.๙  มีระยะเวลาการศึกษาเกินกาํหนดเวลาตามขอ้ ๖ 

  ขอ้ ๑๗ เม่ือนกัศึกษาเรียนไดห้น่วยกิต ครบตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้และไดค้่าระดบั

คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาํค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม

ใหถึ้ง ๒.๐๐ ทั้งน้ี ตอ้งอยูใ่นระยะเวลาท่ีกาํหนด ตามขอ้ ๖ 

  ขอ้ ๑๘ นกัศึกษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใดให้นกัศึกษาผูน้ั้นไดรั้บผลการ

เรียน F ในรายวชิานั้น และใหม้หาวทิยาลยัพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

  ขอ้ ๑๙ ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จะไดรั้บเกียรตินิยมตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 

   ๑๙ .๑  นักศึกษาระดับปริญญาตรี    สอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียจากการศึกษา                

ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๗๕ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั ๑ 

             นักศึกษาระดับปริญญาตรี    สอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียจากการศึกษา               

ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๗๕ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั ๒ 

             นักศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)  สอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียจากระดับ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบตัรอ่ืนใดท่ีเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ ๓.๗๕ และเรียน

ครบตามหลกัสูตรไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียจากการศึกษาในมหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๗๕ จะไดรั้บเกียรตินิยม

อนัดบั ๑ 

 

             นักศึกษาระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)   สอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียจากระดับ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบตัรอ่ืนใดท่ีเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ และเรียน

ครบตามหลกัสูตรไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียจากการศึกษาในมหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ จะไดรั้บเกียรตินิยม

อนัดบั ๒ 

   ๑๙.๒ สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ตํ่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดบัคะแนน หรือไม่ได ้

“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน 

   ๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา 

    ๑) นกัศึกษามีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติติดต่อกนั  สําหรับหลกัสูตร 

๒ ปี 

    ๒) นกัศึกษามีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกนั  สําหรับหลกัสูตร 

๔ ปี 

    ๓) นกัศึกษามีเวลาเรียนไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกนั  สําหรับหลกัสูตร 

๕ ปี 
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    ๔) นกัศึกษามีเวลาเรียนไม่เกิน ๑๒ ภาคเรียนปกติติดต่อกนั สําหรับหลกัสูตร 

๖ ปี 

  ขอ้ ๒๐ นกัศึกษาท่ีขอยกเวน้ผลการเรียนไม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 

  ขอ้ ๒๑ ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะเป็นผูอ้นุมติัการประเมินผลการศึกษา 

ขอ้ ๒๒  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบทุกประเภท ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั   

วา่ดว้ยการรับจ่ายเงินเพื่อจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ขอ้ ๒๓ การประเมินผล 

  ๒๓.๑ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผูส้อนทุกภาคการศึกษาเพื่อให้

อาจารยผ์ูส้อนพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

  ๒๓.๒  ให้มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ  ระยะ ๔ ปี เพื่อ

พฒันาการจดัการเรียนการสอนและพฒันาหลกัสูตร 

ขอ้ ๒๔ ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และมีอาํนาจออกระเบียบ ประกาศหรือ

คาํสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจตีความและวนิิจฉยั 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี              มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 

พลตรี 

(สนัน่  ขจรประศาสน์) 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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เอกสารหมายเลข 3 

ไม่มเีอกสารแนบเน่ืองจากหลกัสูตรยงัไม่มกีารจัดทาํ 

มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 
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เอกสารหมายเลข  4 

การกาํหนดรหัสวชิาของสาขานิเทศศาสตร์ 
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การกาํหนดรหัสวชิา 

 

ความหมายของเลขประจําวชิา 

 

ความหมายของเลขรหสัประจาํวชิาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ประกอบดว้ย

ตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่  4  ตวั  และเลข 4 หลกั  ซ่ึงมีความหมาย  ดงัน้ี 

ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 4  ตวั  หมายถึง              หมวดวชิา 

เลขตวัท่ีหน่ึง               หมายถึง  ชั้นปี 

เลขตวัท่ีสอง    หมายถึง  ลกัษณะเน้ือหาวชิา/แขนงวชิา/กลุ่มวชิา 

ตวัท่ีสาม-ส่ี      หมายถึง  ลาํดบัก่อนหลงั 

             วิชาบงัคบัก่อน  หมายความว่า  นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนวิชาท่ีมีวิชาบงัคบัก่อน จะตอ้งผ่านการเรียน

รายวิชาท่ีระบุไวก่้อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชานั้น  โดยนกัศึกษาจะผ่านการเรียนและผา่น

การประเมินผลวชิาบงัคบัก่อน  โดยไดร้ะดบัคะแนน A,  B+, B, C+, C, D+และ D 

 
หมู่วชิานิเทศศาสตร์ (COMM) 

หมู่วชิานิเทศศาสตร์ ซ่ึงอยู่ในสาขาวชิานิเทศศาสตร์ ได้จัดลกัษณะเนือ้หารายวชิาออกเป็นดังนี้ 
 
1.วชิาแกน                                                                                                          (COMM_1_ _) 

2.วารสารศาสตร์และส่ือออนไลน์                                                                      (COMM_2_ _) 

3.การประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา                                                                (COMM_3_ _) 

4.วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์และส่ือใหม่                                                   (COMM_4_ _) 

5. 

6. 
7.  
8.การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                                                           (COMM_8_ _) 

9.โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ                   (COMM_9_ _) 

    การสัมมนา และการวจิยั                                                 
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หมู่วชิานิเทศศาสตร์ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา หน่วยกติ 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

 COMM1101 COMM1001 ศิลปะการใชภ้าษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

COMM1102 COMM1002 การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

COMM1103 COMM1101 หลกันิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

COMM1104 COMM1102 หลกัการส่ือสารมวลชน 3(3-0-6) 

COMM1105 COMM1103 หลกัการส่ือสารการตลาด 3(3-0-6) 

COMM1106 COMM1104 การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 3(2-2-5) 

COMM2101 COMM2003 วาทนิเทศ 3(2-2-5) 

COMM2201 COMM2201 วารสารศาสตร์เปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

COMM2202 COMM3201 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 3(2-2-5) 

COMM2203 COMM2204 การบรรณาธิกรณ์ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 3(2-2-5) 

COMM2204 COMM2206 การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว 3(2-2-5) 

COMM2205 COMM3204 การเขียนบทความและบทวจิารณ์ 3(2-2-5) 

COMM2206 COMM2209 การรายงานและการวิจารณ์ข่าววฒันธรรมและบนัเทิง 3(2-2-5) 

COMM2207  การรายงานข่าววทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

3(2-2-5) 

COMM2208 COMM2208 การรายงานข่าวการเมือง 3(2-2-5) 

COMM2209 COMM2207 การรายงานข่าวเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

COMM2301 COMM2301 หลกัการประชาสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 

COMM2302 COMM2501 หลกัการโฆษณา 3(3-0-6) 

COMM2303 COMM2302 การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

COMM2304 COMM2303 ศิลปะการนาํเสนอเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

COMM2305 COMM2304 การผลิตและสร้างสรรคส่ื์อประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

COMM2306 COMM2502 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(2-2-5) 

COMM2307  เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือใหม่เพื่อการ 

ประชาสัมพนัธ์ 

3(2-2-5) 

COMM2308 COMM2309 การส่ือสารภาพลกัษณ์ 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวชิา 

ช่ือวชิา หน่วยกติ 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 

COMM2401 COMM2401 หลกัการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์และส่ือใหม่ 3(3-0-6) 

COMM2402 COMM2402 การสร้างสรรคบ์ทวทิยกุระจายเสียง 3(2-2-5) 

COMM2403 COMM2403 การส่ือความหมายดว้ยภาพและเสียงดา้นงานวทิยุ

โทรทศัน์และส่ือใหม่ 

3(3-0-6) 

COMM2404 COMM2404 การสร้างสรรคบ์ทวทิยโุทรทศัน์ 3(2-2-5) 

COMM2405 COMM2405 การส่ือข่าวและผลิตรายการข่าวเพื่อวทิยกุระจายเสียง วทิยุ

โทรทศัน์และส่ือใหม่ 

3(2-2-5) 

COMM2406 COMM2406 การสร้างสรรคร์ายการวทิยกุระจายเสียง 3(2-2-5) 

COMM2407 COMM2407 ผูด้าํเนินรายการทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 3(2-2-5) 

COMM2408 COMM2408 ออกแบบงานศิลป์เพื่องานวทิยโุทรทศัน์ 3(2-2-5) 

COMM2409 COMM3406 การตดัต่อเบ้ืองตน้เพื่องานวิทยกุระจายเสียง งานวทิยุ

โทรทศัน์และส่ือใหม่ 

3(2-2-5) 

 COMM3101 COMM3005 การวเิคราะห์สถานการณ์เพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

COMM3102 COMM3006 การส่ือสารเพื่อการพฒันาชุมชน 3(2-2-5) 

COMM3201 COMM2202 การรายงานข่าวเชิงสืบสวน 3(2-2-5) 

COMM3202 COMM3206 การถ่ายภาพวารสารสนเทศ 3(2-2-5) 

COMM3203 COMM2205 การจดัการงานวารสารสนเทศ 3(3-0-6) 

COMM3204 COMM3202 การเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร์ 3(2-2-5) 

COMM3205  วารสารศาสตร์ออนไลน์ 3(2-2-5) 

COMM3206 COMM3203 ส่ิงพิมพชุ์มชน 3(2-2-5) 

COMM3301 COMM3301 การจดัการงานประชาสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 

COMM3302 COMM2503 การวเิคราะห์ตลาดเพื่อการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 3(3-0-6) 

COMM3303 COMM3307 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

COMM3304 COMM2504 การเขียนบทโฆษณา 3(2-2-5) 

COMM3305 COMM3308 การจดักิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

COMM3306 COMM3311 การจดัการการประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤต 3(3-0-6) 

COMM3307 COMM3501 การสร้างสรรคแ์ละการผลิตงานโฆษณา 3(2-2-5) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

COMM3308 COMM3303 การวางแผนและการรณรงคท์างการประชาสัมพนัธ์และ

การโฆษณา 

3(2-2-5) 

COMM3309 COMM2305 การประชาสัมพนัธ์องคก์าร 3(3-0-6) 

COMM3310 COMM3304 การจดัการความสัมพนัธ์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 

COMM3401 COMM3401 การสร้างสรรคร์ายการวทิยโุทรทศัน์ 3(2-2-5) 

COMM3402 COMM3402 การจดัการและงานธุรกิจออกอากาศ 3(3-0-6) 

COMM3403 COMM3404 ศิลปะการแสดงและการกาํกบั 3(2-2-5) 

COMM3404  การตดัต่อขั้นสูงเพื่องานวทิยโุทรทศัน์และส่ือใหม่ 3(2-2-5) 

COMM3405 COMM3413 วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ชุมชน 3(2-2-5) 

COMM3406 COMM3408 การผลิตรายการสาระบนัเทิงเพื่องานวทิยโุทรทศัน์            

และส่ือใหม่ 

3(2-2-5) 

COMM3407 COMM3409 การผลิตสารคดีทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 3(2-2-5) 

COMM3408  การนาํเสนองานดา้นวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์และส่ือใหม่ 3(2-2-5) 

COMM3409 COMM3411 วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์เพื่อเด็กและเยาวชน 3(2-2-5) 

COMM3410  การคิดสร้างสรรคแ์ละผลิตงานขา้มส่ือ 3(2-2-5) 

COMM3411  เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

COMM3901 COMM3901 วธีิวจิยัวทิยาทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

COMM4201 COMM4201 การแปลข่าว 3(3-0-6) 

COMM4202 COMM4202 วารสารศาสตร์ส่ิงพิมพ ์ 3(2-2-5) 

COMM4203 COMM2210 การรายงานข่าวต่างประเทศ 3(2-2-5) 

COMM4301  การจดัการประเด็นปัญหาเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 

COMM4401  การวพิากษง์านวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 3(3-0-6) 

COMM4801 COMM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ 2(90) 

COMM4802 COMM4802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนิเทศศาสตร์ 5(350) 

COMM4803  เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 2(90) 

COMM4804  สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 6(540) 

COMM4901 COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

COMM4902 COMM4902 การวจิยัทางนิเทศศาสตร์ 3(0-6-3) 

BCOM1101  หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

ENGL3771  ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 1 3(3-0-6) 

ENGL4772  ภาษาองักฤษในส่ือมวลชน 2 3(3-0-6) 

LAWS2108 LAWS2108 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 3(3-0-6) 
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    เอกสารหมายเลข  5 

    ผลงานทางวชิาการ 
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ประวตัิและผลงานทางวชิาการ 

 
1.   นางสาว ทศันีย์ เจนวถิีสุข 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   2.2 ประวตัิการศึกษา 

       ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ.สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต (ภาพยนตร์

และภาพน่ิง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2529 

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต              

(การส่ือสารมวลชน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2540 

ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา มหาวทิยาลยัมหาจุฬา           

ลงกรณราชวทิยาลยั 

กาํลงัศึกษาอยู ่

 

   2.3 ภาระการสอน  ประจาํปีการศึกษา  2554 

ภาคเรียนที ่ 1/2554 ภาคเรียนที ่ 2/2554 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

            -          -          -          -            -        - 

*  อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 
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   2.4 ผลงานทางวชิาการ 

 2.4.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

          งานวจัิย 

      ทศันีย ์เจนวถีิสุข.(2554).การส่ือสารภายในตนเองเชิงพุทธกบัการพฒันาศกัยภาพเพื่อ

บรรลุความสาํเร็จในชีวติ.กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.                                                 

____________. (2553). ศึกษาการส่ือสารกบัตนเองในพระพุทธศาสนา.กรุงเทพฯ :  มหาจุฬา

ลงกรณราชวทิยาลยั.                                                                                                                           

______________.(2553).การส่ือสารท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสังคมท่ีปรากฏใน

พระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.                                                                                   

______________.(2545).ความสามารถดา้นการส่ือสารของพระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม                  

กลัยาโณ)  กบัการระดมพลงัการพฒันาชุมชน.กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั.         

_______________.(2541). การพฒันาคลองแสนแสบดว้ยการศึกษา กรณีศึกษา เขตมีนบุรี และ

หนองจอก.กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั. 

การนําเสนอผลงานทางวชิาการ 

ทศันีย ์เจนวถีิสุข.การฟ้ืนตวัจากวกิฤตส่ิงแวดลอ้มตามมุมมองของพระพุทธศาสนา.            

การประชุมวชิาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติคร้ังท่ี 7 เน่ืองในวนัวสิาขบูชา 23-25 

พฤษภาคม 2553 

Assit.Prof.Tatsanee Jenwithisusk. Enacting Buddhism in Constitution as The 

National Religion: A review of   Power Interaction between Religion, Communications and 

Politics” The First Summit of the International Association of Buddhist Universities (IABU) 

and International Academic  Seminar on Buddhism and Ethics 12 – 15 September 2008. 
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2.4.2 ประสบการณ์การทาํงาน 

         พ.ศ. 2537 – 2539 ผูจ้ดัการทัว่ไปบริษทัวดีิโออาร์ท เอน็จิเนียร์ร่ิงแอนด์               

      คอนซลัแตนท ์จาํกดั (บริษทัท่ีปรึกษาระบบตดัต่อสาํหรับ               

      รายการโทรทศัน์และสถานีโทรทศัน์) 

พ.ศ. 2533 – 2537 ครีเอทีฟและหุน้ส่วนบริษทัเซ็นเตอร์ฮาลฟ์ จาํกดั (บริษทั

ผลิตส่ือโฆษณาและโปรดกัชัน่เฮา้ส์) 

พ.ศ. 2534 – 2535 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการบริษทัคลัเลอร์บาร์ จาํกดั (บริษทั

ผลิตงานโฆษณา) และผูเ้ขียนบทอิสระรายการสารคดี

โทรทศัน์ 

พ.ศ. 2531 – 2534 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปบริษทัโพลีคอม จาํกดั (บริษทัในเครือ

รัชฟิลม์วดีิโอ, โปรดกัชัน่เฮา้ส์ และอุปกรณ์และแล็ปตดัต่อ

ใหเ้ช่า) และผูเ้ขียนบทอิสระรายการสารคดีโทรทศัน์ 

                  พ.ศ. 2529 – 2531 ครีเอทีฟรายการโทรทศัน์ บริษทันิธิทศัน์โปรโมชัน่ จาํกดั 

                 พ.ศ. 2549 – 2550 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาการจดัการ                 

      มหาวทิยาลยัราชภฏัจทัรเกษม 

                 พ.ศ. 2548 – 2549 ประธานโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ               

      มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

พ.ศ. 2545 – 2548 รองประธานโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์  คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

พ.ศ. 2541 – ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรสาขาวชิานิเทศศาสตร์  คณะวทิยาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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2.4.3 ประวตัิการฝึกอบรม  

              พ.ศ.  2548   อบรมการเขียนผลงานทางวชิาการ                 

พ.ศ.  2549   อบรมวิจยัในชั้นเรียน 

                 พ.ศ.  2549   อบรมการเขียนแผนการสอน 

2.4.4 การศึกษาดูงาน    

               พ.ศ.  2550    ศึกษาดูงานท่ี Eastern  Instutiue of Technology ประเทศนิวซีแลนด ์

               พ.ศ.  2550    ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยัดองอาร์,บริษทัโซน่ี ประเทศเกาหลีใต ้
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2. นาย ยุทธนา วงศ์วรีะโยธิน 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

   2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวชิา)          ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ.สําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต  

(การปกครอง) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2539 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต                   

(นิเทศศาสตร์) 

สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 2540 

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

(วารสารสนเทศ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2545 

   2.3 ภาระการสอน  ประจาํปีการศึกษา  2554 

ภาคเรียนท่ี  1/2554 ภาคเรียนท่ี  2/2554 

    รหสัวชิา        ช่ือวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา         ช่ือวชิา หน่วยกิต 

COMM2402 การสร้างสรรคบ์ท

วทิยกุระจายเสียง 

3(2-2-5) COMM2211 การส่ือข่าวกีฬา 3(2-2-5) 

COMM2405 การส่ือข่าว

วทิยกุระจายเสียง

และวทิยโุทรทศัน์ 

3(2-2-5) COMM2407 การพดูเพื่องาน

วทิยกุระจาย 

เสียงและวทิยุ

โทรทศัน์ 

3(2-2-5) 
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   2.4 ผลงานทางวชิาการ 

 2.4.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

           ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 

ยุทธนา วงศ์วีระโยธิน.(2553).  การส่ือข่าวและการรายงานข่าว.  กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยัราช ภฏัจนัทรเกษม. 

  งานวจัิย 

  _______________. (2554)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการส่ือข่าวและรายงานข่าว

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม 

นุชรินทร์ ศศิพิบูลย ์และคณะ(2552). ความคาดหวงั และความพงึพอใจของนักศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

              2.4.2 ประสบการณ์การทาํงาน 

พ.ศ.2540-2542       ผูส่ื้อข่าว  นิตยสารฐานฯ สัปดาห์วจิารณ์  

พ.ศ. 2540-ปัจจุบนั  คอลมันิสต ์นิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วจิารณ์ 

พ.ศ. 2542-2544     บรรณาธิการข่าวการศึกษา นิตยสารฐานฯ สัปดาห์วจิารณ์ 

พ.ศ.2544-2548     โปรดิวเซอร์และผูเ้ขียนบท รายการ สายใยผกูพนั ทาง

สถานีโทรทศัน์ช่อง 11 โปรดิวเซอร์และผูเ้ขียนบทรายการ              

ตาดูหูฟัง (รายการวพิากษส่ื์อ) ทางสถานีโทรทศัน์  ช่อง 11 

พ.ศ. 2545-2547     ผูส่ื้อข่าวนิตยสารสมคัรงาน บริการทอง 

พ.ศ. 2545-47        นกัจดัรายการวทิย ุรายการรู้ทนัโลก และสาระต่างแดน             

ทางศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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พ.ศ. 2545-2548   คอลมันิสตนิ์ตยสารชาวไทยรายสัปดาห์, เดลิมิเร่อร์ราย

สัปดาห์, สยามรัฐรายวนั  

                 พ.ศ. 2545-2546   ผูเ้ขียนบทรายการ สังคมเดียวกนั ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 11 

                 พ.ศ. 2546-2548   บรรณาธิการบริหารนิตยสาร MLS Property Guide 

                 พ.ศ. 2549-2550   ท่ีปรึกษาดา้นการประชาสัมพนัธ์ บริษทัว-ีวซิาร์ด จาํกดั 

                 พ.ศ. 2550-2551   บรรณาธิการสาํนกัพิมพเ์พื่อนพอ้งนอ้งพี่  ตกผลึก และ F&B 

พ.ศ. 2550-ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษาโครงการกิจกรรม บริษทัรัตนอุไร จาํกดั 

พ.ศ. 2552-2553  ผูด้าํเนินรายการ ทนัความคิด ติดตามส่ือ วทิยไุทยเพื่อเด็ก

และครอบครัว FM105 

พ.ศ. 2540-2546  อาจารยพ์ิเศษ หลกัสูตรฯ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั  ประธานหลกัสูตรฯ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช

ภฏัจนัทรเกษม 

     2.4.3   ประวตัิการฝึกอบรม     

พ.ศ. 2550  หลกัสูตรอบรมพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

       2.4.4   การศึกษาดูงาน    

                    พ.ศ. 2554    ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยั Yonsei ประเทศเกาหลี 
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3.  นาย  จักษุ ตะกรุดแก้ว 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

   2.2 ประวติิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปี พ.ศ. สําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 2535 

ปริญญาโท นิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาการส่ือสารการตลาด 

มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 2551 

ปริญญาเอก - - - 

 

   2.3 ภาระงานสอน ประจาํปีการศึกษา 2554 

ภาคเรียนที ่1/2554 ภาคเรียนที ่2/2554 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

COMM 3201 การออกแบบ

ส่ิงพิมพ ์

อิเลกทรอนิกส์ 

3(2-2-5) COMM 2203 การฟิกเพื่องานวารสาร

ศาสตร์ 3(2-2-5) 

COMM 3005 การวเิคราะห์

สถานการณ์เพื่อการ

ส่ือสาร 

3(3-0-6) COMM 1106 การส่ือข่าวและการ

รายงานข่าว 3(2-2-5) 

COMM 3207 การจดัการส่ิงพิมพ ์

อิเลกทรอนิกส์ 

3(2-2-5) COMM 2204 บรรณาธิกรณ์งาน

วารสารศาสตร์ 3(2-2-5) 

COMM 2201 หลกัวารสารศาสตร์ 3(3-0-6) COMM 3206 การถ่ายภาพวารสาร

ศาสตร์ 3(2-2-5) 
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   2.4 ผลงานทางวชิาการ 

  2.4.1 ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

หนังสือ 

จกัษุ ตะกรุดแกว้. (2553).การส่ือข่าวและการรายงานข่าวข้ันสูง. กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

_________  .(2553).การบรรณาธิกรณ์. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม   

 

เอกสารประกอบการสอน  

จกัษุ ตะกรุดแกว้. (2552). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบรรณาธิกรณ์. 

กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

_________ . (2552).เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการส่ือข่าวและการ

รายงานข่าว. กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

_________ . (2554).เอกสารประกอบการสอนรายวชิากราฟฟิกเพือ่งาน

วารสารศาสตร์. กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

 

2.4.2  ประสบการณ์การทาํงาน 

  พ.ศ. 2535 ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ บริษทัมติชน จาํกดั (มหาชน) 

  พ.ศ. 2542 ผูจ้ดัการสมาคมกีฬาจงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2544 อาจารยแ์ขนงวารสารศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

นิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

พ.ศ. 2554 หวัหนา้แขนงวารสารศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

นิเทศ ศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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2.4.3 ประวตัิการฝึกอบรม 

พ.ศ. 2535 หลกัสูตรการอบรมนกัข่าวใหม่ บริษทัมติชน จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2537 หลกัสูตรการส่ือข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่ง

ประเทศไทย 

พ.ศ. 2542 หลกัสูตรผูบ้ริหารสมาคมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2551 หลกัสูตร Professional Web Designer  สถาบนั สอนคอมพิวเตอร์     

                       กราฟิก NetDesign Thailand 

พ.ศ. 2552 หลกัสูตรอบรมพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ มหาวทิยาลยัราช

ภฏัจนัทรเกษม 

พ.ศ. 2553 หลกัสูตรผูบ้ริหารส่ือสารมวลชน ระดบักลาง รุ่น 2 สถาบนัอิศรา 

สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2554 หลกัสูตรอบรมการตลาด Social Media บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอ

ทีฟ ออนไลน์ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?q=http://www.netdesign.ac.th/web_pro/index.php&sa=U&ei=OXX1TqiONIezrAfopfzSDw&ved=0CBsQqwMoAzAA&usg=AFQjCNH_bJIpp8uJlyj9d5YF3Ry219t4BQ
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4. นางสาว สุทธิภา  วงศ์ยะลา 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

   2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวชิา)             ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ.สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต                      

(การส่ือสารมวลชน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2541 

ปริญญาโท นิเทศศาสตร มหาบณัฑิต                

(นิเทศศาสตร์พฒันาการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2544 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต

(ส่ือสารมวลชน) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กาํลงัศึกษา 

 

   2.3 ภาระการสอน  ประจาํปีการศึกษา  2554 

  - ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

   2.4 ผลงานทางวชิาการ 

  - 

 2.4.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

           ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 

  บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

สุทธิภา  วงศ์ยะลาและคณะ (2552).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินภัย

แผ่นดินไหวและการป้องกันภัยแผ่นดินไหวของประชาชนในอาคารสูง . ไดรั้บทุนสนบัสนุน

สสส. 
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____________. (2551) . การวจัิยเชิงสํารวจเร่ือง การรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการ

ใช้บริการสถานีอนามัยของประชาชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 20  อาํเภอ ใน 6 จังหวดั.ไดรั้บทุน

สนบัสนุน     จากโครงการ Health Care Reform ซ่ึงเป็นโครงการร่วมมือระหวา่งสหภาพยโุรป 

กระทรวงสาธารณสุข และสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ.      

____________ . (2551) . การวจัิยเร่ือง “การคุกคามทางเพศในมหาวิทยาลยั : การรับรู้ 

การประเมินความเส่ียง และ การตอบสนองของนักศึกษา” . จดัทาํข้ึนประกอบการศึกษา

รายวชิา การวจิยัเชิงคุณภาพ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

___________. (2554) . บทความทางวชิาการเร่ือง “การส่ือสารเพือ่สร้างกรอบ

จินตนาการเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชนของปราชญ์ชาวบ้านและผู้นําทางการปกครองระดับ

ท้องถิ่นในชุมชน            อาข่า. นาํเสนอในการประชุมวชิาการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

2.4.2 ประสบการณ์การทาํงาน 

พ.ศ. 2542 Copy writer และ Co – producer บริษทัเดอะเฟสทก์รุ๊ป 

จาํกดั  

พ.ศ. 2544  นกัประชาสัมพนัธ์   โรงพยาบาลรามาธิบดี                                           

พ.ศ. 2545 – ปัจจุบนั  อาจารยห์ลกัสูตรสาขาวชิานิเทศศาสตร์   คณะวทิยาการ 

จดัการมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

2.4.3 ประวตัิการฝึกอบรม  

พ.ศ. 2546 อบรมเทคนิคการสอนและการวจิยัในชั้นเรียน                           

มหาวทิยาลยัราช ภฏัจนัทรเกษม  

พ.ศ. 2547 อบรมการเขียนโครงการวจิยั มหาวทิยาลยัราชภฏั                    

จนัทรเกษม 

พ.ศ. 2548 อบรมกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์  คณะวารสารศาสตร์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
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พ.ศ. 2549 อบรมการวจิยัเชิงปริมาณ และ การวจิยัเชิงคุณภาพ 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 อบรมภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ  สถาบนัภาษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2552 อบรมสถิติการวจิยัเบ้ืองตน้และการวจิยัขั้นสูง  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ.2554 อบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคน้ควา้ขอ้มูล         

และการทาํฐานขอ้มูลทางบรรณานุกรม  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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5. อาจารย์   นาวนีิ รอดแก้ว 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ    อาจารย ์

   2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ.สําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาตรี วารสารศาสตรบณัฑิต                 

(การโฆษณา) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2544 

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต                      

(การโฆษณา) 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2549 

ปริญญาเอก - -               - 

   2.3 ภาระการสอน  ประจาํปีการศึกษา  2554 

ภาคเรียนที ่ 1/2554 ภาคเรียนที ่ 2/2554 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

COMM1104 หลกัการ

ส่ือสารมวลชน      

3(3-0-6) COMM3501 การสร้างสรรคแ์ละ

การผลิตงานโฆษณา     

3(2-2-5) 

COMM3501 การสร้างสรรคแ์ละ

การผลิตงานโฆษณา      

3(2-2-5) COMM1104 หลกัการ

ส่ือสารมวลชน      

3(3-0-6) 

COMM2502 การโฆษณาและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3(2-2-5) COMM2502 การโฆษณาและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3(2-2-5) 

   COMM2503 การวเิคราะห์ตลาดเพื่อ

งานโฆษณา 

3(3-0-6) 
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   2.4 ผลงานทางวชิาการ 

 2.4.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

    ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 

    นาวนีิ  รอดแกว้.(2554). เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการสร้างสรรค์และ

การผลติงานโฆษณา. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

งานวจัิย 

___________. (2551). การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการสร้างสรรค์และการผลิต

งานโฆษณา โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักศึกษากลุ่ม 101. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม. 

   ประสบการณ์การทาํงาน 

พ.ศ. 2549 อาจารยป์ระจาํตามสัญญาจา้ง ประจาํหลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

พ.ศ. 2549  ผูช่้วยเลขานุการ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศ

ศาสตร์ 

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยั (สายวชิาการ) และเลขานุการ

ประจาํหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม     

2.4.3 ประวตัิการฝึกอบรม  

ก.ย. 2550  อบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                            

พ.ค. 2553  การประชุมเชิงปฏิบติัการ การพฒันาบุคลากรคล่ืนลูกใหม่                   

สร้างความกา้วไกลในมจษ. (พนกังานมหาวทิยาลยั สาย

วชิาการและอาจารยป์ระจาํตามสัญญา) ประจาํปี 2553 
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ก.ค. 2553 การอบรมวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน

โดยเนน้   ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

ส.ค. 2553  การอบรมวจิยัในชั้นเรียน 

มี.ค. 2554  อบรมการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ 

    อบรมเทคนิคการออกขอ้สอบท่ีดี 

เม.ย. 2554 Certificate “General Academic Writing Course” จาก

สถาบนัสอนภาษา British Council 

2.4.4 การศึกษาดูงาน    

  ส.ค. 2554  ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยั Yonsei   ประเทศเกาหลี  
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6.   นาย  อมรเทพ สกุณา 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

   2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ.สําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต                    

(เอกวารสารศาสตร์                

โทภาพน่ิงภาพยนตร์) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 2548 

ปริญญาโท Master of  

Communication Studies 

(Video Production) 

University of Pune, India              2550 

ปริญญาเอก -  -               - 

 

   2.3 ภาระการสอน  ประจาํปีการศึกษา  2554 

ภาคเรียนที ่ 1/2554 ภาคเรียนที ่ 2/2554 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

         -           -          - COMM1102 การถ่ายภาพ           

เพื่อการส่ือสาร 

3(2-2-5) 

   COMM3406 การตดัต่อและ

การผลิตกราฟิก

เพื่องานวทิยุ

โทรทศัน์ 

3(2-2-5) 
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 2.4 ผลงานทางวชิาการ 

 2.4.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

            ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 

   -  ไม่มี - 

2.4.2 ประสบการณ์การทาํงาน 

พ.ศ. 2550  พนกังานแผนก Post Production  บริษทั สกายเอก็ซิทส์ ฟิลม์  

โปรดกัชัน่เฮาส์ จาํกดั   

พ.ศ. 2551 Web Content Editor  บริษทั นิร์วาน่า จาํกดั 

พ.ศ. 2553 ช่างภาพ ร้านเจา้สาว เวดด้ิง สตูดิโอ 

พ.ศ. 2554 อาจารย์ประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

2.4.3 ประวตัิการฝึกอบรม 

พ.ศ.  2546 อบรมเชิงปฏิบติัการ กา้วสู่วชิาชีพเวบ็มาสเตอร์  รุ่นท่ี 1 สมาคมผูดู้แล

เวบ็ไทย 

ก.ย. 2546 อบรมเชิงปฏิบติัการ ผูส่ื้อข่าวพิราบดิจอล รุ่นท่ี 2  ชมรมนกัข่าวสาย

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ม.ค.2551 อบรมหลกัสูตร Professional Web Designer สถาบนั Net Design 
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7.   นางสาว  ภานุชฎา ศิระยุทธโยธิน 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

   2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ.สําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต              

(วทิยกุระจายเสียง และวทิยโุทรทศัน์) 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2549 

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต                          

(การส่ือสารมวลชน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554 

ปริญญาเอก - - - 

 

   2.3 ภาระการสอน  ประจาํปีการศึกษา  2554 

ภาคเรียนที ่ 1/2554 ภาคเรียนที ่ 2/2554 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

          -            -           - COMM2404 การสร้างสรรค์

บทวทิยุ

โทรทศัน์ 

3(2-2-5) 
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   2.4 ผลงานทางวชิาการ 

 2.4.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 

  ภานุชฎา ศิระยทุธโยธิน. (2554). กรอบเนื้อหาและการนําเสนอในรายการวิทยุ

แฉ แต่เช้า. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2.4.2 ประสบการณ์การทาํงาน 

พ.ศ. 2548  Co– Producer แผนก Your TV บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย บรอดแคสติ้ง  

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

พ.ศ. 2549 Project Co-ordinator แผนก TV and  Radio บริษทั โมโน เทคโนโลย ี

จาํกดั 

พ.ศ. 2554 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรสาขาวชิานิเทศศาสตร์  คณะวทิยาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

2.4.3 ประวตัิการฝึกอบรม 

พ.ศ. 2545 อบรมหลกัสูตรดีเจ โดยบริษทั เอไทม ์มีเดีย และ แกรมม่ีการ์ด                         

พ.ศ. 2547 อบรมความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบังานออกแบบส่ิงพิมพแ์ละจดัทาํเวบ็เพจ                              

  มหาวทิยาลยักรุงเทพ                                                                                                 

พ.ศ.2548 ฝึกงานฝ่ายCreative บริษทั เวอร์จิ้น บีอีซี เทโร เรดิโอ (ประเทศไทย)         

                           จาํกดั   

พ.ศ.2548 อบรมการผลิตรายการโทรทศัน์บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย บรอดแคสติ้ง                              

  คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั        
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พ.ศ.2552 อบรมหลกัสูตรการแสดงพื้นฐาน คร้ังท่ี 1 ทีมครูสอนการแสดงจาก 

รายการทรู อะคาเดม่ี แฟนตาเชีย                                                                                                           

พ.ศ.2553 อบรมหลกัสูตรการแสดงพื้นฐาน คร้ังท่ี 4 ทีมครูสอนการแสดง                  

                           จากรายการ ทรู อะคาเดม่ี แฟนตาเชีย 
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 8.   นางสาว  จุไรรัตน์  ทองคาํช่ืนววิฒัน์   

      2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา )สาขาวชิา(  ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ.สําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์และการผดุง

ครรภช์ั้นสูงคหกรรมศาสตร

บณัฑิต  (พฒันาการเด็กและ

ครอบครัว) 

- วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี

(กรุงเทพ)

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

2527 

 

2530 

ปริญญาโท วารสารศาสตรและ

ส่ือสารมวลชนมหาบณัฑิต 

(ส่ือสารมวลชน) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2542 

ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ กาํลงัศึกษา 

 2.      ภาระการสอน  ประจาํปีการศึกษา  2554 

ภาคเรียนที ่ 1/2554  ภาคเรียนที ่ 2/2554 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

COMM 1103 หลกันิเทศศาสตร์ 3( 3- -6) COMM 3301 ส่ือมวลชน

สัมพนัธ์ 

3(2-2-5) 

COMM 2304 ส่ือประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) COMM 4902 วจิยันิเทศ

ศาสตร์ 

3(0-6-3) 
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      2.4  ผลงานทางวชิาการ 

 2.4.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 

  จุไรรัตน์  ทองคาํช่ืนวิวฒัน์. (2544). ประชามติ.  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั            

ราชภฏัจนัทรเกษม.  

  _____________. (2549) . เอกสารประกอบการสอนวชิากฎหมายและจริยธรรม

ส่ือสารมวลชน. คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

  ______________. (2549) . หลกัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์. คณะวทิยาการ

จดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

                           ____________.(2550). หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

   ____________ .(2551). ส่ือประชาสัมพนัธ์. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  

                       ____________.(2551). ส่ือมวลชนสัมพนัธ์. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  

                          ____________.(2553). หลกันิเทศศาสตร์ ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั

ราชภฏัจนัทรเกษม. 

งานวจัิย 

จุไรรัตน์  ทองคาํช่ืนวิวฒัน์. (2544).  ปัญหาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนักศึกษา

โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์   แขนงการประชาสัมพนัธ์  ปีการศึกษา 2544. คณะวทิยาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   

. (2545). การนวดแผนไทยในแหล่งท่องเที่ยวชายหาด : กรณี

ชายหาดพทัยา สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ.   

. (2546). ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีต่อสารคดีด้านสุขภาพ ทีนํ่า             

เสนอในหนังสือพมิพ์แนวหน้า. กองอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.   
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.(2547). การประเมินผลการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ในการแนะแนว

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม. ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

                                   .(2547). รายงานวจัิยในช้ันเรียน เร่ือง ผลของกจิกรรมการศึกษา

บริบทชุมชนทีม่ีต่อความสนใจและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวชิาการวจัิยนิเทศศาสตร์ของ

นักศึกษา ช้ันปีที ่ 3 ) ภาคปกติ ◌ิชานิเทศศโสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม .  สาํนกัวจิยั

และส่งเสริมวชิาการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   

 .(2547). ภูมิปัญญาไทยจังหวดัตาก : ศึกษากรณอีาํเภอสามเงา. 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  

                                       . (2548). ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผล

การตัดสินใจ     ซ้ือสินค้าหน่ึงตําบล  หน่ึงผลติภัณฑ์  ของเขตจตุจักร.  สถาบนัวจิยัและพฒันา  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   

. (2549). คุณภาพชีวติของประชาชนบริเวณริมคลองลาดพร้าว. 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   

. (2551). บทบาทของการส่ือสารกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันา

ชุมชน. สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   

.(2551). การประเมินปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกันิเทศศาสตร์

ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ช้ันปีที ่1  ปีการศึกษา 2551. สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม.  

. (2552). การส่ือสารกบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการเกษตรในจังหวดั

ชัยนาทเพือ่การอนุรักษ์และการพฒันาท้องถิ่น : กรณีศึกษาข้าวกล้องหอมนิลของกลุ่มอินทรีย์ชีวภาพ

บ้านใหญ่. สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

.(2553). การพฒันาหลกัสูตรการศึกษาอาชีพท้องถิ่น.ในจังหวดัชัยนาท. 

สถาบนัวจิยั และพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
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. (2554). ความหมายและภาพครอบครัวต่างชนช้ันในละครโทรทศัน์

ไทย. สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

บทความวจัิยและบทความวิชาการ 

บทความวจัิย 

 จุไรรัตน์  ทองคาํช่ืนวิวฒัน์. (2548). ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี

ผลการตัดสินใจ    ซ้ือสินค้าหน่ึงตําบล  หน่ึงผลติภัณฑ์  ของเขตจตุจักร.  วารสารจนัทรเกษมสาร 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   

                                   .(2549). คุณภาพชีวติของประชาชนบริเวณริมคลองลาดพร้าว. วารสารจนัทร

เกษมสาร   สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   

                                   .(2551). บทบาทของการส่ือสารกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน. 

วารสารจนัทรเกษมสาร สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   

                                   .(2553). การส่ือสารกบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการเกษตรในจังหวดัชัยนาทเพือ่               

การอนุรักษ์และการพฒันาท้องถิ่น : กรณศึีกษาข้าวกล้องหอมนิลของกลุ่มอินทรีย์ชีวภาพบ้านใหญ่. วารสาร                 

การประชุมวชิาการ ประจาํปี 2553  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

                                   .(2553). ส่ือพืน้บ้าน :ประเพณกีารรําเจ้า. วารสารนิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  

บทความวชิาการ 

จุไรรัตน์  ทองคาํช่ืนวิวฒัน์. (2552). เทคโนโลย ีSMS ในเวบ็ไซต ์gotoknow. 

       ____________(2553). การบริการ SMS : ช่องการส่ือสารในโทรศัพท์มือถือ วารสารวทิยาการ

สาร คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   

           ____________  . (2554). ส่ือพืน้บ้าน : ประเพณกีารรําเจ้า. วารสารวทิยาการสาร คณะวทิยาการ

จดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   
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     ประสบการณ์การทาํงาน 

พ .ศ.  2543 อาจารย ์3 ระดบั 7 โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   

พ .ศ .  2547-2548   หวัหนา้พสัดุคณะ  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   

พ .ศ .  2550 ช่วยศาสตราจารย ์ระดบั 8 หลกัสูตรสาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

พ .ศ .  2550-2552 กรรมการส่งเสริมการวิจยั  สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราช

ภฏัจนัทรเกษม 

พ .ศ .  2551-ปัจจุบนั กรรมการหลกัสูตรสาขาวชิานิเทศศาสตร์  คณะวทิยาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   

2.4.3 ประวตัิการฝึกอบรม 

ก .ค .  2544            อบรมการวจิยั สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ   

ก .ย .  2546 อบรมหลกัสูตรครบเคร่ืองการประชาสัมพนัธ์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต  .ค . 2547 อบรมหลกัสูตรการพฒันาบุคลิกภาพ  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ส.ค. 2548 อบรมการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   

ก.ค. 2550 อบรมหลกัสูตรกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ก .ย .  2551 อบรมหลกัสูตรศิลปะการพดูในงานบริการ  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ส.ค. 2553 อบรมหลกัสูตรแนวทางการเขียนบทความ ตาํรา งานวจิยั  

มหาวทิยาลยั ราชภฏัราชนครินทร์ 

พ.ค.2554 อบรมหลกัสูตรเทคนิคการเขียนตาํรา   สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

2.4.4 การศึกษาดูงาน    

  ส.ค. 2549 ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยัประเทศสวสิเซอร์แลนดแ์ละฝร่ังเศส  

ก.พ. 2552 ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยัประเทศเกาหลี 
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9. นาย  เจตน์    จารุพนัธ์                                                                                                                                          

2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ    อาจารย ์                                                                                                                   

2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ. 

สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต                     

สาขานิเทศศาสตร์                          

แขนงการประชาสัมพนัธ์ 

ม ห า วิ ท ย า ลัย ร า ช ภัฏ

จนัทรเกษม 

 

2545 

ปริญญาโท Master  of  Communication  

Studies (M.C.S.)Major :   TV 

and Video  Production  

University  Of  Pune 

(มหาวทิยาลยัปูเน่  

ประเทศอินเดีย) 

2550 

ปริญญาเอก - - - 

   2.3 ภาระการสอน  ประจําปีการศึกษา  2554 

ภาคเรียนที ่ 1/2554 ภาคเรียนที ่ 2/2554 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

COMM2403 การส่ือความหมาย

ดว้ยภาพดา้นงาน

วทิยโุทรทศัน์ 

3(3-0-3) COMM3401 การสร้างสรรค์

รายการวทิยุ

โทรทศัน์ 

3(3-0-3) 

COMM3408 การผลิตรายการ

สาระบนัเทิงเพื่องาน

วทิยโุทรทศัน์ 

3(3-0-3) COMM3409 การผลิตสารคดีทาง

วทิยกุระจายเสียง

และวทิยโุทรทศัน์ 

3(3-0-3) 
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   2.4 ผลงานทางวชิาการ 

 2.4.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 

  เจตน์  จารุพนัธ์.(2554). การส่ือความหมายด้วยภาพในงานวทิยุโทรทัศน์. กรุงเทพฯ :  

              มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

งานวจัิย 

เจตน์  จารุพนัธ์.  (2551). ผลการใช้วธีิการสอนแบบบูรณาการ และผลการใช้วธีิการ

สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

 .(2552). การพฒันาการเรียนรู้วชิาการสร้างสรรค์บทวทิยุโทรทศัน์  

โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

เจตน์  จารุพนัธ์และคณะ (2552). ยุทธศาสตร์การส่ือสารเพือ่การรักษาสิทธิความเป็น

พลเมืองไทยของกลุ่มชาติพนัธ์ุอาข่าในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทร

เกษม. 

เจตน์  จารุพนัธ์และคณะ. (2553). การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  

   และหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวทิยาการจัดการ. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทร

เกษม. 

    

2.4.2 ประสบการณ์การทาํงาน 

 

พ.ศ. 2535 - 2538          ผูช่้วยช่างภาพ (VDO.)   ช่างภาพ  และ Producer ผลิตรายการ  

                       โทรทศัน์ประเภทสารคดี ตามลาํดบั บริษทั บางกอกซีเนแลป      

                       จาํกดั      

      พ.ศ. 2538 - 2540           Executive  Account :  ประสานงานระหวา่งลูกคา้กบั Creative 

และควบคุมกระบวนการผลิตดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์ Media Thai  

Production  House  co., ltd.   
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พ.ศ. 2540 - 2545   ช่างภาพน่ิงและผลิตรายการโทรทศัน์อิสระ        

พ.ศ. 2545 - 2547  สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT)  ตาํแหน่ง :   

ผูส่ื้อข่าวสายศิลปวฒันธรรมและบนัเทิง 

 พ.ศ. 2549 - 2550    Department of  Mass Communication Studies   

 พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจาํ (พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ) 

หลกัสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์  แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทศัน์  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 งานด้านวทิยากรและบริการวิชาการ 

- วทิยากร:  การผลิตส่ือสร้างสรรค ์ ณ สาํนกังานมูลนิธิพฒันาชุมชนและเขตภูเขา 

จงัหวดัเชียงราย 

- วทิยากร:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์ กรมการปกครอง ประจาํปี 2552 และ ประจาํปี 2553  (บรรยายการถ่ายภาพ

พื้นฐานและการถ่ายภาพเชิงประชาสัมพนัธ์) 

-  วทิยากร: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างเครือข่ายดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์ กรมการปกครอง ประจาํปี 2554 

       -  อาจารยพ์ิเศษ :  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา วชิา CNB3410 การผลิตเพื่อ

การแพร่ภาพและเสียงผา่นส่ือใหม่ 2  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 

-  อาจารยพ์ิเศษ :  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา วชิา CNB2101 หลกัการการ

แพร่ภาพและเสียงผา่นส่ือใหม่ และ CNB 3409 การผลิตเพื่อการแพร่ภาพและเสียงผา่นส่ือใหม่ 

1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 
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2.4.3 ประวตัิการฝึกอบรม  

  ส.ค. 2554  อบรมผูป้ระเมินการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตร2  

2.4.3 การศึกษาดูงาน    

ก.ย. 2547 เป็นตวัแทนผูส่ื้อข่าวโทรทศัน์ของประเทศไทยในการประชุม 

ความร่วมมือผูส่ื้อข่าวไตรภาคีอาเซ่ียน  Third  ASEAN  Journalists  

Visit  Programme และการศึกษาดูงาน  ณ  กรุงฮานอย                  

ประเทศเวยีดนาม  

ส.ค. 2553 ศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลยกีารผลิตส่ือโทรทศัน์ BITV 2010  

ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ส.ค. 2554 ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยั Yonsei   ประเทศเกาหลี  
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10.   นางสาว  พรเพญ็  ชวลิตธาดา 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

   2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ.สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต  

(ศิลปะการแสดง) 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2538 

ปริญญาโท Master  of  Professional  Media  

and  Communication  Studies 

University  of  Western  

Sydney ,  Australia 

2544 

ปริญญาเอก Philosophy  In  Communication  

(Interpersonnal   Communication 

of  Pocthral) 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ

ร่วมกบั Ohio  University 

กาํลงัศึกษา 

   2.3 ภาระการสอน  ประจาํปีการศึกษา  2554 

ภาคเรียนที ่ 1/2554 ภาคเรียนที ่ 2/2554 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

COMM3402 ธุรกิจงาน

วทิยกุระจายเสียง

และวทิยโุทรทศัน์ 

3 (3-0-6) COMM3404 การแสดงทางวทิยโุทรทศัน์ 3 (3-0-6) 

COMM2003 วาทนิเทศ 3 (3-0-6) COMM2408 ฉากและวสัดุประกอบฉาก

เพื่องานวทิยุโทรทศัน์ 

3 (3-0-6) 

COMM4901 สัมมนาทางนิเทศ 3 (3-0-6) COMM3507 การโฆษณาทาง

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์ 

3 (3-0-6) 
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   2.4 ผลงานทางวชิาการ 

 2.4.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 

 พรเพญ็  ชวลิตธาดา.(2548). การส่ือความหมายด้วยภาพ.กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั          

ราชภฏัจนัทรเกษม. 

____________ .(2550) หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

          ____________.(2553).หลกัการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์.กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

2.4.4 ประสบการณ์การทาํงาน 

พ.ศ.2539  Casing  ,  บริษทั   อาลาดิน  ณ  บางกอก 

พ.ศ.2540  นกัแสดงอิสระ 

พ.ศ.2541  Event  Manager  (Freelance) 

พ.ศ.2545  Stage  Manager  ,  Exact  Co.,  Ltd 

พ.ศ.2546  อาจารยพ์ิเศษ   ดา้นการแสดง  (Freelance) 

พ.ศ.2547 – ปัจจุบนั กรรมการหลกัสูตรสาขาวชิานิเทศศาสตร์  คณะวทิยาการ

จดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

2.4.3 ประวตัิการฝึกอบรม  

ส.ค. 2539  อบรมคอมพิวเตอร์หลกัสูตร  Microsoft Excel  95 

พ.ค. 2541 บรมหลกัสูตรการพฒันาบุคลากร ใชภ้าษาองักฤษสาํหรับ

บณัฑิต 

ส.ค. 2541  อบรมหลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
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ส.ค. 2553  การอบรมวจิยัในชั้นเรียน 

มี.ค. 2554  อบรมการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ 

    อบรมเทคนิคการออกขอ้สอบท่ีดี 

2.4.4 การศึกษาดูงาน  

มี.ค. 2554  ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยับูรพา   จงัหวดัชลบุรี 

ส.ค. 2554  ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยั Yonsei   ประเทศเกาหลี  
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11.   นาย  ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ ดร. 

   2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ.สําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาตรี วารสารศาสตรบณัฑิต

(วทิยกุระจายเสียงและวทิยุ

โทรทศัน์) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2542 

ปริญญาโท วารสารศาสตรบณัฑิต                    

(การส่ือสาร) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2547 

ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบณัฑิต           

(นิเทศศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2553 

   2.3 ภาระการสอน  ประจาํปีการศึกษา  2554 

ภาคเรียนที ่ 1/2554 ภาคเรียนที ่ 2/2554 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

COMM3901 ระเบียบวธีิ

วจิยัทางนิเทศ

ศาสตร์ 

3(3-0-6) COMM1106 การส่ือข่าวและการ

รายงานข่าว (2-2-5) 

COMM4902 การวจิยัทาง

นิเทศศาสตร์ 

3(0-6-3) COMM3901 ระเบียบวธีิวจิยัทาง

นิเทศศาสตร์ (3-0-6) 
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   2.4 ผลงานทางวชิาการ 

 2.4.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 

ศุภฤกษ ์โพธิไพรัตนา. (2553). เอกสารประกอบการสอน “ระเบียบวธีิวจิยัทาง

นิเทศศาสตร์”. มปท. 

งานวจัิย 

นุชรินทร์ ศศิพิบูลย ์และคณะ (2552). ความคาดหวงั และความพงึพอใจของ

นักศึกษาหลกัสูตร     ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ศุภฤกษ ์โพธิไพรัตนา. (2554). สถานภาพ และการรับรู้ภาพลกัษณ์

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในทศันะของผู้มีส่วนได้เสียในเขตกรุงเทพมหานคร. 

กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

2.4.5 ประสบการณ์การทาํงาน 

 

พ.ศ. 2543    ผูป้ระสานงานรายการวทิย ุ“ร่วมดว้ยช่วยกนั”                                                                

พ.ศ. 2543 – 2544  ผูส่ื้อข่าวเฉพาะกิจ บริษทั “สรรพสาร”                                                           

พ.ศ. 2548 – 2549  อาจารยป์ระจาํตามสัญญา หลกัสูตรศิลปะศาสตร์บณัฑิต      

                                                สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั 

                                                ราชภฏัจนัทรเกษม                                                     

พ.ศ. 2552 – 2553 อาจารยป์ระจาํตามสัญญา หลกัสูตรศิลปะศาสตร์บณัฑิต              

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัจนัทรเกษม                                  



 

 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                            หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

 

192 

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ  หลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

2.4.3 ประวตัิการฝึกอบรม  

 - 

2.4.4 การศึกษาดูงาน    

 - 
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12.  นางสาว  แสงระว ี  กระจ่างศาสตร์ 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

   2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปีพ.ศ.สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต (การโฆษณา) มหาวทิยาลยัเซ็นจอห์น 2539 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบฑิัต            

(การปกครองทอ้งถ่ินและการจดั

การเมืองใหม่)   

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต                     

(การส่ือสารการตลาด) 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์(นิดา้) 

 

มหาวทิยาลยัเซ็นจอห์น 

2542 

 

 

2554 

ปริญญาเอก - - - 

   2.3 ภาระการสอน  ประจาํปีการศึกษา  2554 

ภาคเรียนที ่ 1/2554 ภาคเรียนที ่ 2/2554 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

COMM1103 หลกันิเทศศาสตร์     3(3-0-6) COMM1103 หลกัการส่ือสาร

การตลาด     

3(3-0-6) 

COMM2501 หลกัการโฆษณา     3(3-0-6) COMM2501 หลกัการโฆษณา 3(3-0-6) 

COMM3501 การสร้างสรรคแ์ละ

ผลิตงานโฆษณา 

3(2-2-5) COMM3505 การส่ือสารตราสินคา้ 3(3-0-6) 
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   2.4 ผลงานทางวชิาการ 

  2.4.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 

 แสงระว ี อ่ิมทรัพย ์(2553). เอกสารประกอบการสอนรายวชิา หลกันิเทศศาสตร์ . 

กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

_______ .(2553). เอกสารประกอบการสอนรายวชิาหลกัการส่ือสารการตลาด. 

กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

  ________.(2554).เอกสารประกอบการสอนรายวชิาหลกัการส่ือสารการตลาดฉบับ

ปรับปรุงคร้ังที่1. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

    งานวจัิย 

             แสงระว ี   อ่ิมทรัพย(์2552). การใช้แบบฝึกปฏิบัติเพือ่เพิม่การเรียนรู้วชิาหลกัการ

ส่ือสารการตลาด.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

             บทความ 

   แสงระวอ่ิีมทรัพย(์2552)..การวเิคราะห์ผลงานวจัิยเพือ่ศึกษาองค์ประกอบของ

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า   ตีพิมพใ์นหนงัสือประภาคารปี 2552  รวมบทความทางวชิาการของ

หลกัสูตรสาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

2.4.2 ประสบการณ์การทาํงาน 

พ.ศ. 2543-2550 อาจารยอ์ตัราจา้ง  โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์                       

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทร

เกษม 

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั พนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ  หลกัสูตร

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม    
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2.4.3 ประวตัิการฝึกอบรม  

   ต.ค. 2545  อบรมวิจยัในชั้นเรียน  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ธ.ค. 2552 อบรมการวางแผนกลยทุธ์ มหาวทิยาลยัราชภฏั                   

จนัทรเกษม 

   ส.ค. 2553  อบรมการสอนวชิาวจิยั มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

มี.ค. 2554  อบรมการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ 

     อบรมเทคนิคการออกขอ้สอบท่ีดี 

เม.ย. 2554 กรรมการตดัสินรางวลัโฆษณาดีเด่นทางโทรทศัน์

เพื่อผูบ้ริโภค คร้ังท่ี 10  

พ.ค. 2554  อบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

     อบรมการเสริมสร้างศกัยภาพงานบริการ 

     อบรมการเสริมสร้างศกัยภาพงานบริการ 

     อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

อบรมจริยธรรมและปลูกจิตสาํนึก อนุรักษ์

วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

มิ.ย. 2554  อบรมการจดัทาํ มคอ. 3  

ก.ย. 2554 อบรมการบริหารพสัดุตามระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 
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2.4.4 การศึกษาดูงาน    

   พ.ค. 2554  ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยับูรพา 

ก.ค. 2554  ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

   ส.ค. 2554  ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยั Yonsei   ประเทศเกาหลี 
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