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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1    
ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Communication Arts Program 
 

2.  ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม     :   นิเทศศาสตรบัณฑิต  
   :   Bachelor of Communication Arts  
          ชื่อย่อ            :   นศ.บ.  
   :   B.Com.Arts 
 

3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร   
       ไม่มี 
 

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 ประเภทหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     5.2 รูปแบบ     

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
     5.3 ภาษาที่ใช้     

ภาษาไทย   
     5.4 การรับเข้าศึกษา          
 รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี     
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     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

     5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งพิเศษที ่3/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  1/2559 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2552 ในปีการศึกษา 2566  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

1) ช่างภาพและช่างกล้องโทรทัศน์ 
2) นักสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
3) พิธีกร ผู้ประกาศ และผู้ดำเนินรายการ 
4) ผู้ตัดต่อและผลิตกราฟิกในงานผลิตสื่อ 
5) ผู้สื่อข่าว 
6) นักเขียน คอลัมนิสต์ 
7) นักสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อ (Content Creator) 
8) ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านสื่อ อาทิ Blogger Reviewer และ Youtuber   
9) นักประชาสัมพันธ์ 
10) นักวางแผนการเผยแพร่สื่อ 
11) นักจัดกิจกรรมพิเศษและอีเว้นท์ 
12) นักสื่อสารองค์กร 
13) ผู้ฝึกสอนนักแสดง (Acting Coach) 
14) ผู้คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
15) นักการละครเวที  
16) นักแสดง  
17) ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านสื่อสารมวลชน 
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9.  ชื่อ ตำแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ

ที ่
ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ –นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายพิชิต  ธิอิ่น 
 
 

ปร.ด. 
 

นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
การสื่อสารมวลชน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2562 
 

2554 
2543 

2. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายวรวุฒิ                    
ภักดีบุรุษ 

ปร.ด. 
 

นศ.ม. 
กศ.บ. 

นิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
ภาษาไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 
 

2542 
2539 

3. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวสุทธิภา                 
วงศ์ยะลา 

ปร.ด. 
นศ.ม. 
นศ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
การสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
2544 
2541 

4. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวแสงระวี   
กระจ่างศาสตร์ 

นศ.ม. 
รป.ม. 

 
นศ.บ. 

สื่อสารการตลาด 
การปกครองท้องถิ่นและ                 
การจัดการเมืองใหม่  
การโฆษณา 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

2554 
2542 

 
2539 

5. อาจารย์ นางสาวพรเพญ็  
ชวลิตธาดา 

Ph.D. 
MProfComm 

 
นศ.บ. 

Communication Arts 
Professional 
Communication 
ศิลปะการแสดง 

Bangkok University 
University of Western 
Sydney, Australia 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2562 
2545 

 
2541 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน    

ห้องเรียนทฤษฎี และห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร   
กรุงเทพมหานคร และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยี ในโลกในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะ  
การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบถึงระบบการศึกษาทำให้การจัดทำหลักสูตรต้องมี  
ความสอดคล้องเพ่ือปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในยุคปัจจุบัน อีกท้ัง กระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พบว่า มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับกระแสการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สื่อดิจิทัลในโลกปัจจุบัน อนึ่ง งานด้านนิเทศศาสตร์มีความเกี่ยวข้องและส่งผลต่อบุคคล องค์กร สังคม และสถาบัน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น การเรียนการสอนและการผลติบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ระบบการสื่อสารและนวัตกรรมการผลิต
และเผยแพร่สื่อจัดเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนองนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมาย 
ส่งผลให้ภาคการจ้างงานในตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ให้ความสำคัญต่องานด้านนิเทศศาสตร์ ด้วยเช่นนี้ การพัฒนา
หลักสูตรจึงต้องคำนึงถึงพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในยุคปัจจุบันเป็นหลัก โดยการผลิตนักนิเทศศาสตร์
นั้น นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์แล้ว ยังต้องมีคุณธรรมและ
รับผิดชอบต่อสังคม จึงจะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของตน 
รวมถึงให้ประโยชน์กับสังคมโดยรวมทางการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์  
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
           สถานการณ์ด้านการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบัน พบว่า สังคมมีความหลากหลาย
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ต่างจากสังคมโลกในอดีต เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระแสหรือแนวโน้มการพัฒนามิตินี้มีความก้าวหน้าเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้สังคมและวัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบันเกิดปัญหาที่ตามมาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม
หลัก อาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความเลื่อมล้ำ และปัญหาทางการเมือง 
เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคสื่อที่ไม่ถูกต้อง มีการรู้เท่าทันสื่อที่ต่ำ รวมถึงมีการสื่อสารที่
บกพร่อง ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขและพัฒนาในมิติการสื่อสาร ทางหลักสูตรฯ จึงจำเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือรองรับผลกระทบจากปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมข้างต้น ซึ่งหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตออกไปเป็นนักการสื่อสารมีความเกี่ยวข้องกับการกำหนดวาระ
ข่าวสาร เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองทัศนคติ และค่านิยม ก่อนนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สังคม รวมถึงเป็นผู้ชี้นำและ
นำเสนอประเด็นทางสังคมที่อยู่ในกระแสความต้องการข้อมูลข่าวสารในสังคม ด้วยเหตุผลเช่นนี้ หลักสูตรฯ                 
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ รวมทั้งกำหนดบทบาทในการทำ
หน้าที่ผลิตนักนิเทศศาสตร์สู่สังคมให้สามารถขับเคลื่อนกลไกการสื่อสารสู่การพัฒนาสังคมประเทศชาติ ด้วยทักษะ 
ความสามารถ เชี่ยวชาญ และมีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  
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      11.3 สถานการณ์ด้านความต้องการตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

 ในโลกยุคปัจจุบันนั้น กระแสการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสำคัญอย่างมาก 
ขณะที่อัตราการเติบโตและพัฒนาการของเทคโนโลยีด้านนี้ก็มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการ
แรงงานของบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมีความจำเป็นและสำคัญมาก ดังนั้น จึงมีความต้องกา ร
บุคลากรด้านนี้ในจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ เหตุเช่นนี้ เพราะมนุษย์ไม่
สามารถขาดการติดต่อสื่อสารได้ ประกอบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในโลกยุคปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เทคโนโลยีด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความจำเป็นอย่างมาก ถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรประสบความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าได้  

 อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันคือ หน่วยงานหรือองค์กรด้านนิเทศศาสตร์มีการขยายตัว
เป็นอย่างมาก ปริมาณสื่อและช่องทางการสื่อสารมีอัตราการเพ่ิมสูงอย่างรวดเร็วหลายเท่าตัว ทำให้เกิดการแข่งขัน 
สื่อประเภทสื่อมวลชนหรือสื่อกระแสหลัก อย่างวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เริ่มถูกแทนที่ด้วยสื่อใหม่ที่เป็นสื่อ
ออนไลน์และสื่อดิจิทัล ด้วยปรากฏการณ์เช่นนี้ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรด้านนิเทศศาสตร์มีการปรับตัวสูง โดยมี
การลดขนาดขององค์กรและปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นขนาดเล็กจำนวนมาก ความต้องการบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็มี    
การเปลี่ยนแปลง จากเดิมในอดีตมีความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อทำงานในตำแหน่ง
เฉพาะในหน่วยงานหรือองค์กรด้านสื่อขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันหน่วยงานหรือองค์กรสื่อมีการปรับลดขนาดลง ความต้องการ
บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงเปลี่ยนไปเป็นความต้องการบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
รอบด้าน สามารถทำงานเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่สื่อได้ทุกอย่าง รวมไปถึงการมีความเชี่ยวชาญหรือทักษะ
ความรู้ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจ และการทำการตลาดด้วย ดังนั้น หลักสูตรจึงมองเห็นความจำเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับภาวะตลาดแรงงานดังกล่าว โดยมุ่ งหวังในการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาชีพที่รอบด้านในขอบเขตของงานด้านนิเทศศาสตร์และการทำธุรกิจด้านนิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่
เป็นผลผลิตจากหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพ เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการและยอมรับจากตลาดแรงงานทั้ง
ในและต่างประเทศ 
      11.4 ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 

 พัฒนาการของงานวิชาการและเทคโนโลยีด้านนิเทศศาสตร์ พบว่า มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การปรับแผนการเรียนรู้หรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาความรู้และก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกระแสการศึกษาทางวิชาการ
ด้านนิเทศศาสตร์ พบว่า สื่อกระแสหลักท่ีเป็นสื่อประเภทสื่อสารมวลชนได้พัฒนาตนเองสู่ช่องทาง (Platform) ใหม่
ทางการสื่อสาร คือ ช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์และการสื่อสารในระบบดิจิทัล พฤติกรรมการบริโภคสื่อของ
มนุษย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อุปกรณ์การสื่อสารมีขนาดเล็กพกพาได้ง่ายและสะดวก อีกทั้งยังสามารถ
สื่อสารได้หลากหลาย พฤติกรรมการบริโภคหรือเสพสื่อของมนุษย์เริ่มไม่มีช่วงแวลาแน่นอน มนุษย์สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาในทุกช่วงที ่ตนเองสะดวก เกิดปรากฎการณ์การเสพติดการสื ่อสาร และด้วย
ปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดอุปทานการผลิตสื่อที่เพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก สื่อมีให้รับชมหลากหลายช่องทาง ผู้ผลิตสื่อก็
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มีความหลากหลายเช่นกัน ในโลกยุคปัจจุบันผู้ผลิตสื่อสามารถเป็นคนทั่วไปได้ง่ายขึ้น เพราะเทคโนโลยีการผลิตสื่อ
ได้พัฒนาให้คนทั่วไปสามารถผลิตสื่อเองได้ในอุปกรณ์ที่มีทั่วไป ฉะนั้น การผลิตและการบริโภคสื่อจึงมีสถิติจำนวน
มากแบบล้นตลาด ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏบนสื่อมีจำนวนมาก บางข้อมูลก็สามารถเชื่อถือได้แต่บางข้อมูลก็ไม่
สามารถเชื่อถือได้ จึงเกิดแนวคิดด้านการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากสื่อแบบสร้างสรรค์เกิดข้ึนในยุคสมัยนี้ 

ดังนั้น หลักสูตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งด้านเทคนิค เนื้อหา และ
รูปแบบให้มีความสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาการทางวิชาการและเทคโนโลยี โดยมีการปรับรายวิชาในบางส่วน
ให้เข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการผลิตและเผยแพร่สื่อแบบสร้างสรรค์ ให้
คุณประโยชน์กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในด้านเทคนิคและเนื้อหาให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะของเทคโนโลยีด้านนิเทศศาสตร์ ณ ปัจจุบัน 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากสถานการณ์ผลกระทบจากภายนอก จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ และการผลิตบัณฑิต
จำเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ ในเขตภูมิภาคอาเซียน และต่างประเทศ  
      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
12.2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
12.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาที่มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล 
12.2.3 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และการถ่ายทอดสู่สังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
12.2.4 บริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
12.2.5 เสริมสร้าง ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม 
12.2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ 
12.2.7 สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การพัฒนาหลักสูตร ต้องเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ 
       

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
      13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน   
          13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั ่วไป ได้แก่ กลุ ่มวิชาบูรณาการ กลุ ่มวิชาภาษา กลุ ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ              
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาท่ีสาม                                                                                                          
        13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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        13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 ไม่มี             

13.3 การบริหารจัดการ   
 คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ โดยประสานงานกับคณะที่ให้บริการด้านการเรยีน

การสอน รวมถึงในส่วนของการจัดการเรียนการสอน การกำหนดตารางสอน เนื้อหาสาระรายวิชา และการวัดผล
ประเมินผล เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รวมไปถึงการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ตามข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะ 

 

หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1.1 ปรัชญา 

   บัณฑิตนิเทศศาสตร์เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่รับใช้สังคมอย่างมีจรรยาบรรณ 
      1.2 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการผลิตและเผยแพร่สื่อที่

สร้างสรรค์จรรโลงสังคม ทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
           1.2.2 เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์และ
การสื่อสารที่มีทักษะรอบด้าน สำหรับธุรกิจการสื่อสารขนาดเล็กหรือธุรกิจ Startup 
 1.2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในแวดวงการสื่อสารในการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ 
 1.2.4 เพื่อให้บริการวิชาการด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจ Startup สำหรับ
บุคคลภายนอกหรือประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการเพ่ิมทักษะความรู้และรายได้ของธุรกิจตนเอง 
 1.2.5 เพ่ือสร้างบัณฑิตตามความต้องการของตลาดที่มีทักษะรอบด้าน สามารถปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร
ในหน้าที ่ที ่หลากหลายหรือสามารถทำงานได้ทุกประเภทที่เกี ่ยวข้องในธุรกิจสื่ อ รวมทั้งบูรณาการศาสตร์                  
ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้กลไกช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
(1) ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ.  และกรอบมาตรฐานทาง
วิชาชีพ 

1.1 ประเมินหลักสูตรตามระยะเวลา
ที่กำหนด (5 ปี) 
1.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 3-5 
ปี เพ่ือให้ได้มาตรฐานในระดับสากล 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
และเอกสารหลักสูตรปรับปรุง 

(2) เสริมสร้างความรู ้ และทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิต
อย่างต่อเนื่อง 

2.1 สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับองค์กรวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน และผู้ใช้บัณฑิต   

- บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ/
กิจกรรม/โครงการที่องค์กรวิชาชีพ 
หน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้ใช้บัณฑิต
ให้การสนับสนุน 
- รายงานการติดตามบัณฑิต และ
การทดสอบความรู้และทักษะของ
นักศึกษาก่อนจบ 

(3) พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

3.1 จัดการศึกษาดูงานและฝึกอบรม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.2 ฝ ึกอบรมอาจารย์ในหลักสูตร
ด้านวิชาการและวิชาชีพโดยผู ้ทรง 
คุณวุฒิ 

- วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม 
- ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาดูงานหรือการรับ
การฝึกอบรม 
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หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
      1.1 ระบบ  
          ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ขึ้นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
      1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
          ไม่มี 
      1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ไม่มี 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
      2.1 วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน 
           ภาคการศึกษาท่ี 1    กรกฎาคม – พฤศจิกายน           
          ภาคการศึกษาท่ี 2  ธันวาคม  -  เมษายน 
      2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
           (1) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
           (2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบยีบ
ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
      2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
          2.3.1 ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
          2.3.2 ทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา 
          2.3.3 ปัญหาการปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
      2.4 กลยุทธ์ในการดำเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          2.4.1 จัดให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามศูนย์/หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
          2.4.2 จัดทำแผนการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการเรียนตามแผนการเรียน  
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          2.4.3 อาจารย์ที ่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่นักศึกษาแรกเข้าในกรณีที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับการปรับตัวใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ 
นักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้อง 
 
      2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ (คน) 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 120 120 120 120 120 
2  100 100 100 100 
3   100 100 100 
4    100 100 

รวม 120 220 320 420 420 
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    100 100 

 
      2.6 งบประมาณตามแผน  
          2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบำรุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 2,796,000 4,851,000 6,922,560 8,998,500 8,998,500 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับทั้งหมด 2,796,000 4,851,000 6,922,560 8,998,500 8,998,500 
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
ต่อภาคเรียนต่อคน 

23,300 22,050 21,633 21,425 21,425 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบดำเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

7,668,000 8,051,400 8,453,970 8,876,669 9,320,502 

2. ค่าใช้จ่ายดำเนินการ                    
(ไม่รวม 3) 

766,600 804,930 845,177 887,436 931,808 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 
รวม (ก) 8,434,600 8,856,330 9,299,147 9,764,105 10,252,310 
ข.งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์ 

- - - - - 

รวม(ก) + (ข) 8,434,600 8,856,330 9,299,147 9,764,105 10,252,310 
จำนวนนักศึกษา 120 220 320 420 420 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 24,808 13,024 9,117 7,179 7,538 

 
      2.7 ระบบการจัดการศึกษา   
          แบบชั้นเรียน 
      2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
          เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1 หลักสูตร         
           3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต   
           3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
       (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      30 หน่วยกิต 

      (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                                               84    หน่วยกิต 
                    1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ           59    หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                                     18    หน่วยกิต 
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โดยกลุ่มวิชาเอกเลือกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่   
         (1) กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 

    (2) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
         (3) กลุ่มวิชาครีเอทีฟคอนเทนต์ 
         (4) กลุ่มวิชาสื่อสารการแสดง 

     3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   7   หน่วยกิต 
       (3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                                  6  หน่วยกิต 
           3.1.3 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร   
                (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        30   หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาบังคับ          15 หน่วยกิต 
       1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ           6 หน่วยกิต 

GEIG1001   ไทยในโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) 
                     Thailand in a Changing World 
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Citizenship in Contemporary World   

      1.2) กลุ่มวิชาภาษา            9 หน่วยกิต 
GELT1001   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
                     Thai for Communication 
GELE1001   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
                     English for Communication 
GELE1002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
                     English for Work 

  2) กลุ่มวิชาเลือก          15 หน่วยกิต 
      2.1) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ     เลือกเรียน         3 หน่วยกิต 

GEHP1101   การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
                    Exercises for Health 
GEHP1102   การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

                      Physical Fitness Promotion for Health  
     2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      เลือกเรียน 3   หน่วยกิต 

GEHS1101   สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
                     Aesthetics of Life 
 GEHS1102   การพัฒนาตนเพ่ือความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 

                 Self-Development for Happiness in Life 
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GEHS1103   จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 3(3-0-6) 
                                Social Morality and Reasoning 

    2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    เลือกเรียน 3  หน่วยกิต         
GESC1101   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
                     Information Technology and Communication 
GESC1102   วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

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

                  Plants for Life 
GESC1104   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 

                                Natural Resources and Environment for Life 
GESC1105   ชีวิตกับเทคโนโลยี           3(3-0-6) 

        Life and Technology 
GESC1106   การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดำเนินชีวิต  3(3-0-6) 

                                Thinking and Numeral Analysis for Living 
      2.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   เลือกเรียน          3   หน่วยกิต 

GESO1101   พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
                   Dynamics of Thai Society 

GESO1102   พลวัตสังคมโลก 3(3-0-6) 
                               Dynamics of Global Society 

GESO1103  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
                  Man and Environment 

GESO1104   กฎหมายเพ่ือการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) 
                               Laws for Living 
  2.5) กลุ่มวิชาภาษาท่ีสาม  เลือกเรียน          3  หนว่ยกิต 

GETL1101   ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 
                   Chinese in Daily Life 

GETL1102   ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
                   French in Daily Life 

GETL1103   ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
  Japanese in Daily Life 
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
                   Korean in Daily Life 
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GETL1105   ภาษาขแมร์ในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
                   Khmer in Daily Life 
GETL1106   ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
                   Vietnamese in Daily Life 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า               84  หน่วยกิต    
              1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า                         59   หน่วยกิต 
 COMM1101   หลักนิเทศศาสตร์                                                                3(3-0-6) 
                         Principles of Communication Arts 
 COMM1102   จริยธรรมสื่อและการรู้เท่าทันสื่อ                                               3(3-0-6) 
                         Media Ethics and Media Literacy 
 COMM1103 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร            3(2-2-5) 
                         Photography for Communication 
 COMM1104 การคิดสร้างสรรค์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Creative Thinking for Communication Arts 
 COMM1105   กราฟิกสำหรับงานนิเทศศาสตร์                                                3(2-2-5) 
                         Graphic for Communication Arts 
 COMM1106 การวิเคราะห์ผู้รับสาร                               3(2-2-5) 
  Audience Analysis 
 COMM1107 หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ                             3(3-0-6) 
                          Principles of Public Relations and Corporate Communication 
 COMM1108     การสื่อข่าวและการรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน                          3(2-2-5) 
                           News and Current Situation Reporting                         
 COMM2101    การแสดง                                       3(2-2-5) 
                          Acting 
 COMM2102  ทักษะการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ 3(2-2-5) 
                         Communication Skills and Presentation Technique 
 COMM2103 การเล่าเรื่อง                          3(2-2-5) 
                           Story Telling 
 COMM2104 การผลิตสื่อดิจิทัล                          3(2-2-5) 
                         Digital Media Production 
 COMM2105  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา                3(2-2-5) 
                         Development Communication 
 
 



15 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                     หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2564 

 

 COMM2106 หัวข้อพิเศษทางนิเทศศาสตร์                 3(0-6-3) 
                            Special Topic in Communication Arts 
 COMM3101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Introduction to Communication Business Entrepreneur 
 ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ  3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes 

ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ     3(3-0-6) 

   English for Specific Career Purposes 

 COMM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์             3(3-0-6) 
                         Research Methodology in Communication Arts 
 COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์                 2(0-4-2) 
                            Seminar in Communication Arts 
 COMM4902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์                 3(0-6-3) 
                            Research in Communication Arts 

2) กลุ่มวิชาเอกเลือก            18 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มข้อ (1) (2) (3) หรือ (4)  

(1) กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 
COMM3201 การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง     3(3-0-6)                         

Audio and Visual Interpretation 
 COMM3202 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 

  Scriptwriting for Multi-platform Radio and Television Program 
 COMM3203 การดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 

  Moderator for Multi-platform Radio and Television 
 COMM3204 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม   3(2-2-5) 

                Multi-platform Radio and Television Production 
 COMM3205 การตัดต่อภาพและเสียงบนมัลติแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 

  Multi-platform Audio and Visual Editing 
 COMM3206 การผลิตสื่อสตรีมมิ่ง 3(2-2-5) 
  Streaming Production 
 COMM3207 ธุรกิจสื่อมัลติแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 

  Multi-platform Business 
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 COMM3208 การผลิตสื่อมัลติแพลตฟอร์มชุมชน 3(2-2-5) 
  Community Multi-platform Production 

 COMM3209 การผลิตสื่อกระแสนิยม 3(2-2-5) 
  Popular Media Production  

(2) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

 COMM3301 ทักษะการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
  Communication Skills for Public Relations  
 COMM3302 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์   3(2-2-5) 
                         Writing for Public Relations 

COMM3303 การสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
  Creativity and Media Production for Public Relations  
 COMM3304 การสื่อสารองค์การ 3(3-0-6) 
  Organization Communication  
 COMM3305 การจัดกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
  Event for Public Relations 
 COMM3306 กลยุทธ์และการวางแผนการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
  Public Relations Strategy and Planning 
 COMM3307 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Business Public Relations 
 COMM3308 การจัดการความสัมพันธ์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
  Integrated Relationship Management 
 COMM3309 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
  ASEAN Intercultural Study  

(3) กลุ่มวิชาครีเอทีฟคอนเทนต์ 

COMM3401 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์   3(3-0-6) 
  Data Analytic and Management for Creative Content  

 COMM3402 อินโฟกราฟิกและการจัดหน้า 3(2-2-5) 
  Infographic and Layout 

COMM3403 การสร้างสรรค์คอนเทนต์ข่าวและสารคดี      3(2-2-5) 
Creative Content for News and Feature 

 COMM3404 การสร้างสรรค์คอนเทนต์บันเทิง  3(2-2-5) 
                Creative Content for Entertainment 
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COMM3405 การสร้างสรรค์คอนเทนต์ธุรกิจ       3(2-2-5) 
  Creative Content for Business 

COMM3406 การสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับหัวข้อเฉพาะ    3(2-2-5) 
  Creative Content for Selected Topic 

COMM3407 การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก      3(2-2-5) 
  Creative Motion Graphic 

COMM3408 การเรียนรู้การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผ่านโครงงาน   3(2-2-5) 
  Content Creator through Project-Based Learning 

 COMM3409 การจัดการคอนเทนต์ออนไลน์ในภาวะวิกฤต                             3(2-2-5) 
  Online Content Management in Crisis 

(4) กลุ่มวิชาสื่อสารการแสดง 
 COMM3501 การฝึกฝนการใช้เสียง 3(2-2-5) 
  Voice Training  
 COMM3502 การแสดงขั้นสูง 3(2-2-5) 
  Advanced Acting 
 COMM3503 การวิเคราะห์วรรณกรรมการแสดง 3(3-0-6) 
  Performing Arts Literature Analysis 
 COMM3504 การเขียนบทละคร   3(2-2-5) 
                           Play Writing 
 COMM3505 กำกับการแสดง 3(2-2-5) 
  Directing  
 COMM3506 ออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกาย 3(2-2-5) 
  Makeup and Costume Design  
 COMM3507 ธุรกิจและศิลปะการคัดเลือกนักแสดง 3(2-2-5) 
  Business and Art of Casting 
 COMM3508 การละครเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
  Theatre for Development  
 COMM3509 การแสดงทางสื่อสมัยใหม่                                        3(2-2-5)                        
  Performing Arts in Modern Media 
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3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า              7    หน่วยกิต 

    ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มข้อ 3.1) หรือ ข้อ 3.2) 

    3.1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 COMM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์             2(90) 
   Preparation for Occupational Practicum in Communication Arts  
 COMM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์         5(350) 
  Occupational Practicum in Communication Arts 
 หรือ 
        3.2) สหกิจศึกษา 
 COMM4803 เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 2(90)              
  Preparation for Co-operative Education in Communication Arts  
 COMM4804 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์   6(540) 
  Co-operative Education in Communication Arts 
 
             (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                            ไม่น้อยกว่า              6       หน่วยกิต 
                     นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาเลือกเสรี อย่างน้อยจำนวน 6 หน่วยกิต ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 
และรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรของสาขาวิชา และต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว 
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           3.1.4 แผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
      1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ COMM1101 หลักนิเทศศาสตร์ 3 
       COMM1102 จริยธรรมสื่อและการรู้เท่าทันสื่อ 3 
 COMM1103 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร 3 
 COMM1104 การคิดสร้างสรรค์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3 
      2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
      3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   18 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
      1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ COMM1105 กราฟิกสำหรับงานนิเทศศาสตร์ 3 
       COMM1106 การวิเคราะห์ผู้รับสาร 3 
 COMM1107 หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 3 

 COMM1108 การสื่อข่าวและการรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน 3 
      2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
      3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม    18 
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ชั้นปีที่  2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
      1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ COMM2101 การแสดง 3 
 COMM2102 ทักษะการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ 3 
 COMM2103 การเล่าเรื่อง  3 
 ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทาง

วิชาการ 
3 

      2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
      3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   18 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
      1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ COMM2104 การผลิตสื่อดิจิทัล 3 
 COMM2105 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 3 
 COMM2106 หัวข้อพิเศษทางนิเทศศาสตร์  3 
 ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทาง

วิชาชีพ 
3 

      2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
      3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   18 
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ชั้นปีที่  3   
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
      1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ COMM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ 3 
 COMM3101 ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการ

ทางนิเทศศาสตร์  
3 

      2) กลุ่มวิชาเอกเลือก   9 
      3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   18 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
      1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ 2 
 COMM4902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 3 
      2) กลุ่มวิชาเอกเลือก   9 
      3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

COMM4801 
หรือ 

COMM4803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
นิเทศศาสตร์   หรือ 
เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 

2 
 
2 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   19 
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ชั้นปีที่  4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
      1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
      2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
      3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

COMM4802 
หรือ 

COMM4804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
นิเทศศาสตร์  หรือ 
สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                                    

5 
 
6 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   5-6 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต  
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
      1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
      2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    
      3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6 
รวม   6 
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           3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
GEHP1101     การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                  3(2-2-5) 

        Exercises for Health 
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออกกำลังกายเพ่ือ

สุขภาพ รวมไปถึงหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย  
โดยการเลือกปฏิบัติกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเดิน     
การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล เป็นต้น หลัก
โภชนศาสตร์และหลักการบริโภคอาหารเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการป้องกันการบาดเจ็บ และ
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย 

 
GEHP1102   การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 

 Physical Fitness Promotion for Health 
         ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความสำคัญ  วิธีการทดสอบและประเมิน  หลักการ

และวิธ ีการฝึกปฏิบัต ิการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที ่เกี ่ยวข้องกับสุขภาพตามหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา การนำหลักการโภชนาการและคำนวณปริมาณอาหารสำหรับการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 

 
GEHS1101    สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6) 

          Aesthetics of Life 
ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี นาฏศิลป์

และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางความงาม สามารถ
วิเคราะห์คุณค่าทางสุนทรียศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า อันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนารสนิยม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
GEHS1102     การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต                                                3(3-0-6)  

      Self-Development for Happiness in Life 
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทางสรีรวิทยาที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์  พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง และการประเมิน
ตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การเสริม 
สร้างบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด การสร้าง
เสริมชีวิตให้มีความสุข 
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GEHS1103    จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล                                          3(3-0-6)  
           Social Morality and Reasoning                         

แนวคิดพื ้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ช ีวทัศน์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                   
การมีวินัย ความรับผิดชอบ การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม 

 
GEIG1001  ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง       3(2-2-5) 

 Thailand in a Changing World 
รับรู้ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิจ  สังคม 

วัฒนธรรม และการเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบกายภาพของผืนพิภพ และสภาวะ
แวดล้อม จนผลกระทบสืบเนื่องมาจากรูปแบบการพัฒนาประเทศจวบจนปัจจุบัน และเข้าใจถึง
มิติองค์กรในเชิงของวิวัฒนาการ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ บริษัทข้ามชาติ 
พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) ตลอดจนธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprises) 
และเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสของประเทศไทย และสังคมท้องถิ่นในโลก
และภูมิภาคอาเซียน เข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับปรุงบทบาทของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง 

 
GEIG1002   ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่      3(2-2-5) 

Citizenship in Contemporary World 
เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์ ต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับ

โลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับบทบาทของตนเอง   
ในฐานะความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนักถึงบทบาทในการมี
ส่วนร่วม แก้ไขปัญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตสำนึกด้านจิตอาสา และงานในบริบท พหุชาติพันธุ์ 
พหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบสัมมาชีพ 

 
GELE1001    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
            English for Communication 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด เพื่อการ
สื่อสารขั ้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มีทักษะในการอ่านสื่อสิ ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน 
สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร 

 
 
 
 

1

0 
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GELE1002   ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน      3(3-0-6) 
 English for Work 

ศึกษาคำศัพท์และภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวกับตำแหน่งงานต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิบัติตนในสถานที่ทำงาน  
การรับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนมีโอกาสใน  การ
ฝึกฝนตน รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในสำนักงานของแต่ละประเทศในอาเซียน 

 
GELT1001    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 

       Thai for Communication 
     พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 
 

GESC1101     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6) 
      Information Technology and Communication 

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเคร ือข ่ายคอมพิวเตอร์  
อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โปรแกรมระบบและโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้งานกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและ
ผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
GESC1102     วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต       3(3-0-6) 
                    Sciences for Life 

ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความสำคัญ
ของพลังงานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมยาและ
สารเสพติด สาธารณภัย การประเมินและวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคล การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
GESC1103     พืชพรรณเพื่อชีวิต       3(3-0-6) 

       Plants for Life 
คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต และการจัดการทรัพยากรต่าง  ๆ ตามแนวทาง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
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GESC1104     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 
                     Natural Resources and Environment for Life  

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ การมีส่วนร่วมในการจัดการฟื้นฟู ส่งเสริม บำรุงรักษา คุ้มครองทรัพยากร ตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
GESC1105     ชีวิตกับเทคโนโลยี                3(3-0-6)  

          Life and Technology 
           ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต  บทบาทและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน 
เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 

 
GESC1106    การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดำเนินชีวิต                      3(3-0-6) 
                    Thinking and Numeral Analysis for Living 

กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการให้เหตุผล อัตราส่วนและร้อยละ สกุลเงิน
และอัตราแลกเปลี ่ยน ดอกเบี ้ย ภาษี การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์
คณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

 
GESO1101    พลวัตสังคมไทย        3(3-0-6) 

       Dynamics of Thai Society 
  ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี ่ยนแปลงของ 
เอกลักษณ์ของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรักษาและส่งเสริมความเป็นไทย 
 

GESO1102    พลวัตสังคมโลก        3(3-0-6) 
                    Dynamics of Global Society 

วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และระบบ
การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเน้นหลักสิทธิ  
เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ และสามารถดำรงชีวิตได้
อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีสำนึกและความรับผิดชอบ
ต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil Society) ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป 
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GESO1103     มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
        Man and Environment 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ 
สร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อหลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 
GESO1104     กฎหมายเพื่อการดำเนินชีวิต       3(3-0-6) 

Law for Living 
ศึกษากฎหมายที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยบุคคล เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก กฎหมายอาญา กฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเบื้องต้น 

 
GETL1101    ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
           Chinese in Daily Life 

ทักษะพ้ืนฐานภาษาจีนเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
การแนะนำตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคำอำลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

 
GETL1102    ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
           French in Daily Life 

ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั ่งเศสเบื ้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที ่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคำอำลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

 
GETL1103    ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 

Japanese in Daily Life 
ทักษะพื ้นฐานภาษาญี ่ป ุ ่นเบื ้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที ่ใช ้ใน

ชีวิตประจำวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคำอำลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
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GETL1104    ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
Korean in Daily Life 

ทักษะพื ้นฐานภาษาเกาหลีเบื ้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน  ในหัวข้อที ่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคำอำลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

 
GETL1105    ภาษาขแมร์ในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 

Khmer in Daily Life 
ทักษะพื ้นฐานภาษาขแมร์เบื ้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน  ในหัวข้อที ่ใช ้ใน

ชีวิตประจำวัน การกล่าวทักทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ กล่าวคำอำลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

 
GETL1106    ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 

Vietnamese in Daily Life 
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื ้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน  ในหัวข้อที่ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน การกล่าวทักทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ กล่าวคำอำลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

  
COMM1101 หลักนิเทศศาสตร์                    3(3-0-6) 
 Principles of Communication Arts 

ศึกษาความเป็นมาของการสื่อสารและนิเทศศาสตร์รูปแบบกระบวนการสื่อสารต่าง ๆ 
วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม ตลอดจนบทบาท หน้าที่ และอิทธิพล
ของการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม 

 
COMM1102 จริยธรรมสื่อและการรู้เท่าทันสื่อ       3(3-0-6) 

Media Ethics and Media Literacy 
จริยธรรมและจรรยาบรรณที ่เกี ่ยวกับงานนิเทศศาสตร์ กฎหมายทางการสื ่อสาร 

กฎหมายและข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ ตลอดจนความรับผิดชอบทางจริยธรรม
ของสื่อ แนวคิดและหลักการของการรู้เท่าทันสื่อ การประเมินคุณค่าและคุณภาพของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ การตีความหมายของสารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล 
ผลกระทบของสื่อและสารสนเทศต่อบุคคลและสังคมในทางจริยธรรม 
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COMM1103 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5)                        
  Photography for Communication 
                                ความหมาย ความสำคัญของการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ

เพื ่อการสื ่อสาร แนวคิดการถ่ายภาพเพื ่อการสื ่อสาร เทคนิคการถ่ายภาพเพื ่อการสื ่อสาร 
กระบวนการวิเคราะห์ภาพถ่าย ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ และการเป็นนักถ่ายภาพ
เพ่ือการสื่อสาร 

 
COMM1104 การคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์     3(2-2-5) 

Creative Thinking for Communication Arts 
แนวคิด ทฤษฎี ความสำคัญ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับงานนิเทศศาสตร์ การพัฒนา
ระบบคิด ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางานนิเทศศาสตร์ด้านต่าง ๆ 

 
COMM1105 กราฟิกสำหรับงานนิเทศศาสตร์       3(2-2-5) 
 Graphic for Communication Arts 

พื้นฐานการออกแบบ กระบวนการทำงาน หลักการและวิธ ีการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบภาพกราฟิก และกราฟิกเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติการคิดสร้างสรรค์ วางแผนการออกแบบ
กราฟิก และฝึกปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
COMM1106 การวิเคราะห์ผู้รับสาร       3(2-2-5) 
 Audience Analysis  
  แนวคิดและอิทธิพลการสื่อสารต่อผู้รับสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารที่ใช้ในการวิเคราะห์

ผู้รับสาร การวิเคราะห์ผู้รับสารตามลักษณะโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ จิตวิทยา สังคมและ
วัฒนธรรม พฤติกรรมของการเปิดรับสาร การสร้างเครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห์ผู้รับสาร ตลอดจน
ฝึกการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในส่วนที ่เก ี ่ยวกับผู ้ร ับสาร  เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการออกแบบสาร 

 
COMM1107   หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ           3(3-0-6) 

               Principles of Public Relations and Corporate Communication 
ความหมาย ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ ประวัติ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

และการสื่อสารองค์กร กระบวนการขั้นตอน การประเมินผล และแนวทางการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

และการสื่อสารองค์กร 
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COMM1108    การสื่อข่าวและการรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน                        3(2-2-5) 
 News and Current Situation Reporting  

 ความหมาย คุณลักษณะ และองค์ประกอบของข่าว ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกข่าว 
คุณภาพของข่าว ชนิดของข่าว ประเภทของข่าว ผู้สื่อข่าว การสื่อข่าว การสัมภาษณ์ข่าว คุณค่าข่าว 
การสื่อข่าวประเภทต่าง ๆ หลักการเขียนข่าว และเรียบเรียงข่าว ความหมายของการวิเคราะห์
สถานการณ ์กระบวนการคิดเพ่ือการวิเคราะห์สถานการณ์ แหล่งข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์สถานการณ์ 
กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ กรอบความคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์
สถานการณ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการวางแผนการสื่อสารจากผล 
การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 

COMM2101 การแสดง         3(2-2-5) 
 Acting 

หลักการแสดงด้วยพื้นฐานการแสดงละครเวที การใช้ร่างกาย ความคิด จิตใจ การใช้
สมาธิ การเคลื่อนไหวร่างกายบนเวที การรับรู้เรื่องความรู้สึกและแสดงออกทางอารมณ์ การฝึกใช้
เสียง การใช้จินตนาการ และการฝึกซ้อมบทบาทของนักแสดงเพื่อสวมบทบาทได้อย่างเหมาะสม 
ฝึกปฏิบัติการเป็นนักแสดง 

 
COMM2102 ทักษะการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ       3(2-2-5)                

Communication Skills and Presentation Technique 
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร หลักการนำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ 

การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
การโน้มน้าวใจผู้ฟัง การเตรียมงานนำเสนอ การทำเอกสารประกอบการนำเสนอ การผลิตสื่อเพ่ือ
การนำเสนอ ฝึกปฏิบัติการนำเสนองานด้วยทักษะการสื่อสาร 

 
COMM2103  การเล่าเรื่อง        3(2-2-5) 

Story Telling  
ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและองค์ประกอบพื้นฐานของเรื ่องเล่า ตลอดจน

โครงสร้างและศิลปะการเล่าเรื ่อง เทคนิคและวิธีการเล่าเรื ่อง ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื ่องตาม
วัตถุประสงค์และเหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 

 
 
 
 
 



31 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                     หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2564 

 

COMM2104    การผลิตสื่อดิจิทัล       3(2-2-5) 
             Digital Media Production   
         แนวคิด ประเภท และรูปแบบการผลิตสื่อดิจิทัล กระบวนการผลิตรายการผ่านสื่อดิจิทัล 

กล้องโทรทัศน์ดิจิทัล แสงและเสียงทางสื่อดิจิทัล วิธีการนำเสนอรายการผ่านสื่อดิจิทัล การประเมินผล
สื่อ และฝึกปฏิบัติการผลิตรายการผ่านสื่อดิจิทัล 

 
COMM2105    การสื่อสารเพื่อการพัฒนา      3(2-2-5)                                                   
                Development Communication 

ความหมาย ความสำคัญ กระบวนทัศน์ บทบาท และแนวทางการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา  
ฝึกปฏิบัติในการออกแบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาด้วยการวิเคราะห์ปัญหา กำหนดกลยุทธ์ 
วางแผน ผลิตและเผยแพร่สื่อ กำกับติดตามประเมินผล และสรุปวิเคราะห์การนำไปใช้ประโยชน์
ของสังคม 

 
COMM2106  หัวข้อพิเศษทางนิเทศศาสตร์      3(0-6-3) 

Special Topic in Communication Arts 
ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และสร้างสรรค์สื ่อตามความสนใจเฉพาะด้าน                  

ซึ่งสอดคล้องกับกระแสสังคมและสถานการณ์ปัจจุบัน จัดทำโครงงานหรือรายงานวิชาการใน
หัวข้อพิเศษทางนิเทศศาสตร์ นำเสนอและจัดแสดงผลงานต่อสาธารณชน 

 
COMM3101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางนิเทศศาสตร์   3(3-0-6) 

Introduction to Communication Business Entrepreneur   
ศึกษาความสำคัญ ประเภท คุณลักษณะพ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการทางนิเทศศาสตร์ 

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน การจัดตั้งธุรกิจ แนวทางในการปรับโครงสร้างองค์กรให้
เหมาะสมกับธุรกิจ แนวทางการหารายได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการประกอบการ การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การหาพันธมิตรทางธุรกิจและการสร้างความร่วมมือทางสังคม การกำหนด
กลยุทธ์และการจัดการทีมของผู้ประกอบการทางนิเทศศาสตร์ 

 
COMM3201 การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง     3(3-0-6) 

 Audio and Visual Interpretation 
   หลักการและทฤษฎี การสื่อความหมายด้วยภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การใช้เสียง

สำหรับงานนิเทศศาสตร์ ภาษากล้อง ขนาดภาพ การเคลื่อนกล้อง แสงและเงา และการลำดับ
ภาพเพ่ือใช้สื่อความหมาย 
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COMM3202 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม    3(2-2-5) 
Scriptwriting for Multi-platform Radio and Television Program 

ศึกษาหลัก แนวคิด การคัดเลือกแหล่งข้อมูล ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดจินตนาการ
เทคนิคการเชื่อมโยงเนื้อหาและฝึกปฏิบัติการเขียนบทรายการทางวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 
โดยถ่ายทอดผ่านรายการรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการข่าวสารคดี สปอตโฆษณา ปกิณกะ และ
ละคร เป็นต้น 

 
COMM3203    การดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม   3(2-2-5) 

 Moderator for Multi-platform Radio and Television 
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ความหมาย ความสำคัญ 

บทบาท หน้าที่ของผู้ดำเนินรายการ การใช้เสียงของผู้ดำเนินรายการ บุคลิกภาพและการใช้
ท่าทางของผู้ดำเนินรายการ จริยธรรมในการดำเนินรายการ ฝึกปฏิบัติดำเนินรายการวิทยุและ
โทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม รายการข่าว รายการสารคดี รายการสนทนา รายการสัมภาษณ์ 
รายการเฉพาะรูปแบบ 

 
COMM3204 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม   3(2-2-5) 

Multi-platform Radio and Television Production 
ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์รายการประเภทต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ขั้นตอน เทคนิคการผลิตรายการ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การใช้
ภาพและเสียงในรายการ การนำเสนอ การประเมินผลรายการ และฝึกปฏิบัติการผลิตรายการ 

 
COMM3205 การตัดต่อภาพและเสียงบนมัลติแพลตฟอร์ม    3(2-2-5) 

 Multi-platform Audio and Visual Editing 
หลักการตัดต่อภาพและเสียง พ้ืนฐานกระบวนการทำงานการสร้างสรรค์งานตัดต่อลำดับ

ภาพและเสียง การเลือกใช้ภาพและเสียงในการลำดับเรื่อง การวางแผนงานเพื่อสร้างสรรค์งานตัดต่อ 
ฝึกปฏิบัติการตัดต่อลำดับภาพและเสียงเพื ่อใช้งานบนมัลติแพลตฟอร์ม ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกันในปัจจุบัน 

 
COMM3206 การผลิตสื่อสตรีมม่ิง       3(2-2-5) 
  Streaming Production 

เทคโนโลยีการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง กระบวนการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง การวางแผนการผลิต 
ขั้นตอนการผลิต การดำเนินรายการ การจัดไฟและฉาก การออกอากาศทางออนไลน์ การประเมินผล
สื่อ และฝึกปฏิบัติการผลิตรายการสตรีมมิ่งรูปแบบต่าง ๆ 
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COMM3207 ธุรกิจสื่อมัลติแพลตฟอร์ม      3(2-2-5) 
 Multi-platform Business 

การจัดการธุรกิจงานสื่อมัลติแพลตฟอร์ม การจัดองค์กร การจัดการงานบุคคล การดำเนินงาน 
การบริหารงาน การวิเคราะห์และจัดทำแผนผังรายการ การจัดสรรงบประมาณ ศึกษาปัญหาและ
แนวทางแก้ไข  

 
COMM3208 การผลิตสื่อมัลติแพลตฟอร์มชุมชน     3(2-2-5) 

Community Multi-platform Production   
  การผลิตสื่อที่มีเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายและมีความเหมาะสมกับ
บริบท ของแต่ละชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ศึกษาถึงความหมาย ประเภท 
วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา กระบวนการผลิตสื่อมัลติแพลตฟอร์มชุมชน 
และการเผยแพร่ผ่านช่องทางมัลติแพลตฟอร์ม 

 
COMM3209 การผลิตสื่อกระแสนิยม       3(2-2-5) 
  Popular Media Production 

 การผลิตสื่อที่สอดรับกับความนิยม ณ ช่วงเวลานั้นในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อสร้างจุดเด่นของสื่อเพื่อเป็นช่องทางหรือตัวกลางที่ช่วยในการถ่ายทอดเรื่องราว 
ความรู้ เหตุการณ์ แนวคิด สถานการณ์ ปรากฏการณ์ ณ เวลานั้น ๆ จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร  
ศึกษาความหมายของสื่อกระแสนิยม กระบวนการการผลิต ขั้นตอนการวางแผนการผลิต ขั้นตอน
การดำเนินการผลิต ขั้นตอนหลังการผลิต การใช้สื่อ การประเมินผลตอบกลับ และการปรับปรุง
พัฒนาสื่อกระแสนิยม 

 
COMM 3301 ทักษะการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์        3(2-2-5) 
 Communication Skills for Public Relations 

ทักษะการส่งสารและการรับสารเพื่อวิชาชีพการประประชาสัมพันธ์ การสื่อสารเชิงวัจนภาษา 
และอวัจนภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรองเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 

 
COMM3302  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์      3(2-2-5) 
 Writing for Public Relations 

หลักการและวิธีการในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบของการเขียนเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจ 
สื่อวิทยุและโทรทัศน์ สื่อใหม่ ตลอดจนการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติ
และพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
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COMM3303 การสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์     3(2-2-5) 
Creativity and Media Production for Public Relations                                       

แนวคิด คุณลักษณะ บทบาทของสื ่อประชาสัมพันธ์  หลักการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายวิธีเลือกใช้สื่อและประเมินผลการใช้สื่อ 
และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

 
COMM3304    การสื่อสารองค์การ                                           3(3-0-6)                            

Organization Communication 
  แนวคิด หลักการ และหน้าที่ของการสื่อสารองค์การลักษณะต่าง ๆ รูปแบบการสื่อสารที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองค์การไม่แสวงผลกำไร การประยุกต์  
ใช้การสื่อสารในการวางแผน การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานขององค์การ 
 

COMM3305 การจัดกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์     3(2-2-5) 
Event for Public Relations 

    แนวคิด รูปแบบ กลยุทธ์เทคนิคการวางแผน กระบวนการ และการประเมินผลการจัด
กิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ แนวโน้มการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ 
ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

 
COMM3306 กลยุทธ์และการวางแผนการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) 

Public Relations Strategy and Planning 
  กลยุทธ์และการกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลยุทธ์และการวางแผนการประชาสัมพันธ์ กระบวนการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การกำหนดปัญหา 
การวางแผนการดำเนินงาน การสื่อสารและวิธีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผล
การประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
 

COMM3307 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ       3(3-0-6) 
Business Public Relations  

หลักการ และแนวคิดการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์รูปแบบ 
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ การสร้างสรรค์เนื้อหาสารทางด้านธุรกิจทางสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม
และสื่อใหม่ การประยุกต์ใช้การประชาสัมพันธ์ธุรกิจเพื่อส่งเสริมองค์การและธุรกิจให้ดำเนินงาน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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COMM3308 การจัดการความสัมพันธ์เชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 
Integrated Relationship Management 
  แนวคิด หลักการ และกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ ่มสาธารณชนที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ ด้วยการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ทั้งงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
ชุมชนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ รัฐสัมพันธ์ พนักงานสัมพันธ์ และลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์การ 

 
COMM3309 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน     3(3-0-6)  

ASEAN Intercultural Study 
  แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ ความสำคัญ และแนวทางการศึกษาการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและการสื่อสารในบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 

 
COMM3401 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์  3(3-0-6)  

Data Analytic and Management for Creative Content 
ความหมายของการจัดการข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล การค้นหาและวางแผนข้อมูล 

โดยการใช้เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ มาเป็นแหล่งข้อมูล และทำการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือนำไปใช้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ 
 

COMM3402     อินโฟกราฟิกและการจัดหน้า                                         3(2-2-5) 
                     Infographic and Layout 

แนวคิด และทักษะในการสร้างงานอินโฟกราฟิก ทั้งในสื่อเก่าและสื่อใหม่ การออกแบบ
กราฟิกประเภทต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้อินโฟกราฟิกสำหรับงานทางนิเทศศาสตร์ 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำเสนอ ให้เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับสื่อที่ต้องการนำเสนอ 
การออกแบบการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ประพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และสื่อออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 
COMM3403  การสร้างสรรค์คอนเทนต์ข่าวและสารคดี     3(2-2-5) 

Creative Content for News and Feature 
การผลิตเนื้อหาข่าว และสารคดีเชิงสร้างสรรค์ ฝึกการคัดเลือกเนื้อหาเพื่อการนำเสนอ

อย่างสรรค์ โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการนำเสนอ โดยการใช้ทักษะการนำเสนอข่าวด้วย
วิธีการรายงานข่าวเชิงลึก การหาข้อมูล การสัมภาษณ์ การคิดประเด็น วิธีการนำเสนอ ในรูปแบบ
ของสกู๊ปข่าว และสารคดี ในสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อออนไลน์ 

 



36 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                                     หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2564 

 

COMM3404  การสร้างสรรค์คอนเทนต์บันเทิง      3(2-2-5) 
Creative Content for Entertainment 

การออกแบบเนื้อหา การเล่าเรื่อง กำหนดเป้าหมายของเนื้อหาเพื่อสื่อสารความบันเทิง
และสาระบันเทิง ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการค้นหาข้อมูล เพ่ือ
สร้างเรื่องราวที่เหมาะสมกับสื่อดิจิทัลที่ใช้ผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 
COMM3405  การสร้างสรรค์คอนเทนต์ธุรกิจ      3(2-2-5) 

Creative Content for Business 
ความรู้พื้นฐานสำหรับการสร้างและจัดการคอนเทนต์สำหรับธุรกิจ การกำหนดทิศทาง

ของคอนเทนต์เพื่องานธุรกิจ การออกแบบเนื้อหา การเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารงานธุรกิจ ผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ การกำหนดเป้าหมาย การสร้างเรื่องราวที่เหมาะสมกับสื่อดิจิทัล
ทีใ่ช้ผลิตเพื่องานธุรกิจ  

 
COMM3406  การสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับหัวข้อเฉพาะ    3(2-2-5) 

Creative Content for Selected Topic 
การค้นหาและการคัดเลือกข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนด

ประเด็นอย่างสร้างสรรค์ การระบุเป้าหมายและการผลิตเนื้อหาที่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคมผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

 
COMM3407  การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟฟิก      3(2-2-5) 

Creative Motion Graphic 
หลักการออกแบบโมชั่นกราฟิก ประเภทของโมชั่นกราฟิก เทคนิคและวิธีการนำโมชั่น

กราฟิกมาใช้ในงานสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
 

COMM3408 การเรียนรู้การเป็นคอนเทนตค์รีเอเตอร์ผ่านโครงงาน   3(2-2-5) 
Content Creator through Project-Based Learning  

การเรียนรู้การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผ่านประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ
โครงงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 
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COMM3409  การจัดการคอนเทนต์ออนไลน์ในภาวะวิกฤต    3(2-2-5) 
Online Content Management in Crisis 
  แนวคิด ทฤษฎีการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ 

การวางแผน และการออกแบบคอนเทนต์ออนไลน์ในภาวะวิกฤต การวิเคราะห์กรณีศึกษาและฝึก

ปฏิบัติการจัดการคอนเทนต์ออนไลน์ในภาวะวิกฤตรูปแบบต่าง ๆ 

 
COMM3501  การฝึกฝนการใช้เสียง       3(2-2-5) 

Voice Training 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกฝนการใช้เสียง ฝึกปฏิบัติการพูดและฝึกใช้เสียง วิธีฝึกหัดการหายใจ 

และการออกเสียงที่ถูกต้อง การเปล่งเสียงในแง่ของการแสดง การสร้างพลังเสียง การขยาย
ช่วงเสียง การใช้เสียงในการแสดง ปัญหาและการแก้ปัญหาการใช้เสียงในการแสดง 

 
COMM3502 การแสดงข้ันสูง        3(2-2-5) 
  Advanced Acting 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : COMM2101  การแสดง 

ศึกษาการแสดงละครเวที เรียนรู้การเคลื่อนไหว การสำรวจร่างกาย และจิตใจของ
นักแสดง การสร้างบทบาทด้วยตนเอง วิเคราะห์และตีความบทละคร ความหมายใต้คำพูด บริบท
ทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม ความคิด และความรู้สึกของตัวละคร ฝึกปฏิบัติงาน
ด้านการแสดงละครขั้นสูง 

 
COMM3503  การวิเคราะห์วรรณกรรมการแสดง     3(3-0-6) 

Performing Arts Literature Analysis 
ศึกษารูปแบบ เนื้อหา และโครงสร้างของบทการแสดง วิเคราะห์สารจากวรรณกรรมการ

แสดง คำพูด และพฤติกรรมตัวละครในวรรณกรรม การสื่อสารเชิงสุนทรียะ ความคิดเชิงทฤษฎี
และบริบททางสังคม 

 
COMM3504  การเขียนบทละคร       3(2-2-5) 

Play Writing 
 หลักการเขียนบทละครเวที การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับละคร ความเข้าใจในการนำเสนอ
ผลงานบนเวที การผูกเรื่อง การสร้างตัวละคร การเขียนบทสนทนา ตลอดจนรูปแบบในการเขียน
บทละครแนวต่าง ๆ 
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COMM3505  กำกับการแสดง        3(2-2-5) 
Directing  

หลักการกำกับการแสดง หน้าที่ บทบาทของผู้กำกับการแสดง การวิเคราะห์ความหมาย
ของบทละคร การสร้างภาพรวมบนเวที การสื่อสารระหว่างผู้กำกับการแสดงกับนักแสดง การใช้
สื่อและเทคนิคอ่ืน ๆ ในงานละครเวที ฝึกปฏิบัติกำกับการแสดง 

 
COMM3506  ออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกาย     3(2-2-5) 

Makeup and Costume Design 
วิเคราะห์บทละครเพื ่อการออกแบบการแต่งหน้า และการแต่งกายเพื ่อการแสดง 

ประเภทของอุปกรณ์เครื่องแต่งหน้า เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้า กระบวนการการออกแบบ   
การแต่งหน้า รวมถึงการแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟคเพื่อการแสดง หลักการออกแบบการแต่งกาย
ให้เหมาะสมกับบุคลิกของตัวละครและประเภทของละคร การวิเคราะห์การแต่งกาย และฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ 

 
COMM3507  ธุรกิจและศิลปะการคัดเลือกนักแสดง                      3(2-2-5) 

Business and Art of Casting 
หลักและทฤษฎีการคัดเลือกนักแสดง เรียนรู้จิตวิทยาและจรรยาบรรณในการคัดเลือก

นักแสดง การอ่านวิเคราะห์บทละครและสร้างสถานการณ์เพื่อการคัดเลือกนักแสดง  และธุรกิจ
การคัดเลือกนักแสดง ฝึกปฏิบัติการคัดเลือกนักแสดงจากบทละคร  

 
COMM3508  การละครเพื่อการพัฒนา       3(2-2-5) 

Theatre for Development 
แนวคิดและความสำคัญของละครเพื่อการพัฒนา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อวางแผน

ละครเพื่อการพัฒนา ออกแบบการนำเสนอประเด็นปัญหา รูปแบบของละคร กลุ่มเป้าหมาย และ
ขั้นตอนการพัฒนาบทละคร ตลอดจนจัดการกลุ่มละครเพื่อผลิตตามประเด็นปัญหาในการพัฒนา 

 
COMM3509  การแสดงทางสื่อสมัยใหม่      3(2-2-5) 

Performing Arts in Modern Media 
  หลักการและวิธีการแสดงผ่านสื่อมัลติแพลตฟอร์ม การออกแบบการแสดง การบันทึกภาพ

และเสียง การลำดับภาพ การบรรยาย และการพากย์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติและบริบทของสื่อ     
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COMM3901  วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์      3(3-0-6) 
Research Methodology in Communication Arts 

แนวคิด หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ลักษณะและประเภทของ
การวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอ้างอิง และการจัดทำโครงร่างการวิจัยทางนิเทศศาสตร์  

 
COMM4801    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์          2(90) 

   Preparation for Occupational Practicum in Communication Arts  
จัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

นิเทศศาสตร์ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
การเรียนรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำสถานการณ์หรือรูปแบบ
ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพนั้น ๆ 

 
COMM4802    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์            5(350) 
                    Occupational Practicum in Communication Arts 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  COMM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ 
ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองค์กรไม่

แสวงผลกำไรทั้งในและต่างประเทศ โดยการนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้ในการทำงานจริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงานและ
การปัจฉิมนิเทศ เพ่ืออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ไข
ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
COMM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                         2(90)                                                                   
 Preparation for Co-operative Education in Communication Arts 
  หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้

พ้ืนฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย สมัคร
งานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงาน 
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COMM4804 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                                 6(540) 
                     Co-operative Education in Communication Arts 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  COMM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                                                                                                   
                             การฝึกงานวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยความร่วมมือ

ของสถานประกอบการและสถานศึกษา นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนำเสนอรายงานสหกิจศึกษา 

 
COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์                     2(0-4-2) 
 Seminar in Communication Arts 
  วิเคราะห์ปัญหาด้านนิเทศศาสตร์ด้วยแนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์โดยใช้

กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือหาข้อสรุปและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  
 
COMM4902  การวิจัยทางนิเทศศาสตร์       3(0-6-3) 

Research in Communication Arts 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : COMM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ 

ฝึกปฏิบัติการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ตามกระบวนการวิจัย ภายใต้การแนะนำดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ENGL3701     ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ                                        3(3-0-6) 
                    English for Academic Purposes 

คำศัพท์ ไวยากรณ์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานวิชาการและการศึกษาขั้นสูง    
ในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในเชิงวิชาการ การอ่านและ
ตีความ หนังสือ ตำรา รายงานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานวิชาการ
รูปแบบต่าง ๆ  

 
ENGL3702     ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ                            3(3-0-6) 
                    English for Specific Career Purposes 

ศึกษาคำศัพท์ ไวยากรณ์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการประกอบอาชีพ เน้น
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลายใน  
การปฏิบัติงาน ตามบริบทของงานในสาขาวิชาชีพของศาสตร์นั้น ๆ 
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     3.2 ชื่อสกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
           3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ
ที ่

ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ –นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ี
จบ 

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายพิชิต  ธิอ่ิน 
 
 

ปร.ด. 
 

นศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม 
นิเทศศาสตร
พัฒนาการ 
การสื่อสารมวลชน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2562 
 

2554 
 

2543 
2. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายวรวุฒิ  
ภักดีบุรุษ 

ปร.ด. 
 

นศ.ม. 
 

กศ.บ. 

นิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม 
นิเทศศาสตร
พัฒนาการ  
 ภาษาไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 
 

2542 
 

2539 
3. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวสุทธิภา   
วงศ์ยะลา 

ปร.ด. 
นศ.ม. 

 
นศ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร
พัฒนาการ 
การสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
2544 

 
2541 

4. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวแสงระวี   
กระจ่างศาสตร์ 

นศ.ม. 
รป.ม. 

 
นศ.บ. 

สื่อสารการตลาด 
การปกครองท้องถิ่นและ
การจัดการเมืองใหม่  
การโฆษณา 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

2554 
2542 

 
2539 

5. อาจารย์ นางสาวพรเพ็ญ  
ชวลิตธาดา 

Ph.D. 
MProfComm 

 
นศ.บ. 

Communication Arts 
Professional 
Communication 
ศิลปะการแสดง 

Bangkok University 
University of Western 
Sydney, Australia 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2562 
2545 

 
2541 
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   3.2.2 อาจารย์ประจำ 

ลำดับ
ที ่

ตำแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

 
ชื่อ – สกุล 

 

 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการ
สอน ชม. 
ต่อสัปดาห ์

1. อาจารย์ นางสาวกมลชนก              
ยวดยง  

นศ.ม. 
ว.บ. 

การสื่อสารมวลชน 
วารสารศาสตร์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

24 

2. อาจารย์ นางสาวกนกพรรณ  
วิบูลยศริน 

ปร.ด.       
นศ.ม. 
นศ.บ. 
นศ.บ. 

สื่อสารวิทยา 
การสื่อสารมวลชน 
วิทยุกระจายเสียง 
การประชาสัมพันธ์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

24 

3. รอง
ศาสตราจารย์ 

นางสาวจุไรรัตน์  
ทองคำชื่นวิวัฒน์ 

นศ.ด. 
ว.ม. 
คศ.บ 

 
พย.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
การสื่อสารมวลชน 
พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว 
พยาบาลศาสตร์และ
ผดุงครรภ์ชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
(กรุงเทพ) 

24 

4. อาจารย์ นายอมรเทพ  
สกุณา 

ปร.ด. 
M.Sc. 

   ศศ.บ. 

การสื่อสาร 
Video Production 
นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
University of  Pune, India 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

24 

5. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวทัศนีย์              
เจนวิถีสุข 

  

พธ.ด. 
 

นศ.ม. 
นศ.บ. 

พระพุทธศาสนา 
 
การสื่อสารมวลชน 
ภาพยนตร์และ
ภาพนิ่ง 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ             
ราชวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24 

6. อาจารย์ นางสาวทิพย์อนงค์            
จินตวิจิต 

ปร.ด. 
นศ.ม. 
วท.บ. 

สื่อสารมวลชน 
วารสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

24 

7. อาจารย์ นางสาวพรเพ็ญ 
ชวลิตธาดา 

Ph.D. 

 
MProfComm 

 
นศ.บ. 

Communication 
Arts 
Professional 
Communication 
ศิลปะการแสดง 

Bangkok University 
 
University of Western 
Sydney, Australia 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

24 
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ลำดับ
ที ่

ตำแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

 
ชื่อ – สกุล 

 

 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการ
สอน ชม. 
ต่อสัปดาห์ 

8. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายพิชิต ธิอ่ิน ปร.ด. 
 

นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24 

9. อาจารย์ นายภควัต  รัตนราช ปร.ด. 
ศศ.ม. 

 
ศศ.บ. 

 
วศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

24 

10. อาจารย์ นางสาวภานุชฎา   
ศิระยุทธโยธิน 

นศ.ม. 
นศ.บ. 

การสื่อสารมวลชน 
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

24 

11. อาจารย์ นางสาวศิริเกศ                
คุ้มพิทักษ์ 

ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การบริหารงาน
วัฒนธรรม 
การประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

24 

12. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ 
 

ปร.ด. 
 

นศ.ม. 
กศ.บ. 

นิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
ภาษาไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 

13. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวสุทธิภา  
วงศ์ยะลา 
 

ปร.ด. 
นศ.ม. 
นศ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
การสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24 

14. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวแสงระวี  
กระจ่างศาสตร์ 

นศ.ม. 
รป.ม. 

 
นศ.บ. 

สื่อสารการตลาด 
การปกครองท้องถิ่นและ
การจัดการเมืองใหม่  
การโฆษณา 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

24 
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ลำดับ
ที ่

ตำแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการ
สอน ชม. 
ต่อสัปดาห์ 

15. อาจารย์ นางสาวเพ่ิมพร                  
ณ นคร 

นศ.ม. 
นศ.บ. 
นศ.บ. 

การโฆษณา 
การโฆษณา 
ศิลปะการแสดง 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

24 

 
 
           3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ
ที ่

ตำแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ภาระการ
สอน ชม. 
ต่อสัปดาห์ 

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวกนกรัตน์  
ยศไกร 

ปร.ด. 
ว.ม. 

นศ.บ. 
พย.บ. 

สหวิทยาการ 
สื่อสารมวลชน 
วิทยุโทรทัศน์ 
พยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 
 
 

2. อาจารย์ นางสาวณัชชา 
พัฒนานุกิจ 

ปร.ด. 
ว.ม. 

 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
การบริหาร
สื่อสารมวลชน 
การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

12 

3. อาจารย์ นายตุลาการ                  
ขวัญยืน 

ว.ม. 
 

ศศ.บ. 

การบริหาร
สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

12 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
      จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน
เข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์เป็นรายวิชาบังคับ 
      4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
          (1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่เป็น
ความเชี่ยวชาญของสถานประกอบการ 
 (2) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพื่อนำไปแก้ปัญหาทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และปัญหา
ด้านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ    

(3) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักการทำงานเป็นทีม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กร และรู้จักรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 
(5) กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักกาลเทศะ 

      4.2 ช่วงเวลา   
          การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์  จัดในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 3 
          เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์   จัดในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 3 
          การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ จัดในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 
          สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์   จัดในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 
      4.3 การจัดเวลาและตารางเรียน 
           การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ 90 ชั่วโมง 
           เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์  90 ชั่วโมง 
           การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
           สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
     ไม่มี 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์และการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 อัตลักษณ์นักนิเทศศาสตร์ บัณฑิตนักปฏิบัติ - การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการฝึก

ปฏิบัติในแต่ละรายวิชา รวมถึงการศึกษาวิจัยลงพื้นที่
และปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการผล ิตและเผยแพร ่ส ื ่อใน
สถานการณ์จริง 
- การทำกิจกรรมการบริการวิชาการร่วมกับอาจารย์ 

1.2 ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ - จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเกี ่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งสอดแทรกกิจกรรมในห้องเรียนใหม้ี
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมด้วย 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

1.3 ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- การส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลด้วย
การเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning 
- กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยีทาง
นิเทศศาสตร์ 

1.4 มีจิตอาสา - จัดตั้งชมรมจิตอาสา เช่น ชมรมพิราบอาสา ชุมนุม
พิราบสีน้ำเงิน และชุมนุมสื่อสารสู่ผู้ด้อยโอกาส 
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติในรายวิชาที ่เกี ่ยวข้อง เช่น การ
สื ่อสาร เพื ่อการพัฒนา และการจัดกิจกรรมทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และบริการวิชาการแก่
สังคมของนักศึกษาร่วมกับหลักสูตร 

1.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณของ 
นักนิเทศศาสตร์ 

- ผู ้สอนจะสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาในการบรรยายแต่ละรายวิชา 
- เปิดการเร ียนการสอนเป็นวิชาบังคับในรายวิชา
จริยธรรมสื่อและการรู้เท่าทันสื่อ 
- จ ัดค ่ายอาสาเพ ื ่อการให้ความร ู ้และบร ิการแก่
ประชาชน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.6 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ - จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง อาทิ 
ภาษาอังกฤษเพื ่อว ัตถุประสงค์ทางวิชาการ และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ 
- การทดสอบภาษาอังกฤษ 
- เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
- การอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
     2.1 ผลการเรียนรู้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้ 
           2.1.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่นและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแสดงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาด้วย 
                (1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

      1) ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง 
      2) ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ความสำเร็จ  

3) เสียสละ มีน้ำใจ สุภาพอ่อนน้อม 
4) กตัญญูกตเวที 
5) อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย 
6) สำนึกรักต่อชาติและสถาบัน 

           (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      1) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
     2) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่องการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
      3) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำ

กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
4) ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือการลอกการบ้านของ

ผู้อื่น 
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5) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในรายวิชา  
6) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
7) สอนโดยการอ้างอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแต่ละวิชาชีพ 
8) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 

(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
  3) จำนวนผู้กระทำทุจริตในการสอบ 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5) ผลการสอบในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง 
6) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 
7) การทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน   
 

           2.1.2 ด้านความรู้  

     นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษา เพ่ือใช้ในการดำรงชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
                  (1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษา และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้    
  2) มีความตระหนักรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

3) มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวาง 
       (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ 
  2) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคำถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  3) สอนให้ค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
  4) เปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 
       (3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน 
  2) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
  3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
  4) ประเมินด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม 
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           2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา  

               สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการสามารถบอก
เล่าด้วยการวินิจฉัยอย่างผู้รู้ สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย  สิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ทางวิชาการ 
สามารถวางแผนอย่างเป็นอิสระ และดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
         (1) ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา 
  1) พ่ึงพาตนเองและเป็นที่พ่ึงพาของผู้อื่นได้   
  2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก 
  3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  4) สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใช้เหตุผลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

 5) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
  6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 
        (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Learning : PBL) 
  2) การเรียนรู้รายบุคคล (Individual Study : IS) 
  3) การเรียนรู้จากการทำงาน (Work Based Learning : WBL) 
  4) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 

5) การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ (Speakers) 
        (3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
  2) การสอบข้อเขียน 
  3) การเขียนรายงาน 
  4) การสัมมนา 
  5) การวิเคราะห์ และการวิจารณ์ 
  6) การแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน 
 
           2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       สามารถริเริ่มอย่างสร้างสรรค์และจัดการแก้ไขข้อโต้แย้งปัญหา มีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของตนเอง  และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ แสดงออกซ่ึงทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ ์
         (1) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
  1) มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนหรือสังคม  
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  2) มีความตั ้งใจดี และเจตนาที่ดีในการอาสาเข้าร่วมในเรื ่องของส่วนรวมโดยสมัครใจไม่มี                   
การบังคับ 

 3) ตระหนักรู้และสำนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม 
  4) สามารถพึ่งพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพหลักความเสมอภาค เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น 
        (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ    
ความรับผิดชอบ 
  1) กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม (Team Based Learning)  
  2) กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือต้องประสานงานกับผู้อ่ืน  
(Inquiry Based Learning) 
  3) การเรียนรู้โดยโครงการ (Project Based Learning) 
  4) การเรียนรู้เชิงบริการ (Service Learning) 
  5) กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Simulation and Role play) 
  6) ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
        (3) วิธ ีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                  
ความรับผิดชอบ 
  1) ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน 
  2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน  
  3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
  4) ใช้ผลการประเมินจากการเรียนรู้เชิงบริการ 
  5) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
           2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ฟัง นำเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตรวจสอบ
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    (1) ผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน 
  2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด และการเขียน 
  3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
  4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ 
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        (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์ 
  2) แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ 
  3) ฝึกใช้สถิติประมวลผลข้อมูลในการวิจัย 
  4) ใช้ตำราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน 
  5) ฝึกให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 
  6) ฝึกให้นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ  
  7) บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆ ทุกรายวิชาที่สามารถทำได้ 
                  (3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน และปากเปล่า 
  2) ประเมินผลจากการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
  3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
  4) ผลการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์   
 
3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ 
     3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1) มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาการและวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ
นักนิเทศศาสตร์ และธรรมาภิบาล 
 (2) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม  
 (3) มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                (1) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนัก มีจิตสำนึกและ
ระเบียบวินัย 
 (2) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในรายวิชา และการมอบหมายให้
นักศึกษาทำกิจกรรมโครงงานต่าง ๆ                      
 (3) การเรียนการสอนต้องเน้นการประยุกต์ใช้คุณธรรม จริยธรรมสำหรับการนำไปประกอบวิชาชีพ 
และการดำเนินชีวิตประจำวัน 
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        3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) ประเมินจากจำนวนการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในรายวิชาและของหลักสูตร 
 (2) ประเมินจากจำนวนผู้ทุจริตในการสอบ และการลอกงานที่ได้รับมอบหมาย 
 (3) ประเมินจากการทำงานเป็นทีม และการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 (4) ประเมินจากความรับผิดชอบที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำงานหรือกิจกรรมโครงงานต่าง ๆ  
 
     3.2 ด้านความรู้ 
           3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                (1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาที่เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 (2) มีความรู้และความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานทางนิเทศศาสตร์ จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
 (3) มีความรู้และความเข้าใจในการสรุป ประเมินคุณค่า และตัดสิน ผลงานต่าง ๆ ทางนิเทศศาสตร์
ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 
          3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้         
          (1) การบรรยายในชั้นเรียน และการซักถาม ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 (2) การอภิปรายกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 (3) บทบาทสมมติ สาธิตตัวอย่างสถานการณ์จริง  
 (4) สอนให้นักศึกษารู้จักศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยให้รู้จักการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล 
 (5) สอนโดยเน้นความรู้ด้านวิชาการควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
   3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          (1) การสังเกตการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
 (2) ทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 (3) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
 (4) ประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือโครงงานที่มอบหมาย 
 (5) ประเมินจากการจัดกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสอบถาม 
 
     3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
           3.3.1 ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) สามารถประมวลข้อมูลข่าวสารจากทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อนำมาใช้ในงานทาง
นิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (2) สามารถวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์มาใช้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม 
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 (3) สามารถประยุกต์ หรือสร้างสรรค์ หรือประเมินคุณค่าผลงานจากฐานความรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             (1) ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 

     1.1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning: PBL) 
             1.2) การเรียนรู้รายบุคคล (Individual Study: IS) 
               1.3) การเรียนรู้จากการทำงาน (Work-Based Learning: WBL) 
       1.4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
                          1.5) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-Based Learning) 
                (2) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา 
 (3) การจดับรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก 
 (4) การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน สถานการณ์จำลอง หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                (1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
  (2) การสอบข้อเขียน ผลการแสดงความคิดเห็น ผลการวิเคราะห์ หรือรายงาน 
 (3) การสอบปฏิบัติรายบุคคล และรายกลุ่ม 
  (4) ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์/วิจารณ์ 
 (5) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม 
 
     3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ หรือวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 (3) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือผู้ร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
       3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ    
ความรับผิดชอบ 
            (1) การมอบหมายงาน และกิจกรรมแบบกลุ่ม  
               (2) กำหนดการทำงานเป็นโครงการโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการทั้งหมด 
              (3) ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาที ่ฝ ึกให้นักศึกษาได้แสดงความเป็นผู ้นำ และฝึกการแก้ไขปัญหา                      
ในกรณีต่าง ๆ  
                (4) การฝึกปฏิบัติ โดยใช้บทบาทสมมติ 
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     3.4.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                (1) ประเมินคุณภาพจากผลงานของกลุ่ม  
 (2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
 (3) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 (4) แบบประเมินตนเองและผู้ร่วมงาน 
 
     3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                (1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง การพูด  การอ่าน การเขียน และการนำเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ 
               (2) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพ่ือใช้ในงานนิเทศศาสตร์ 
                (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเชิงกว้างหรือเชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล หรือสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทางนิเทศศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         (1) การทดสอบ และประเมินผลการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการนำเสนอ 
โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 
 (2) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะความสามารถในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขได้  
 (3) ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (4) การสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่าง ๆ  
         3.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ  
 (2) ประเมินผลจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
 (3) ประเมินผลจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

(วงกลมทึบ    หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก) 
 

 
รายวิชา 

 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชาบูรณาการ  

GEIG1001  ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง                        
GEIG1002  ความเป็นพลเมืองในโลก
สมัยใหม่ 

                       

กลุ่มวิชาภาษา  

GELT1001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        

GELE1001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                        

GELE1002  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงาน                        

กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ                        

GEHP1101  ก ารออกกำล ั งกาย เพื่ อ
สุขภาพ                          

GEHP1102  การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพ                        
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รายวิชา 
 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  

GEHS1101  สุนทรียภาพของชีวิต                         

GEHS1102  การพัฒนาตนเพื ่อความสุข
ของชีวิต                        

GEHS1103  จริยธรรมทางสังคมและการ
ใช้เหตุผล                        

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  

GESC1101  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร                        

GESC1102  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                        
GESC1103  พืชพรรณเพื่อชีวิต                        
GESC1104  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                        

GESC1105  ชีวิตกบัเทคโนโลย ี                        
GESC1106  การคิดและการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขเพื่อการดำเนินชวีิต                        
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รายวิชา 
 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ความรู้ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์  

GESO1101  พลวัตสังคมไทย                        

GESO1102  พลวัตสังคมโลก                        

GESO1103  มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม                        

GESO1104  กฎหมายเพื่อการดำเนินชวีิต                        

กลุ่มวิชาภาษาที่สาม  

GETL1101  ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน                        

GETL1102  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิต 
ประจำวัน                        

GETL1103  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวนั                        

GETL1104  ภาษาเกาหลีในชวีิต 
ประจำวัน                        

GETL1105  ภาษาขแมร์ในชีวิต 
ประจำวัน                        

GETL1106  ภาษาเวียดนามในชีวิต 
ประจำวัน                        
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     3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้ 
           3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1) มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และตระหนัก ในคุณค่าแห่งวิชาการและวิชาชีพ มี
จรรยาบรรณนักนิเทศศาสตร์ และธรรมาภิบาล 
 (2) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถาบันและสังคม  
 (3) มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
           3.2.2 ด้านความรู้ 
               (1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ สามารถ
ประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 (2) มีความรู้และความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานทางนิเทศศาสตร์  จากประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
 (3) มีความรู้และความเข้าใจในการสรุป ประเมินคุณค่า และตัดสิน ผลงานต่าง  ๆ ทาง           
นิเทศศาสตร์ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 
 
           3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) สามารถประมวลข้อมูลข่าวสารจากทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย เพ่ือนำมาใช้ใน
งานทางนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     (2) สามารถวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์มาใช้ได้อย่างมีเหตุผลและ
เหมาะสม 
             (3) สามารถประยุกต์ หรือสร้างสรรค์ หรือประเมินคุณค่าผลงานจากฐานความรู ้ทาง
วิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
 
           3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที ่ได้ร ับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 (2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ หรือวัฒนธรรมของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี 
 (3) สามารถทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่น ทั ้งในบทบาทของผู ้นำ  หรือผู ้ร ่วมทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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           3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการนำเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ 
 (2) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพ่ือใช้ในงานนิเทศศาสตร์ 
 (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเชิงกว้างหรือเชิงลึก เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล หรือสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทางนิเทศศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 



60 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                             หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2564 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 

  ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 
 

 
รายวิชา 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

COMM1101     หลักนิเทศศาสตร์                                                                                

COMM1102     จริยธรรมสื่อและการรู้เท่าทันสื่อ                                                               
COMM1103     การถา่ยภาพเพือ่การสื่อสาร                
COMM1104     การคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์                

COMM1105     กราฟกิสำหรับงานนิเทศศาสตร์                 
COMM1106     การวิเคราะห์ผู้รับสาร                
COMM1107     หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ                

COMM1108     การสื่อขา่วและรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน                
COMM2101     การแสดง                

COMM2102     ทกัษะการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ                     

COMM2103     การเล่าเร่ือง                
COMM2104     การผลิตสื่อดิจิทัล                
COMM2105     การสื่อสารเพือ่การพฒันา                 
COMM2106     หัวขอ้พิเศษทางนิเทศศาสตร์                

COMM3101     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัผู้ประกอบการทางนิเทศศาสตร์                
COMM3901     วิธวีิจยัวิทยาทางนิเทศศาสตร์                 
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รายวิชา 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

COMM4901     สัมมนาทางนิเทศศาสตร์                 

COMM4902     การวจิัยทางนิเทศศาสตร์                
ENGL3701      ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์ทางวิชาการ                

ENGL3702      ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์ทางวิชาชีพ                

กลุ่มวิชาเอกเลือก                

COMM3201     การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง                

COMM3202     การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม                

COMM3203     การดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม                

COMM3204     การผลิตรายการวิทยแุละโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม                
COMM3205     การตัดต่อภาพและเสียงบนมัลติแพลตฟอร์ม                
COMM3206     การผลิตสือ่สตรีมมิ่ง                
COMM3207     ธุรกิจสือ่มัลติแพลตฟอร์ม                

COMM3208     การผลิตสือ่มัลติแพลตฟอร์มชุมชน                
COMM3209     การผลิตสื่อกระแสนิยม                
COMM3301     ทกัษะการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์                

COMM3302     การเขียนเพือ่การประชาสัมพันธ ์                

COMM3303     การสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์                
COMM3304     การสื่อสารองค์การ                

COMM3305     การจัดกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ ์                

COMM3306     กลยุทธ์และการวางแผนการประชาสัมพันธ์                

COMM3307     การประชาสัมพันธธ์ุรกิจ                 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

COMM3308     การจัดการความสัมพนัธ์เชิงบูรณาการ                

COMM3309     การสื่อสารระหวา่งวฒันธรรมอาเซียน                

COMM3401     การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์                

COMM3402     อินโฟกราฟกิและการจัดหน้า                
COMM3403     การสร้างสรรค์คอนเทนต์ข่าวและสารคดี                

COMM3404     การสร้างสรรค์คอนเทนต์บันเทิง                
COMM3405     การสร้างสรรค์คอนเทนต์ธุรกิจ                

COMM3406     การสร้างสรรค์คอนเทนสำหรับหัวข้อเฉพาะ                
COMM3407     การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก                
COMM3408     การเรียนรู้การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผ่านโครงงาน                
COMM3409     การจัดการคอนเทนต์ออนไลน์ในภาวะวิกฤต                
COMM3501     การฝึกฝนการใช้เสียง                

COMM3502     การแสดงขั้นสูง                
COMM3503     การวิเคราะห์วรรณกรรมการแสดง                

COMM3504     การเขียนบทละคร                

COMM3505     กำกับการแสดง                

COMM3506     ออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกาย                

COMM3507     ธุรกิจและศิลปะการคัดเลือกนักแสดง                
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

COMM3508     ละครเพื่อการพัฒนา                
COMM3509     การแสดงทางสื่อสมัยใหม่                

กลุ่มวิชาปฏบิัติการ ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกิจศึกษา                

COMM4801     การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์                
COMM4802     การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางนิเทศศาสตร์                
COMM4803     เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                
COMM4804     สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์                
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3.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังสำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปีเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งครอบคลุมตามสมรรถนะที่หลักสูตร
กำหนดไว้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ในภาพรวมของแต่ละชั้นปี ดังนี้ 
 

ชั้นปีที่ 1 
1.1 สามารถอธิบายและวิเคราะห์ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น 
1.2 สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงจริยธรรมสื่อ 
1.3 มีทักษะการออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ 

 
ชั้นปีที่ 2 

2.1 เป็นผู้มีศิลปะในการนำเสนอและสามารถทำงานเป็นทีม 
2.2 สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสาร และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.3 สามารถผลิตผลงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2.4 สามารถผลิตผลงานผ่านมัลติแพลตฟอร์ม  

 
ชั้นปีที่ 3 

3.1 สามารถผลิตผลงานทางวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มอย่างมืออาชีพ 
3.2 สามารถวางแผนและสร้างสรรค์ผลงานด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 
3.4 สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านละครเวที 
3.5 สามารถวางแผน ประยุกต์และจัดการงานทางธุรกิจนิเทศศาสตร์  
3.6 สามารถจำลองการเป็นผู้ประกอบการทางนิเทศศาสตร์ได้ 

 
ชั้นปีที่ 4 

4.1 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านการผลิตผลงานทางวิทยุและโทรทัศน์สู่สื่อมัลติแพลตฟอร์ม 
4.2 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านการประชาสัมพันธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมืออาชีพ 
4.3 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์สู่สื่อมัลติแพลตฟอร์ม 
4.4 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านละครเวทีสู่สื่อมัลติแพลตฟอร์ม 
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สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและแผนการเรียนของแต่ละช้ันปี 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา                       

ชั้นปีที่ 3 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา                   

ชั้นปีที่ 4 
มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ 

มีทักษะด้านการสื ่อสารและนำเสนอและมี
ทักษะด้านเทคโนโลยี   

มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีทักษะการประกอบ
ธุรกิจด้านนิเทศศาสตร์ 

มีทักษะการบูรณาการองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์
ข้ามสื่อในทุกแพลตฟอร์ม 

สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ 
สมรรถนะหลักที่ 1  ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์  
สมรรถนะรองที่ 1.1 สามารถอธิบายและ
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการ
สื่อสารเบื้องต้น 
สมรรถนะรองที่1.2 สามารถคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึง จริยธรรม
สื่อ 
 
สมรรถนะหลักที่ 2 ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ 
สมรรถนะรองที่2.1 มีทักษะการออกแบบ
กราฟิก การถ่ายภาพ 

สมรรถนะหลักที ่ 3  ทักษะด้านการสื ่อสาร
และนำเสนอ 
สมรรถนะรองที่ 3.1  เป็นผู้มีศิลปะในการนำเสนอ
และสามารถทำงานเป็นทีม 
สมรรถนะรองที่ 3.2 สามารถใช้ทักษะด้านการ
สื่อสาร และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สมรรถนะหลักที่ 4 ทักษะด้านเทคโนโลยี 
สมรรถนะรองที่ 4.1  สามารถผลิตผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สมรรถนะรองที่ 4.2 สามารถผลิตผลงานผ่านมัล
ติแพลตฟอร์ม 
 

สมรรถนะหลักที 5  ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
สมรรถนะรองที ่ 5.1  สามารถผลิตผลงานทางวิทยุและ
โทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มอย่างมืออาชีพ 
สมรรถนะรองที่ 5.2 สามารถวางแผนและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะรองที่ 5.3 สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ได้
ตามวัตถุประสงค ์
สมรรถนะรองที่ 5.4  สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านละครเวที 
 
สมรรถนะหลักที่ 6 ทักษะการประกอบธุรกิจด้านนิเทศศาสตร์ 
สมรรถนะรองที่ 6.1 สามารถวางแผน  ประยุกต์และจัดการ
งานทางธุรกิจนิเทศศาสตร์  
สมรรถนะรองที่ 6.2 สามารถจำลองการเป็นผู้ประกอบการ
ทางนิเทศศาสตร์ได้ 

สมรรถนะหลักที่ 7 มีทักษะการบูรณาการองค์
ความร ู ้ทางน ิ เทศศาสตร ์ข ้ามส ื ่ อในทุก
แพลตฟอร์ม 
สมรรถนะรองที่ 7.1 สามารถประยุกต์องค์ความรู้
ทางด้านการผลิตผลงานทางวิทยุและโทรทัศน์สู่
สื่อมัลติแพลตฟอร์ม 
สมรรถนะรองที่ 7.2 สามารถประยุกต์องค์ความรู้
ทางด้านการประชาสัมพันธ์ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมืออาชีพ 
สมรรถนะรองที่ 7.3 สามารถประยุกต์องค์ความรู้
ทางด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์สู ่ส ื ่อม ัลติ
แพลตฟอร์ม 
สมรรถนะรองที่ 7.4 สามารถประยุกต์องค์ความรู้
ทางด้านละครเวทีสู่สื่อมัลติแพลตฟอร์ม 
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รายวิชาเอก 
แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1 แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2 แผนการเรียน ชั้นปีที่ 3 แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. COMM1101                      
หลักนิเทศศาสตร ์
2. COMM1102 
จริยธรรมสื่อและการ
รู้เท่าทันสื่อ 
3. COMM1103  
การถ่ายภาพเพื่อการ
สื่อสาร 
4. COMM1104  
การคิดสร้างสรรค์
เพื่องานนิเทศศาสตร์ 
 

1. COMM1105                  
กราฟิกสำหรับงาน
นิเทศศาสตร ์
2. COMM1106  
การวิเคราะห์ผู้รับสาร 
3. COMM1107 
หลักการประชาสัมพนัธ์
และสื่อสารองค์การ 
4. COMM1108  
การสื่อสารข่าวและ
การรายงาน
สถานการณป์ัจจุบนั 

1. COMM2101                 
การแสดง 
2. COMM2102 
ทักษะการสื่อสาร
และเทคนิคการ
นำเสนอ 
3. COMM2103  
การเล่าเร่ือง 
 

1. COMM2104           
การผลิตสื่อดิจิทลั 
2. COMM2105                
การสื่อสารเพื่อ 
การพัฒนา 
3. COMM2106 
หัวข้อพิเศษทาง 
นิเทศศาสตร ์

1.  COMM3101 
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ทางนิเทศศาสตร ์
2.  COMM3901                  
วิธีวิจัยวิทยาทาง
นิเทศศาสตร ์
 

1.  COMM4901 
สัมมนาทาง 
นิเทศศาสตร ์
2.  COMM4902                  
การวิจัยทาง 
นิเทศศาสตร ์
3. COMM4801                 
การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางนิเทศศาสตร์  
หรือ  
COMM4803 เตรียม
สหกิจศึกษาทาง 
นิเทศศาสตร ์
 

1.  COMM4802 การ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทาง 
นิเทศศาสตร์ หรือ 
COMM4804 สหกิจ
ศึกษาทางนิเทศศาสตร ์

1.  วิชาเสร ี
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หมวดที ่5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับหลักสูตร ตรวจสอบ ประมวลการสอนรายวิชา แผนการสอนรายวิชา 
ข้อสอบในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ
สามารถปฏิบัติได้ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
นั้น จัดให้มีการประเมินคุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหน่วยงาน และอาจารย์นิเทศก์งาน 

     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
          การกำหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยการสำรวจในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

(1) สำรวจภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิต รวมทั้งความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง
สาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี ่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
 มีความประพฤติด ี

3.1 สอบผ่านในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 
3.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
3.3 ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอ่ืน ๆ ที่ต้องชำระตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
3.4 มีระยะเวลาศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร 
และตามประกาศเกณฑ์ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี     
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หมวดที ่6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
      1.1 มีการปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ในเรื่องบทบาทความรับผิดชอบต่อผล  
การเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา  
      1.2 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบัน คณะและหลักสูตรที่สอน  
      1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย เพื่อพัฒนาการสอน 
การจัดทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
      1.4 กำหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา 
      1.5 การประเมินการสอน และการให้คำแนะนำ เพ่ือปรับปรุงการสอน 
      1.6 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน และการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
      2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
            (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ การร่วมเครือข่ายพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
            (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
      2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ เช่น 
             (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรม 
             (2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
            (3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื ่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี    
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและมีภาระหน้าที่ใน 
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจํานวน 5 คนต้องมีคุณสมบัติ คือ มี
คุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 การวางแผน การพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการวางแผน               
มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1 กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

1.3.4 มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

1.3.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา  
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2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์ มีความสามารถใน

การปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืน
ของโลก 

3. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู ้เหตุผลและวิจารณญาณอย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณต่าง ๆ 

4. มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื ่นในทุกระดับได้อยางเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเองทั้งดา้นความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  
6. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวล และ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 
2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

3. นักศึกษา 
มีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คําปรึกษาวิชาการและ                 

แนะแนวการคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
สําหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา หลักสูตรได้ดําเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ 

1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมหาวิทยาลัย

เป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน 

เพื่อวางกลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจําในหลักสูตร คณะดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุก
คน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา มีการกําหนดชั่วโมง (Office 
Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ 
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3.3 การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แก่นักศึกษา เพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
1. การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดระบบและ

กลไกการดูแลให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา และให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 
2. การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกิน
ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คําปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมาย
นักศึกษาในความดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คําปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาใน
เรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาตอ่ไป 

4. การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็น
ผู้กำหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กําหนด นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคําปรึกษาได้  

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตร เพื่อนําเข้าสู่                      

การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้  ให้พิจารณาส่ง
ต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะต่อไป 

 
4. คณาจารย ์

4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ของ สกอ. จากนั้นจึงสํารวจจํานวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออกเพ่ือวางแผนอัตรากําลังในอนาคต 

2. หากอัตรากําลังไม่เพียงพอ หลักสูตรเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะและมหาวิทยาลัย 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และมีการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสาธิต  
การสอน 

4. หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ใหม่ 
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4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรและมีระบบ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. จัดโครงการอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล 

ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2. จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทําผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 

ประจําให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 
3. กําหนดให้อาจารย์ประจําจัดทําแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา การสร้างผลงาน

วิชาการ การวิจัย และควบคุมกํากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
4. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับอบรม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัย และการสร้างผลงาน  
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร เริ่มจากการสํารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพ่ือนําผลมาใช้ใน        การ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนถึงการจัดทํารายวิชาให้ทันสมัย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดําเนินงานด้านการเรียนการสอน
ของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่
ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพ่ือวางแผนกําหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอนทั้งรายวิชาบังคับและ
วิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ หลักสูตรได้ให้นักศึกษาเป็นผู้ เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้น ได้พิจารณา
ทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความสําคัญเป็นอันดับต้น ๆ 
รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน เวลาสอบที่ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาเลือก
เสรี ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน 

5.3 การประเมินผ ู ้ เรียน มีระบบกลไกการประเมินผลการเร ียนร ู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู ่มือแนวทางการประเมินผู ้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรทําหน้าที่กํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักสูตรได้นําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ การดําเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจํา
หลักสูตรเพื่อกํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



73 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                             หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2564 

 

มีการกําหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจนภายใน 30 วันก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

ในส่วนของอาจารย์ผู ้สอนในแต่ละรายวิชาที ่เปิดสอนในปีการศึกษานั ้น ๆ หลักสูตรจะดําเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาตามกลยุทธ์การประเมินผล       
การเรียนรู้ทั ้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ้ของ
นักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.5 ของ
รายวิชาภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกํากับ ติดตามและตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอนกําหนดสิ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างพอเพียงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักวิทยบริการที่มีหนังสือ 

รวมถึงฐานข้อมูลที่จะสืบค้น ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง หากทรัพยากร
การจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ คณะประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่
เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น  ๆ ที่จําเป็น 
นอกจากนี ้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนในบางวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการนําเสนอรายชื่อหนังสือสําหรับใช้ใน
สํานักวิทยบริการด้วย ในส่วนของคณะ มีห้อง E-learning เป็นห้องสมุดย่อยที่มีหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะ
ทางและคณะจัดสื ่อการสอนอื่นเพื ่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื ่องมัลติมี เดีย โปรเจกเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น  

6.3 การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจําคณะซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อ จัดหาหนังสือเพ่ือเข้าห้องสมุดและทําหน้าที่ประเมิน

ความพอเพียงของหนังสือ ตํารา  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators) 

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กำหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานดังนี้ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปี  

2564 
ปี 

2565 
ปี  

2566 
ปี  

2567 
ปี  

2568 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X 
 

X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X 
 

X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X 
 

X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X 
 

X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X 
 

X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที ่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X 
 

X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 X 
 

X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X 
 

X X X 

9. อาจารย ์ประจำหลักส ูตรทุกคนได้ร ับการพัฒนาทางว ิชาการ             
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X 
 

X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X 
 

X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปี  
2564 

ปี 
2565 

ปี  
2566 

ปี  
2567 

ปี  
2568 

13. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CERT 
(B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

   X X 

14. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีส ุดท้ายที ่ผ ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

   X X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 13 14 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1 – 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 11 12 

 
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ  
(ตัวบ่งชี้ที่ 1–5) มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
      1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน  
            1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำ
หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
            1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชา 
            1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธ ิผลของการเร ียนรู ้จากวิธ ีการที ่ ใช ้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

            1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม และผล
การสอบ 

      1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทำได้ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 การประเมินโดยนักศึกษาที่เรียนในแต่ละรายวิชา ในด้านวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนของทุกรายวิชาใน
ปลายภาคการศึกษา 

1.2.2 การประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  โดยสำรวจข้อมูลจาก 

      2.1 นักศึกษาและบัณฑิต   
      2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
     2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     2.4 อาจารย์ผู้สอน 
      2.5 กรรมการบริหารหลักสูตร 
      การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้ 

(1) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 12 ว่าด้วย
เกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา 

(2) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร รายละเอียด
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รายวิชา และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน 
เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ  การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน 
รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร  

นอกจากนี้ การประเมินผลความรู้  สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  บัณฑิตระดับ 
อุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์
ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
     หลักสูตรผ่านการประเมินจากหน่วยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร   
     ในการทบทวนผลการประเมินของหลักสูตร เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
 4.1 หลักสูตรเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรจากนักศึกษา บัณฑิตและผู ้ใช้บัณฑิตรวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร 
 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 
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ภาคผนวก 
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เอกสารหมายเลข  1 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 กับหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เหตุผล 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Communication Arts ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  

Communication Arts 
 

ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต 
           Bachelor of  Communication Arts 

ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต 
    Bachelor of Communication Arts 

 

(Communication Arts)   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. รศ.ดร.จุไรรัตน์  ทองคำชื่นวิวัฒน์ 
2. ผศ.ดร.สุทธิภา  วงศ์ยะลา 
3. ผศ.แสงระวี  กระจ่างศาสตร์ 
4. ดร.ทิพย์อนงค์  จินตวิจิต 
5. ดร.อมรเทพ  สกุณา 
6. ผศ.ดร.พิชิต  ธิอิ่น 
7. ผศ.ดร.ทัศนีย์  เจนวิถีสุข 
8. ดร.พรเพ็ญ  ชวลิตธาดา 
9. อ.เจตน์  จารุพันธ์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผศ.ดร.สุทธิภา  วงศ์ยะลา 
2. ผศ.ดร.พิชิต  ธิอิ่น 
3. ผศ.ดร.วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ 
4. ผศ.แสงระวี  กระจ่างศาสตร์ 
5. ดร.พรเพ็ญ  ชวลิตธาดา 

 

ปรับเปลีย่นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรจาก 9 คน เป็น 5 คน 

ชื่อย่อ : นศ.บ. (B.Com.Arts) ชื่อย่อ : นศ.บ. (B.Com.Arts)  
แขนงวิชา ประกอบด้วย 
(1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล 
(2) แขนงวิชาการประชาสมัพันธ์และการโฆษณา 
(3) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่ 

กลุ่มวชิาเอกเลือก ประกอบด้วย 
(1) กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 
(2) กลุม่วิชาการประชาสัมพันธแ์ละการ
สื่อสารองค์กร 
(3) กลุม่วิชาครีเอทีฟคอนเทนต์ 
(4) กลุม่วิชาสื่อสารการแสดง 

ปรับเปลีย่นจากแขนงวิชาเป็น
ไม่มีแขนงวิชา โดยเปลี่ยนเป็น 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ซึ่งนักศึกษา
จะเลือกเรียนในช้ันปีท่ี 2 ขึน้ไป  

จำนวนหน่วยกิตรวม 129 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวม 120 หน่วยกิต ปรับจำนวนหน่วยกิตลง 
(1) หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
     (2.1) กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต 
     (2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 35 หน่วยกิต 
     (2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
     (2.4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่
น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  
     (2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 59 หนว่ยกิต 
     (2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต 
     (2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสตูรเดิมเป็นแขนงวิชา เมื่อ
เปลี่ยนแปลงจึงไมม่ีแขนงวิชา 
และเปลี่ยนจากการเรียนกลุม่
วิชาแกนใหเ้ป็นกลุ่มวิชาเอก
บังคับ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต ปรับลดหน่วยกิตลง 
กลุ่มวชิาแกน 36 หน่วยกิต กลุ่มวชิาเอกบังคับ 59 หน่วยกิต เปลีย่นจากการเรียนกลุ่มวิชาแกน

ร่วมกันตามแขนงวิชา เป็นให้เรียน
ร่วมกันในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
เหมือนกันทั้งหลักสูตร ไม่แยก
เรียน และเพิม่จำนวนหน่วยกิตในก
ลุ่มวิชาเอกบังคับจาก 36 หน่วยกติ 
เป็น 59 หน่วยกติ  

COMM1101 หลัก 
นิเทศศาสตร ์

3(3-0-6) COMM1101 หลัก 
นิเทศศาสตร ์

3(3-0-6) ปรับคำอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

COMM3101 จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางนิเทศศาสตร ์

3(3-0-6) COMM1102 จริยธรรม
สื่อและการรูเ้ท่าทันสื่อ                                                

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับช่ือวิชา
และคำอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

COMM1103 การถ่ายภาพเพื่อ
การสื่อสาร 

3(2-2-5) COMM1103 การ
ถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 

3(2-2-5) ปรับคำอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

COMM1105 การคิดสร้างสรรค์
เพื่องานนิเทศศาสตร ์

3(2-2-5) COMM1104 การคิด
สร้างสรรคเ์พื่องานนิเทศ
ศาสตร ์

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรบั
คำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

COMM1102 กราฟิกสำหรับ
งานนิเทศศาสตร ์

3(2-2-5) COMM1105 กราฟิก
สำหรับงานนิเทศศาสตร ์

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรบั
คำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

COMM2103 การวิเคราะห์                 
ผู้รับสาร 

3(2-2-5) COMM1106 การ
วิเคราะหผ์ู้รบัสาร 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชา 

COMM2301 หลักการ
ประชาสมัพันธ์และการโฆษณา 

3(3-0-6) COMM1107 หลักการ
ประชาสมัพันธ์และการ
สื่อสารองค์การ 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

COMM1104 การสื่อข่าวและ
การรายงานข่าว 

3(2-2-5) COMM1108 การสื่อข่าว
และการรายงาน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับช่ือวิชา และ
คำอธิบายรายวิชา โดยปรับปรุง
มาจากรายวิชาการสื่อข่าวและ
การรายงานข่าวกับรายวิชาการ
วิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ
การสื่อสาร 

COMM2101 วาทนิเทศ 3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 
ไม่มรีายวิชานี ้  COMM2101การแสดง 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ

ผู้ทรงคณุวุฒิในการวพิากษห์ลกัสตูร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ไม่มรีายวิชานี ้  COMM2102 ทักษะการ

สื่อสารและเทคนิคการ
นำเสนอ 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM2103 การเล่า
เรื่อง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคณุวุฒิในการวพิากษห์ลกัสตูร 

COMM2104 การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการ
สื่อสาร 

3(3-0-6) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM2104 การผลิตสื่อ
ดิจิทัล                    

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคณุวุฒิในการวพิากษห์ลกัสตูร 

COMM4101 การสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาชุมชน 

3(2-2-5) COMM2105 การสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา 

3(2-2-5) เปลีย่นรหัสวิชา ปรับช่ือวิชาและ
คำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหาวิชามากขึ้น 

COMM3902 หัวข้อพิเศษระดับ
สากลทางนิเทศศาสตร ์

3(0-6-3) COMM2106 หัวข้อ
พิเศษทางนิเทศศาสตร ์

3(0-6-3) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับช่ือวิชา
และคำอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน
และกว้างขึ้น รวมทั้งเปลีย่นจาก
วิชาเอกเลือกเป็นวิชาเอกบังคับ 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3101 ความรูเ้บื้องต้น
เกี่ยวกบัผูป้ระกอบการทาง
นิเทศศาสตร ์

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสูตร 

COMM3901 วิธีวิจัยวิทยาทาง
นิเทศศาสตร ์

3(3-0-6) COMM3901 วิธีวิจัย
วิทยาทางนิเทศศาสตร ์

3(3-0-6) ปรับคำอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

COMM4901 สัมมนาทาง  
นิเทศศาสตร ์

2(0-4-2) COMM4901 สัมมนา
ทางนิเทศศาสตร ์

2(0-4-2) ปรับคำอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

COMM4902 การวิจัยทางนิเทศ
ศาสตร ์

3(0-6-3) COMM4902 การวิจัย
ทางนิเทศศาสตร ์

3(0-6-3) ปรับคำอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 

3(3-0-6) ENGL3701 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 

3(3-0-6) คงเดิม ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั มีการปรับ
คำอธิบายรายวิชา 

ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ 

3(3-0-6) ENGL3702 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ 

3(3-0-6) คงเดิม ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั มีการปรับ
คำอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
กลุ่มวชิาเอกเลือก 

 

35 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใน

กลุ่มต่อไปนี ้
 

ไม่น้อยกว่า  
18 หน่วยกิต 

ปรับรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอก
บังคับและกลุม่วิชาเอกเลือกใน
หลักสตูรเดิมเป็นกลุ่มวิชาเอก
เลือกในหลักสูตรปัจจุบัน โดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

  กลุ่มวิชาวิทยุและ
โทรทัศน์มลัติแพลตฟอร์ม 

ไม่น้อยกว่า  
18 หน่วยกิต 

 

COMM2102 การสื่อความหมาย
ด้วยภาพและเสียง 

3(3-0-6) COMM3201 การสื่อ
ความหมายด้วยภาพและ
เสียง 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับคำอธิบาย
รายวิชา เปลี่ยนจากวิชาแกน
เป็นวิชาเอกเลือก 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3202 การเขียน
บทวิทยุและโทรทัศนม์ัลติ
แพลตฟอร์ม 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

COMM2406 ผู้ดำเนินรายการทาง
วิทยุกระจาย เสียง และวิทยุ
โทรทัศน ์

3(2-2-5) COMM3203 การดำเนิน
รายการวิทยุและ
โทรทัศนม์ัลติแพลตฟอร์ม 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับช่ือวิชา
และคำอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

COMM2404 การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และสื่อใหม ่

3(2-2-5) COMM3204 การผลิต
รายการวิทยุและ
โทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับช่ือวิชา
และคำอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3205 การตัดต่อ
ภาพและเสียงบนมัลติ
แพลตฟอร์ม 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3206 การผลิตสื่อ
สตรมีมิ่ง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3207 ธุรกิจสื่อ 
มัลติแพลตฟอรม์ 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3208 การผลิต
สื่อมัลติแพลตฟอร์ม
ชุมชน 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3209 การผลิตสื่อ
กระแสนยิม 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  กลุ่มวชิา         

การประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์กร 

ไม่น้อยกว่า  
18 หน่วยกิต 

 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3301 ทักษะ
การสื่อสารเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

COMM2303 การเขียนเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 

3(2-2-5) COMM3302 การ
เขียนเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 

3(2-2-5) เปลีย่นรหัสวิชาและปรบัคำอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เปลี่ยนจาก
วิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก 

COMM2304 การสรา้งสรรค์และ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์

3(2-2-5) COMM3303 การ
สร้างสรรค์และผลติ
สื่อประชาสัมพันธ์ 

3(2-2-5) เปลีย่นรหัสวิชาและปรบัคำอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เปลี่ยนจาก
วิชาเอกบังคับเป็นวิชาเอกเลือก 

COMM3308 การสื่อสาร
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 

3(3-0-6) COMM3304 การ
สื่อสารองค์การ 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา และ
ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน
และกว้างขึ้น 

COMM2307 การจัดกิจกรรม
ทางการประชาสมัพันธ์ 

3(2-2-5) COMM3305                  
การจัดกิจกรรม
ทางการ
ประชาสมัพันธ์ 

3(2-2-5) เปลีย่นรหัสวิชาและปรบัคำอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจนและกว้างขึ้น 
เปลี่ยนจากวิชาเอกเลือกเป็น
วิชาเอกบังคับ 

COMM3302 การวางแผนการ
ประชาสมัพันธ์ 

3(2-2-5) COMM3306      
กลยุทธ์และการวาง
แผนการ
ประชาสมัพันธ์ 

 เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา และ
ปรับคำอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เปลี่ยนจากวิชาเอก
บังคับเป็นวิชาเอกเลือก 

COMM3306 การจัดการงาน
ประชาสมัพันธ์ 

3(3-0-6) COMM3307 การ
ประชาสมัพันธ์ธุรกิจ 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา และ
ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน
และกว้างขึ้น 

COMM3305 สื่อมวลชนสมัพันธ์ 3(2-2-5) COMM3308 การ
จัดการความสัมพันธ์
เชิงบูรณาการ 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา ปรับ
คำอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนและ
กว้างขึ้น และปรับหน่วยกติ 

COMM2308 การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมในประชาคมอาเซยีน 

3(3-0-6) COMM3309 การ
สื่อสารระหวา่ง
วัฒนธรรมอาเซยีน 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา 
และคำอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน
และกว้างขึ้น 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  กลุ่มวชิาครีเอทีฟ

คอนเทนต์ 
ไม่น้อยกว่า  
18 หน่วยกิต 

 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3401 การ
จัดการและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สร้างสรรค์คอนเทนต์  

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3402  
อินโฟกราฟิกและ
การจัดหน้า 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3403  
การสร้างสรรค์  
คอนเทนต์ข่าวและ
สารคดี  

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3404  
การสร้างสรรค ์
คอนเทนต์บันเทิง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3405  
การสร้างสรรค ์
คอนเทนต์ธุรกิจ 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3406  
การสร้างสรรค์  
คอนเทนต์สำหรับ
หัวข้อเฉพาะ  

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3407                
การสร้างสรรค ์
โมช่ันกราฟิก  

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3408 การ
เรียนรู้การเป็น 
คอนเทนต์ครีเอเตอร์
ผ่านโครงงาน  

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3409 การ
จัดการคอนเทนต์
ออนไลน์ในภาวะ
วิกฤต  

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

 



86 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                             หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2564 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  กลุ่มวชิาสื่อสาร 

การแสดง 
ไม่น้อยกว่า  
18 หน่วยกิต 

 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3501               
การฝึกฝนการใช้
เสียง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3502 การ
แสดงขั้นสูง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3503 การ
วิเคราะห์วรรณกรรม
การแสดง 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3504 การ
เขียนบทละคร 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3505 กำกับ
การแสดง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3506 
ออกแบบการแต่งหน้า
และการแต่งกาย 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3507 ธุรกิจ
และศลิปะการ
คัดเลือกนักแสดง 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3508 ละคร
เพื่อการพัฒนา 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

ไม่มรีายวิชานี ้  COMM3509              
การแสดงทางสื่อ
สมัยใหม ่

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์
หลักสตูร 

แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล  ไม่มี   
วิชาเอกบังคับ 35 หน่วยกิต ไม่มี   

COMM2201 หลักวารสารศาสตร์ดิจิทลั 3(3-0-6) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 
COMM2202 การออกแบบและ
ผลิตสื่อวารสารศาสตร์ดจิิทัล 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
COMM2203 การบรรณาธิกรณ์
เพื่องานวารสารศาสตร์ดจิิทัล 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM2204 วารสารสนเทศ 3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 
COMM2205 การเขียนสารคดี 
บทความ และบทวิจารณ ์

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3201 การเขียนเชิงวารสาร
ศาสตร์ข้ามสื่อ 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3204 การเขียนสร้างสรรค์
เชิงวารสารศาสตร์  

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3208 การจัดการกอง
บรรณาธิการ 

3(3-0-6) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ไม่มี   
COMM2206 การรายงานข่าว
เศรษฐกิจ 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM2207 การรายงานข่าว
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3202 วารสารศาสตร์เพื่อ
การกระจายเสียงและการแพรภ่าพ 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3203 การถ่ายภาพวารสาร
สนเทศ 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3205 การรายงานข่าว
การเมือง 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3206 การรายงานข่าว
วัฒนธรรมและบันเทิง 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3207 การแปลข่าวและ
การรายงานข่าวตา่งประเทศ 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3209 วารสารศาสตร์เพื่อ
ชุมชน 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3210 การสื่อข่าวและ                
การรายงานข่าวเชิงสืบสวน 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 
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เหตุผล 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และ

การโฆษณา 
 ไม่มี   

วิชาเอกบังคับ 35 หน่วยกิต ไม่มี   
COMM2301 หลักการ
ประชาสมัพันธ์และการโฆษณา 

3(3-0-6) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM2302 ศิลปะการนำเสนอ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM2305 การสรา้งสรรรค์
ข้อความเพื่องานโฆษณา 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3307 กลยุทธ์และการ
สร้างสรรค์งานโฆษณา 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM4301 การสื่อสารฝา่ย
บริหารงานลูกค้า 

3(3-0-6) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ไม่มี   
COMM2306 การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ 

3(3-0-6) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM2309 การสื่อสาร
การตลาดดจิิทัล 

3(3-0-6) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3303 การสื่อสาร                   
ตราสินค้า 

3(3-0-6) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3304 การสื่อสารในภาวะ
วิกฤต  

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3309 การเขียนข้ันสูงเพื่อ
การประชาสัมพันธ์  

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3310 กราฟิกสำหรับงาน
โฆษณา 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

แขนงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อใหม ่

    

วิชาเอกบังคับ 35 หน่วยกิต ไม่มี   
COMM2401 หลักการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่    

3(3-0-6) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM2402 การสรา้งสรรค์บท
รายการข่าวและสารคด ี

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM2403 การสรา้งสรรค์บท
รายการบันเทิงคด ี

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

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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เหตุผล 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
COMM2405 การตัดต่อเบื้องต้น   3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 
COMM2407 การผลิตรายการข่าว
และสารคด ี

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3402 การคิดสร้างสรรค์
และผลิตงานข้ามสื่อ 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3403 การจัดการงาน
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์  

3(3-0-6) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต    
COMM3401 การเล่าเรื่องเพื่องาน
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และสื่อใหม่ 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3404 การผลิตรายการ
บันเทิงคดี 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3405 การผลิตรายการ
โทรทัศน์เฉพาะ 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3406 ศิลปะการแสดงและ
การกำกับ                      

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3407 การออกแบบงานศลิป์
เพื่องานวิทยุโทรทัศน์                                         

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM3408 การตัดต่อขั้นสูง 3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 
COMM3409 การนำเสนองาน
ด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อใหม่ 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

COMM4401วิทยุกระจายเสยีง
และวิทยุโทรทัศน์ชุมชน 

3(2-2-5) ไม่มรีายวิชานี ้  ยกเลิกรายวิชา 

กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต กลุ่มวชิาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่า 7 
หน่วยกิต 

คงเดิม 

COMM4801 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทาง 
นิเทศศาสตร ์

2(90) COMM4801 การ
เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางนเิทศศาสตร ์

2(90) คงเดิม 

COMM4802 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร ์

5(350) COMM4802 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางนิเทศศาสตร ์

5(350) คงเดิม 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
COMM4803  เตรียมสหกิจศึกษา
ทางนิเทศศาสตร ์

2(90) COMM4803  
เตรียมสหกจิศึกษา
ทางนิเทศศาสตร ์

2(90) คงเดิม 

COMM4804 สหกิจศึกษาทาง
นิเทศศาสตร ์

6(540) COMM4804 สหกิจ
ศึกษาทางนิเทศ
ศาสตร ์

6(540) คงเดิม 
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เอกสารหมายเลข  2 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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เอกสารหมายเลข 3 
ไม่มีเอกสารแนบเนือ่งจากหลักสูตรยังไม่มีการจัดทำ 

มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 
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เอกสารหมายเลข  4 
การกำหนดรหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                             หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2564 

 

การกำหนดรหัสวิชา 
ความหมายของเลขประจำวิชา 
 

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว และเลข 4 หลัก  ซึ่งมีความหมาย  ดังนี้ 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4  ตัว  หมายถึง            หมวดวชิา 
เลขตัวที่หนึ่ง               หมายถึง  ชั้นปี 
เลขตัวที่สอง    หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา 
ตัวที่สาม-สี่      หมายถึง  ลำดับก่อนหลัง 

             วิชาบังคับก่อน  หมายความว่า  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จะต้องผ่านการเรียน
รายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผ่านการเรียนและผ่าน    
การประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้ระดับคะแนน A,  B+, B, C+, C, D+ และ D 

 
หมู่วิชานิเทศศาสตร์ (COMM) 

หมู่วิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งอยู่ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้จัดลักษณะเนื้อหารายวิชาออกเป็นดังนี้ 
 
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                      (COMM_1_ _) 
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)                          (COMM_2_ _) 
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)        (COMM_3_ _) 
4. กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาครีเอทีฟคอนเทนต์)                                          (COMM_4_ _) 
5. กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาสื่อสารการแสดง)                                            (COMM_5_ _)               
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หมู่วิชานิเทศศาสตร ์

 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา หน่วยกิต 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
COMM1101 COMM1101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
COMM1102 COMM3101 จริยธรรมสื่อและการรู้เท่าทันสื่อ                                                3(3-0-6) 
COMM1103 COMM1103 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร            3(2-2-5) 
COMM1104 COMM1105 การคิดสร้างสรรค์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
COMM1105 COMM1102 กราฟิกสำหรับงานนิเทศศาสตร์                                                3(2-2-5) 
COMM1106 COMM2103 การวิเคราะห์ผู้รับสาร 3(2-2-5) 
COMM1107 COMM2301 หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 3(3-0-6) 
COMM1108 COMM1104 การสื่อข่าวและการรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน 3(2-2-5) 
COMM2101  การแสดง 3(2-2-5) 
COMM2102  ทักษะการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ 3(2-2-5) 
COMM2103  การเล่าเรื่อง 3(2-2-5) 
COMM2104  การผลิตสื่อดิจิทัล                          3(2-2-5) 
COMM2105 COMM4101 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา                3(2-2-5) 
COMM2106 COMM3902 หัวข้อพิเศษทางนิเทศศาสตร์ 3(0-6-3) 
COMM3101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
COMM3901 COMM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
COMM4901 COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ 2(0-4-2) 
COMM4902 COMM4902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 3(0-6-3) 
COMM3201 COMM2102 การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง 3(3-0-6) 
COMM3202  การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 
COMM3203 COMM2406 การดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 
COMM3204 COMM2404 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 
COMM3205  การตัดต่อภาพและเสียงบนมัลติแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 
COMM3206  การผลิตสื่อสตรีมมิ่ง 3(2-2-5) 

COMM3207  ธุรกิจสื่อมัลติแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 
COMM3208  การผลิตสื่อมัลติแพลตฟอร์มชุมชน 3(2-2-5) 
COMM3209  การผลิตสื่อกระแสนิยม 3(2-2-5) 
COMM3301  ทักษะการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา 
หน่วยกิต 

หน่วยกิต 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 

COMM3302 COMM2303 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
COMM3303 COMM2304 การสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
COMM3304  การสื่อสารองค์การ 3(3-0-6) 
COMM3305 COMM2307 การจัดกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
COMM3306 COMM3302 กลยุทธ์และการวางแผนการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
COMM3307 COMM3306 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
COMM3308 COMM3305 การจัดการความสัมพันธ์เชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
COMM3309 COMM2308 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
COMM3401  การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ 3(3-0-6) 
COMM3402  อินโฟกราฟิกและการจัดหน้า 3(2-2-5) 
COMM3403  การสร้างสรรค์คอนเทนต์ข่าวและสารคดี   3(2-2-5) 
COMM3404  การสร้างสรรค์คอนเทนต์บันเทิง 3(2-2-5) 
COMM3405  การสร้างสรรค์คอนเทนต์ธุรกิจ 3(2-2-5) 
COMM3406  การสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับหัวข้อเฉพาะ 3(2-2-5) 
COMM3407  การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก 3(2-2-5) 
COMM3408  การเรียนรู้การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผ่านโครงงาน 3(2-2-5) 
COMM3409  การจัดการคอนเทนต์ออนไลน์ในภาวะวิกฤต 3(2-2-5) 
COMM3501  การฝึกฝนการใช้เสียง 3(2-2-5) 
COMM3502  การแสดงขั้นสูง 3(2-2-5) 
COMM3503  การวิเคราะห์วรรณกรรมการแสดง 3(3-0-6) 
COMM3504  การเขียนบทละคร 3(2-2-5) 
COMM3505  กำกับการแสดง 3(2-2-5) 
COMM3506  ออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกาย 3(2-2-5) 
COMM3507  ธุรกิจและศิลปะการคัดเลือกนักแสดง 3(2-2-5) 
COMM3508  ละครเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 
COMM3509  การแสดงทางสื่อสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
COMM4801 COMM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์             2(90)              
COMM4802 COMM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์   5(350) 
COMM4803 COMM4803 เตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 2(90)              
COMM4804 COMM4804 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 6(540)              
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เอกสารหมายเลข  5 
ผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติส่วนตัว 
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ    นายพิชิต  ธิอ่ิน 
วัน เดือน ปี เกิด    27 เมษายน 2520   อายุ 43 ปี 
 

2. ประวัติการศึกษา 
2.1 ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษาและช่ือ
หลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จ 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

นิเทศศาสตรและ 
นวัตกรรม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2562 

ปริญญาโท 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

 
2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  
พิชิต ธิอิ ่น. (2554). การใช้สื ่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542-2553. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร์, ภาควิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ.  

 2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
พิชิต ธิอ่ิน. (2554). ปัจจัยความสำเร็จของโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ในการแพร่กระจายกระบวนทัศน์

อาทิตยานุวัฒน์สู่สังคมวัฒนธรรมอาเซียน. (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม.  
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3. ผลงานทางวิชาการ  
3.1 ตำรา/หนังสือ  
พิชิต ธิอิ ่น. (2561). ศิลปะการนำเสนอเพื ่อการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 226 หน้า. 
3.2 บทความทางวิชาการ  
พิชิต ธิอิ่น. (2561). การผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะแบบบูรณาการ กรณีศึกษาพื้นที ่จังหวัด
ชัยนาท. วารสารนิเทศศาสตร์, 36(1), 79-99. 

พิชิต ธิอิ่น. (2561). การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการรื้อฟื้นแหล่งท่องเที่ยวที่ตายแล้วด้วยทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรม. นิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 22(1), 335-347. 

Pichit Thi-in. (2019). Key Success Factors of the Southeast Asian and Japanese Youth 
Program in Diffusing the Japanization Paradigm among ASEAN Countries. JSN Journal, 
9(1), 89-114. 

3.3 เล่มวิจัย  
พิชิต ธิอ่ิน. (2560). การผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วมเพ่ือนำเสนอผลการวิจัยโครงการความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหา

ความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะแบบบูรณาการ กรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท(รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

พิชิต ธิอิ่น. (2560). การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการรื้อฟื้นแหล่งท่องเที่ยวที่ตายแล้วด้วยทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรม(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 

 

4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กำหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสตูรในช่วง 5 ปี           

ที่ผ่านมา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ผศ.ดร.พิชิต  ธิอิ่น พิชิต ธิอิ ่น. (2561). ศิลปะการนำเสนอเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 226 หน้า. 

8 2561 ก.พ. 

2 
 

ผศ.ดร.พิชิต  ธิอิ่น พิชิต ธิอิ่น. (2561). การผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
นำเสนอผลการวิจัยโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ
แบบบูรณาการ กรณีศึกษาพื้นที ่จังหวัดชัยนาท. 
วารสารนิเทศศาสตร์, 36(1), 79-99. 

9 2561 ม.ค. 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสตูรในช่วง 5 ปี           

ที่ผ่านมา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

3 ผศ.ดร.พิชิต ธิอ่ิน พิชิต ธิอิ่น. (2561). การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมใน
การรื ้อฟื้นแหล่งท่องเที่ยวที่ตายแล้วด้วยทุนทาง
สังคมและ ทุนทางวัฒนธรรม. นิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 
22(1), 335-347. 

13 2561 ก.ค. 

4 ผศ.ดร.พิชิต ธิอ่ิน Pichit Thi-in. (2019). Key Success Factors of 
the Southeast Asian and Japanese Youth 
Program in Diffusing the Japanization Paradigm 
among ASEAN Countries. JSN Journal, 9(1), 89-
114.  

13 2562 มิ.ย. 

 
5. ประวัติการทำงาน  

ลำดับที่ ตำแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 
1 อาจารย์ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2555-ปัจจุบัน 
2 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อัลดาต้า โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ.2550-2555 
3 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด พ.ศ.2550-2555 
4 ที่ปรึกษา บริษัท ยูโรเปี้ยน แอคเค้าท์แต้นท์ จำกัด พ.ศ.2550-2555 
5 ที่ปรึกษา บริษัท เวิล์ด โปร มีเดีย จำกัด พ.ศ.2550-2555 
6 ที่ปรึกษา บริษัท สมาร์ท คอนเวอร์เจ้นส์ จำกัด พ.ศ.2550-2555 
7 เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ 
พ.ศ.2545-2550 

8 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนพายัพเทคโนโลยี เชียงใหม่ พ.ศ.2544 

9 นักประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2543-2544 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

COMM1104 การสื่อข่าวและการรายงานข่าว 3(2-2-5) 
COMM2104 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
COMM2301 หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 3(3-0-6) 
COMM2302 ศิลปะการนำเสนอเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
COMM2304 การสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
COMM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
COMM4101 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์ 2(0-4-2) 
COMM4902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 3(0-6-3) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติส่วนตัว 
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ    นายวรวุฒิ  ภักดีบุรุษ 
วัน เดือน ปีเกิด    5 กันยายน 2516   อายุ 47 ปี 

 
2. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษาและช่ือ
หลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2561 

ปริญญาโท  
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

ปริญญาตรี  
การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

 
2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  
วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ. (2542). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับ

การตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างชาติ . (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร์, ภาควิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ. 

2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
Worawudh Phakdiburut. (2018). An Analytical Study of Factors Affecting Innovative Capability and 

Adaptation Strategies of Thai Newspaper Organizations in the Digital Age. (Doctoral 
dissertation). National Institute of Development Administration, School of Communication 
Arts and Management Innovation. 
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3. ผลงานทางวิชาการ   
3.1 ตำรา/หนังสือ 
วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. (2559). ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 428 หน้า. 
3.2 บทความทางวิชาการ 
วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. (2559). การเปิดรับข้อมูลข่าวสารอาเซียนกับการรับรู้และทัศนคติต่ออัตลักษณ์อาเซียน

ที่มีต่อการรับรู้ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร . พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 8(1), 103-
120.  

วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ. (2560). นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการแบรนด์องค์กรของธนาคารพาณิชย์ไทย: 
กรณศีึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน). วารสารนักบริหาร, 37(1), 36-44. 

วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ. (2561). การเปิดรับสื่อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอาเซียน และการเตรียมความพร้อมที่มี
ผลต่อการปรับตัวด้านวัฒนธรรมอาเซียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตลาดพร้าวและจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร. BU Academic Review, 16(2), 71-82. 

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. (2563). การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนของบ้านดอนซาก ตำบล
ห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารชุมชน . วารสาร
ธรรมศาสตร์, 39(2), 24-45. 

3.3 เล่มวิจัย 
วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. (2559). การเปิดรับสื่อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอาเซียน และการเตรียมความพร้อมที่มีผล

ต่อการปรับตัวด้านวัฒนธรรมอาเซียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล เขตลาดพร้าว
และจตุจักร กรุงเทพมหานคร(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.  

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. (2563). การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนของบ้านดอนซาก ตำบล
ห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารชุมชน (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กำหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสตูร ในช่วง 5 ปี                

ที่ผ่านมา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง

วิชาการ 
1 ผศ.ดร.วรวุฒิ   

ภักดีบุรุษ 
วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. (2559). ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องาน
นิเทศศาสตร ์.  กร ุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 428 หน้า. 

7 2559 ส.ค. 

2 ผศ.ดร.วรวุฒิ   
ภักดีบุรุษ 

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. (2559). การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
อาเซียนกับการรับรู้และทัศนคติต่ออัตลักษณ์อาเซียนที่มี
ต่อการรับรู้ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 8(1), 103-120. 

13 2559 ม.ค. 

3 ผศ.ดร.วรวุฒิ   
ภักดีบุรุษ 

วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ. (2560). นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ
การจัดการแบรนด์องค์กรของธนาคารพาณิชยไ์ทย: 
กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน). 
วารสารนักบริหาร, 37(1), 36-44.  

13 2560 ม.ค.-มิ.ย. 

4 ผศ.ดร.วรวุฒิ   
ภักดีบุรุษ 

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. (2560). การเปิดสื่อ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอาเซียน และการเตรียมความพร้อมที่มีต่อการ
ปรับตัวด้านวัฒนธรรมอาเซียนของครูในโรงเรยีน
มัธยมศึกษาในเขตลาดพร้าวและจตจุักร  กรุงเทพมหานคร. 
BU Academic Review, 16(2), 71-82.  

13 2560 ก.ค.-ส.ค. 

5 ผศ.ดร.วรวุฒิ   
ภักดีบุรุษ 

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ. (2563). การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรโดยชุมชนของบ้านดอนซาก ตำบลห้วยงู อำเภอ
หันคา จังหวัดชัยนาท โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสารชุมชน. วารสารธรรมศาสตร,์ 39(2), 24-45.  

13 2563 พ.ค.-ส.ค. 

 
5. ประวัติการทำงาน 

ลำดับที่ ตำแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 
1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2561-ปัจจุบัน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ตำแหน่งอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2551-2561 

3. อาจารย์ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2545-2551 
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

COMM1104 การสื่อข่าวและการรายงานข่าว 3(2-2-5) 
COMM2205 การเขียนสารคดี บทความ และบทวิจารณ์ 3(2-2-5) 
COMM2303 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
COMM2304 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ประวัติส่วนตัว 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ    นางสาวสุทธิภา  วงศ์ยะลา 
วัน เดือน ปี เกิด  14 ตุลาคม 2520  อายุ 43 ปี 
 

2. ประวัติการศึกษา  
2.1 ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา/หลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จ 
ปริญญาเอก 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555 

ปริญญาโท 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

ปริญญาตรี 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 

 
2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
สุทธิภา วงศ์ยะลา. (2544). รูปแบบและประสิทธิผลของการสื่อสารในการดำเนินงานตามแนวทางการ

สร้างเสริมสุขภาพคนทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ . (ว ิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร์.  

2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สุทธิภา วงศ์ยะลา. (2554). การสื่อสารเพื่อสร้างกรอบจินตนาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนของปราชญ์

ชาวบ้านและผู ้นำทางการปกครองในชุมชนอาข่า จังหวัดเชียงราย . (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.   
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3. ผลงานทางวิชาการ  
3.1 ตำรา/หนังสือ  
สุทธิภา วงศ์ยะลา. (2561). การสื่อสารในภาวะวิกฤต. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม. 248 หน้า. 
3.2 บทความทางวิชาการ   
ธีรภัทร วรรณฤมล, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา, รัฐพล พรหมมาศ, ลัดดาวัลย์ อินทจักร, ภัทมัย อินทจักร, จิระศักดิ์ 

สาระรัตน์, แสงระวี กระจ่างศาสตร์, และ สุทธิภา วงศ์ยะลา. (2561). การพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
สุขภาวะแก่บุคลากรทางการแพทย์ และแกนนำการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะแก่กลุ่มชาติพันธุ์  
ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้ามชาติ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561 (น.758-767). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.  

Sirisak Chaiyasook, Surachai Chupaka, & Suttipa Wongyala. (2018). Facebook Usage and 
Adaptation by Expatriates in Thailand. [Abstract]. Proceedings of the Seventh 
International Conference on Advancement of Development Administration 2018 
Social Sciences and Interdisciplinary Studies (p.31). Bangkok: National Institute of 
Development Administration (NIDA).  

ศิริศักดิ์ ไชยสุข, สุระชัย ชูผกา, และ สุทธิภา วงศ์ยะลา. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฎิสัมพันธ์
ทางสังคมเพื่อการปรับตัวผ่านเฟซบุ๊กของชาวต่างชาติในประเทศไทย. วารสารจันทรเกษมสาร, 
25(49), 125–141.  

3.3 เล่มวิจัย 
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, สุทธิภา วงศ์ยะลา, พสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์, ชนินทร์ พุ่มบัณฑิต, ปุณณภา เบญจเสวี, 

รจนา แสงตาล, ศิริเกศ คุ้มพิทักษ์, นวระ ทาสุวรรณ, และ สุนิศา เพี้ยนโอสถ. (2561). การจัดการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดชัยนาท 
เพื่อการอนุรักษ์ สืบทอด และการใช้เชิงพาณิชย์ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม.  
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กำหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสตูรในช่วง 5 ปีท่ี

ผ่านมา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ผศ.ดร.สุทธิภา 
วงศ์ยะลา 

สุทธิภา วงศ์ยะลา. (2561). การสื่อสารในภาวะวิกฤต. 
กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม. 248 หน้า. 

7 2561 ก.ย. - ต.ค. 

2 
 

ผศ.ดร.สุทธิภา  
วงศ์ยะลา 

ธีรภัทร วรรณฤมล, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา, รัฐพล 
พรหมมาศ, ลัดดาวัลย์ อินทจักร, ภัทมัย อินทจักร,   

จิระศักดิ์ สาระรัตน์, แสงระวี กระจ่างศาสตร์, และ 
สุทธิภา วงศ์ยะลา. (2561). การพัฒนาศักยภาพ
การสื่อสารสุขภาวะแก่บุคลากรทางการแพทย์ 
และแกนนำการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะแก่
กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้าม
ชาติ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี  2561   
(น.758-767). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.  

10 2561 พ.ค. 

3 สุทธิภา วงศ์ยะลา Sirisak Chaiyasook, Surachai Chupaka, & Suttipa 
Wongyala. (2018). Facebook Usage and 
Adaptation by Expatriates in Thailand. [Abstract]. 
Proceedings of the Seventh International 
Conference on Advancement of Development 
Administration 2018 Social Sciences and 
Interdisciplinary Studies (p.31). Bangkok: National 
Institute of Development Administration (NIDA).  

11 2561 มิ.ย. 

4 ผศ.ดร.สุทธิภา 
วงศ์ยะลา 

ศิริศักดิ์ ไชยสุข, สุระชัย ชูผกา, และ สทุธิภา วงศ์ยะลา. 
(2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธต์่อการปฎิสมัพันธ์ทาง
สังคมเพื่อการปรับตัวผา่นเฟซบุ๊กของชาวต่างชาติใน
ประเทศไทย. วารสารจันทรเกษมสาร, 25(49), 125–
141.  

9 2562 ก.ค. – ธ.ค 
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5. ประวัติการทำงาน  
ลำดับที่ ตำแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 

1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
คณะวิทยาการจัดการ                   
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ.2555-ปัจจุบัน 

2 อาจารย์ประจำตามสัญญา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ.2545-2555 

3 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2545 
4 Copy writer บริษัท เดอะเฟสกรุ๊ป จำกัด พ.ศ.2542-2544 

 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
COMM3302 การสื่อสารในภาวะวิกฤต 3(2-2-5) 
COMM3302 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
COMM3306 การจัดการการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
COMM3206 วารสารศาสตร์เพื่อการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ 3(2-2-5) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติส่วนตัว 
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชื่อ    นางสาวแสงระวี กระจ่างศาสตร์ 
วัน เดือน ปี เกิด     20 พฤศจิกายน 2516    อายุ 46  ปี 
 

2. ประวัติการศึกษา 
2.1 ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษาและ 
ชื่อหลักสูตร 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี
สำเร็จ 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

 
การปกครองท้องถิ่นและการจัดการเมืองใหม่ 

การสื่อสารการตลาด 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

 
2542 
2554 

ปริญญาตรี 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
การโฆษณา 

 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

 
2539 

 
2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
แสงระวี กระจ่างศาสตร์. (2553). ความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม . (ว ิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, คณะนิเทศศาสตร์, สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด.  

 2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
   - 
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3. ผลงานทางวิชาการ  
3.1 ตำรา 

- 
3.2 บทความทางวิชาการ  
ธีรภัทร วรรณฤมล, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา, รัฐพล พรหมมาศ, ลัดดาวัลย์ อินทจักร, ภัทมัย อินทจักร, จิระศักดิ์ 

สาระรัตน์, แสงระวี กระจ่างศาสตร์, และ สุทธิภา วงศ์ยะลา. (2561). แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงชาติพันธุ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561 (น.749-757). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

ธีรภัทร วรรณฤมล, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา, รัฐพล พรหมมาศ, ลัดดาวัลย์ อินทจักร, ภัทมัย  อินทจักร,  จิระศักดิ์ 
สาระรัตน์, แสงระวี กระจ่างศาสตร์, และ สุทธิภา วงศ์ยะลา. (2561). การพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
สุขภาวะแก่บุคลากรทางการแพทย์ และแกนนำการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะแก่กลุ่มชาติพันธุ์ 
ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้ามชาติ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561 (น.758-767). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.  

3.3 เล่มวิจัย  
ธีรภัทร วรรณฤมล, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา, รัฐพล พรหมมาศ, ลัดดาวัลย์ อินทจักร, ภัทมัย  อินทจักร, จิระศักดิ์ 

สาระรัตน์, แสงระวี กระจ่างศาสตร์ , และ สุทธิภา วงศ์ยะลา. (2561). แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงชาติพันธุ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  

ธีรภัทร วรรณฤมล, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา, รัฐพล พรหมมาศ, ลัดดาวัลย์ อินทจักร, ภัทมัย อินทจักร, จิระศักดิ์ 
สาระรัตน์, แสงระวี กระจ่างศาสตร์, และ สุทธิภา วงศ์ยะลา. (2561). การพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
สุขภาวะแก่บุคลากรทางการแพทย์ และแกนนำการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะแก่กลุ่มชาติพันธุ์ 
ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้ามชาติ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: 
สํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ.  
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https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings/author/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2+%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/72
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/72
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กำหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสตูรในช่วง 5 ปี              

ที่ผ่านมา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 
/ 

ผศ.แสงระวี 
กระจ่างศาสตร ์

 

ธีรภัทร วรรณฤมล, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา, รัฐพล 
พรหมมาศ, ลัดดาวัลย์ อินทจักร, ภัทมัย อินทจักร,  
จิระศักดิ์ สาระรัตน์, แสงระวี กระจ่างศาสตร์, และ 
ส ุทธ ิภา วงศ์ยะลา. (2561). แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงชาติพันธุ์ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
กลุ่มชาติพันธุ์. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 
2561 (น.749-757). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.  

10 2561 พ.ค. 

2 
 
 

ผศ.แสงระวี 
กระจ่างศาสตร ์

 

ธีรภัทร วรรณฤมล, ศุภฤกษ์  โพธิไพรัตนา,  รัฐพล 
พรหมมาศ, ลัดดาวัลย์ อินทจักร,  ภัทมัย อินทจักร,   
จิระศักดิ์ สาระรัตน, แสงระวี กระจ่างศาสตร์, และ 
สุทธิภา  วงศ์ยะลา. (2561). การพัฒนาศักยภาพการ
สื่อสารสุขภาวะแก่บุคลากรทางการแพทย์ และ
แกนนำการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะแก่กลุ่ม
ชาติพันธ์ุ ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้ามชาติ: 
การวิจ ัยเชิงปฏิบัต ิการ . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561 , 
(น.758-767). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.  

10 2561 พ.ค. 

 
5. ประวัติการทำงาน  

ลำดับที่ ตำแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 
1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2552–ปัจจุบัน 
2 อาจารย์ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2543-2552 

 
 
 
 

 

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings/author/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3+%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A4%E0%B8%A1%E0%B8%A5
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings/author/%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C+%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings/author/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%A5+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings/author/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%A5+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings/author/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings/author/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings/author/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings/author/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B5+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings/author/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2+%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/72
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/72
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/72
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/72
https://rsucon.rsu.ac.th/proceeding/article/72
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

COMM2302 หลักการโฆษณา   3(3-0-6) 
COMM2306 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
COMM3307 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา  3(2-2-5) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ประวัติส่วนตัว 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ชื่อ    นางสาวพรเพ็ญ ชวลิตธาดา 
วัน เดือน ปี เกิด  18 พฤศจิกายน 2518  อายุ 46 ปี 

 
2. ประวัติการศึกษา 

2.1 ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา/หลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จ 

ปริญญาเอก 
Doctor of Philosophy 

 
Communication Arts 

(International Program) 

 
Bangkok University 

 
2562 

ปริญญาโท 
MProfComm 

 
Professional 

Communication 

 
University of Western 

Sydney, Australia 

 
2544 

ปริญญาตรี 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
ศิลปะการแสดง 

 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
2540 

 
2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
- 
2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
Pornpen Chawalitthada. (2019) . Sexual Violence in Thai Soap Oper: A Case of Sawan 

Bieng (Twisted Heaven). (Doctoral dissertation). Bangkok University, Communication 
Arts (International Program).  
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3. ผลงานทางวิชาการ  
3.1 ตำรา/หนังสือ  

- 
3.2 บทความทางวิชาการ  
เพ่ิมพร ณ นคร, น้ำเพชร บานชื่น, พรเพ็ญ ชวลิตธาดา, และ ณัฏฐ์วัฒน์ ธนพรรณสิน (2559). สารสนเทศ

เกี ่ยวกับนักท่องเที ่ยวในอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม. การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยพะเยา (น.1512-1522). พะเยา: ผู้แต่ง. 

Pornpen Chawalitthada, Boonlert Supadhiloke, Rosechongporn Komolsevin, & Ratanasuda 
Punnahitanond. (2018). Sexual Violence in Thai Soap Opera: A Case of Sawan Bieng 
(Twisted Heaven). วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, (ฉบับพิเศษ), 285-299. 

3.3 เล่มวิจัย 
- 

 
4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กำหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสตูรในช่วง 5 ปีท่ี

ผ่านมา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่
เผยแพร่

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 นางสาวพรเพ็ญ 
ชวลิตธาดา 

เพิ่มพร ณ นคร, น้ำเพชร บานชื่น,  พรเพ็ญ ชวลิตธาดา, 
และ ณัฏฐ์วัฒน์ ธนพรรณสิน (2559). สารสนเทศ
เกี ่ยวกับนักท่องเที ่ยวในอำเภอเม ืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยพะเยา (น.1512-
1522). พะเยา: ผู้แต่ง.  

10 2559 ม.ค. 

2 นางสาวพรเพ็ญ 
ชวลิตธาดา 

Pornpen Chawalitthada, Boonlert Supadhiloke, 
Rosechongporn Komolsevin, & Ratanasuda 
Punnahitanond. ( 2018). Sexual Violence in 
Thai Soap Opera: A Case of Sawan Bieng 
(Twisted Heaven). วารสารสถาบันเทคโนโลยีแหง่
สุวรรณภูมิ, (ฉบับพิเศษ), 285-299. 

10 2561 ส.ค. 
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5. ประวัติการทำงาน  
ลำดับที่ ตำแหน่ง สถานที่ ระยะเวลา 

1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2556-ปัจจุบัน 
2 อาจารย์ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2547 -2556 
3 Casting Agent Freelance พ.ศ.2545-2547 
4 Event Planner  Freelance  พ.ศ.2544-2545 
5 Actress Freelance พ.ศ. 2540-2541 

 
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
COMM1105 การคิดสร้างสรรค์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์   3(2-2-5) 
COMM3405 การผลิตรายการเฉพาะ 3(2-2-5) 
COMM3406 ศิลปะการแสดงและการกำกับ 3(2-2-5) 
COMM3409 การนำเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่ 3(3-2-5) 
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เอกสารหมายเลข  6 
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 
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สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

หัวข้อประเมิน 
ค่า 

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

การประเมิน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
ความซื่อสัตย์สุจริต มคีุณธรรม จรยิธรรม 4.59 0.50 มากที่สุด 
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 4.60 0.49 มากที่สุด 
ความมีระเบียบวินัย 4.87 0.34 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.69 0.44 มากที่สุด 
ด้านความรู้    
มีความรู้ ความสามารถตามสาขาวชิาที่เรียน 4.79 0.41 มากที่สุด 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้ 4.81 0.40 มากที่สุด 
มีความรอบรู้และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งต่อเนื่อง 4.83 0.38 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความรู ้ 4.81 0.40 มากที่สุด 
ด้านทักษะทางปัญญา    
ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพรค่วามรู ้ 4.79 0.41 มากที่สุด 
ความสามารถในการทำงานอย่างมีระบบและการพัฒนาวิธีทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

4.84 0.37 มากที่สุด 

ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 4.98 0.13 มากที่สุด 
ความสามารถในการคดิ วิเคราะห ์อย่างมีวิจารณญาณและ
ประยุกต์ใช้ในการทำงานได ้

4.97 0.18 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา 4.90 0.27 มากที่สุด 
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
ความขยันหมั่นเพยีร รับผิดชอบและตรงต่อเวลา 4.97 0.18 มากที่สุด 
ความกระตือรือร้นในการทำงาน 4.94 0.25 มากที่สุด 
ความเสยีสละ ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือผู้อื่น และมีจติสำนึก
สาธารณะ 

4.94 0.25 มากที่สุด 

มีมนุษย์สมัพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

4.94 0.25 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

4.95 0.23 มากที่สุด 

ด้านทักษะการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ    
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4.94 0.25 มากที่สุด 
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 4.84 0.37 มากที่สุด 
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หัวข้อประเมิน 
ค่า 

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

การประเมิน 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

4.87 0.34 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.88 0.32 มากที่สุด 

 
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลกัษณ์ 

   

บัณฑิตไดร้ับการฝึกฝนทั้งความรู้และทักษะ ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดีในสถานการณ์ที่เป็นจริง 

4.84 0.37 มากที่สุด 

การมีคณุลักษณะที่ซื่อตรง เชื่อมั่นในความจริง สามารถไว้วางใจได้ 
เสมอต้นเสมอปลาย แม้ต่อหน้าและลับหลัง 

4.92 0.27 มากที่สุด 

มีคุณลักษณะสู้งาน ไม่เกี่ยงงาน มคีวามพยายามและมุ่งมั่นเพื่อ
ความสำเร็จ 

4.95 0.21 มากที่สุด 

มีจิตใจท่ีเป็นผู้ให้กับส่วนรวมมีคณุธรรม เป็นมิตร สุขง่าย ทุกข์ยาก 4.84 0.37 มากที่สุด 
มีความรอบรู้และทักษะในการสื่อสาร ปฏิบตัิงานด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เหมาะกับสภาพความเปน็จริง 

4.65 0.48 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณลักษณะบณัฑิตตามอัตลักษณ ์ 4.84 0.34 มากที่สุด 
รวมค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิต 4.85 0.16 มากที่สุด 

 
 
โดยในแบบสอบถามนี้มีเกณฑ์ในการพิจารณาความหมายตามระดับค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจ 5 ระดับ (Best, J W., pp. 179-187) ดังนี้ 
   4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
   3.50-4.49  หมายถึง มาก 
   2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 
   1.50-2.49 หมายถึง น้อย 
   1.00-1.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
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เอกสารหมายเลข  7 
คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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เอกสารหมายเลข  8 
คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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เอกสารหมายเลข 9 
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาปริญญาตรี 
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เอกสารหมายเลข 9 
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาปริญญาตรี 
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เอกสารหมายเลข  10 
ประกาศนโยบายการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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146 
 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                             หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2564 

 

                     

          
 
 
 


