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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา :
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไป

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
: Bachelor of Arts Program in Communication Arts

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ศศ.บ. (นิ เทศศาสตร์ )
B.A. (Communication Arts)

3. วิชาเอก/ความเชี่ ยวชาญเฉพาะหลักสู ตร
หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ เป็ นหลัก สู ต รที่ ผ ลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้
ความเชี่ ยวชาญในด้านการสื่ อสาร สามารถประยุกต์ทกั ษะการสื่ อสารเพื่อนําไปใช้ประกอบวิชาชี พทางด้าน
นิเทศศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 136 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสู ตร :
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรปรับปรุ งศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศ
ศาสตร์ พ.ศ. 2549 เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11 / 2554 วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 10 / 2554 วันที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน :
หลักสู ตรจะมี ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี ในปี การศึกษา 2556 หลังเปิ ดดําเนินการสอนหลักสู ตรนี้ 2 ปี
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบอาชี พได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา :
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
1. ผูส้ ื่ อข่าว
2. บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
3. ช่างภาพ
4. ผูอ้ อกแบบจัดหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์
5. นักเขียน คอลัมนิสต์
6. นักประชาสัมพันธ์
7. นักโฆษณา
8. ผูส้ ร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
9. พิธีกร ผูป้ ระกาศ และผูด้ าํ เนินรายการทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
10. นักเขียนบท
11. ผูต้ ดั ต่อและผลิตกราฟฟิ กในงานสื่ อสารมวลชน
12. ผูก้ าํ กับรายการ
13. ช่างกล้องโทรทัศน์
14. ประกอบธุ รกิจส่ วนตัวทางสื่ อสารมวลชน
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9. ชื่ อนามสกุล ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับที่

1.

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ –นามสกุล

ผูช้ ่วย นางสาวทัศนีย ์ เจนวิถีสุข
ศาสตรา จารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปี ที่จบ

นศ.ม. การสื่ อสารมวลชน
นศ.บ. ภาพยนตร์และ
ภาพนิ่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540
2529

2.

อาจารย์

นายยุทธนา วงศ์วีระโยธิ น*

นศ.ม. วารสารสนเทศ
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
ร.บ. การปกครอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2545
2540
2539

3.

อาจารย์

นายจักษุ ตะกรุ ดแก้ว

4.

อาจารย์

นางสาวสุ ทธิ ภา วงศ์ยะลา

นศ.ม. สื่ อสารการตลาด
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
นศ.ม. นิเทศศาสตร์
พัฒนาการ
นศ.บ. การสื่ อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551
2535
2544

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2542

5.

อาจารย์

นางสาวนาวินี รอดแก้ว

นศ.ม. การโฆษณา
ว.บ. การโฆษณา

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549
2544
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อาจารย์

นายอมรเทพ สกุณา

Master
Degree
of
M.C.S.
ศศ.บ.

Pune University, India

2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นนั ทา

2548

Mass
Communication
Study (video
production)
วารสารศาสตร์

* ประธานหลักสู ตร
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ลําดับที่

7

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชื่อ –นามสกุล
นางสาวภานุชฎา ศิระยุทธ
โยธิ น

ผูช้ ่วย นางสาวจุไรรัตน์ ทองคําชื่น
ศาสตรา จารย์ วิวฒั น์

8

9

อาจารย์

10

อาจารย์

11

อาจารย์

12

อาจารย์

นายเจตน์ จารุ พนั ธ์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี ที่จบ

นศ.ม. การสื่ อสารมวลชน
นศ.บ. วิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

2554
2549

ว.ม.
ค.บ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิ ราช
Pune University, India

2530
2526

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
University of Western
Sydney,Australia
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

2544

Master
Degree
of
M.C.S
ศศ.บ.

การสื่ อสารมวลชน
พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว
Mass
Communication
Study (video
production)
นิเทศศาสตร์

นางสาวพรเพ็ญ ชวลิตธาดา M.P.C. Professional
Communication
นศ.บ ศิลปะการแสดง
นายศุภฤกษ์ โพธิ ไพรัตนา
นศ.ด. นิเทศศาสตร์
ว.ม. วารสารศาสตร์
ว.บ. วิทยุ-โทรทัศน์
นางสาวแสงระวี กระจ่าง
นศ.ม. สื่ อสารการตลาด
ศาสตร์
นศ.บ. การโฆษณา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบันการศึกษา
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2550

2544
2541
2553
2547
2543
2554
2539
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ห้องเรี ยนทฤษฎี และห้องปฏิบตั ิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจโลกในปั จจุบนั ส่ งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิ จในประเทศ ซึ่ งส่ งผล
รุ นแรงมายังระบบการศึกษา ซึ่ งจําเป็ นต้องเตรี ยมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจที่มีความผันผวน
อยูต่ ลอดเวลา ดังนั้น หลักสู ตรจึงจําเป็ นต้องปรับตัวเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิ จที่ยงั คงมีความไม่
แน่นอน การพัฒนาหลักสู ตรจึงอยูบ่ นพื้นฐานของแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งการผลิตบัณฑิตนอกจากจะต้อง
มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญในทักษะทางวิชาชี พทางนิ เทศศาสตร์ แล้ว ยังต้องมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและธุ รกิจ
ควบคู่ไปด้วย
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาสั งคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา แม้จะมีความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวัตถุ แต่ก็
ส่ งผลกระทบต่อโครงสร้ างทางสังคมและวัฒนธรรม ก่อให้เกิ ดปั ญหาสังคม และวิกฤตด้านวัฒนธรรมตามมา
หลายประการ เช่น ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาการครอบงําทางวัฒนธรรมจากต่างชาติ
ดัง นั้ น หลัก สู ต รจึ ง จํา เป็ นต้อ งปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาเพื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากปั ญ หาข้า งต้น
โดยเฉพาะหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ เป็ นหลัก สู ต รที่ ผ ลิ ต บัณ ฑิ ต ออกไปเป็ น
นัก สื่ อสารมวลชน ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ การกํา หนดวาระข่า วสาร และเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองทัศ นคติ
และค่านิยม ก่อนนําเสนอไปสู่ สังคม
การปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาหลั ก สู ตร จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น เพราะวิ ช าชี พ ทางนิ เ ทศศาสตร์
และสื่ อสารมวลชน มีโอกาสที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั ญหาสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาหลักสู ตรให้มี
ความทันสมัย ย่อมทําให้หลักสู ตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชีพโดย
อยูบ่ นพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
11.3 สถานการณ์ ด้านความต้ องการตลาดแรงงานในประเทศและต่ างประเทศ
แนวโน้มของอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลง และแนวโน้มของผูเ้ จ็บป่ วย เสี ยชีวิตและชรา
ภาพที่มีจาํ นวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทําให้ตลาดแรงงานมีการปรับตัวอยูพ่ อสมควร ทั้ง
การเคลื่ อนย้า ยทุ น และแรงงานจากในประเทศไปยัง ต่า งประเทศ และจากต่ า งประเทศเข้า มา ในประเทศ
โดยเฉพาะนโยบายเขตการค้าเสรี เป็ นการเปิ ดพรมแดนแรงงานในตลาดวิชาชีพต่างๆ ให้กว้างขึ้นอย่างไม่เคยมี
มาก่อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ดังนั้น หลักสู ตรฯ จึงจําเป็ นต้องปรับปรุ งและพัฒนาให้สอดคล้องกับภาวะตลาดแรงงานดังกล่าว
โดยมุ่ ง หวัง ในการพัฒ นาทัก ษะด้า นวิ ช าชี พ ที่ เ ป็ นความต้อ งการของตลาดแรงงาน สามารถแข่ ง ขัน ได้ใ น
ระดับประเทศและนานาประเทศ และเป็ นผลผลิตจากหลักสู ตรที่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นแรงงานที่มีคุณภาพ เป็ นที่
ยอมรับจากตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
11.4 ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและเทคโนโลยี
การเจริ ญเติบ โต และขยายตัวของสื่ อในรู ปแบบต่ าง ๆ ทําให้ก ารพัฒนาด้า นวิชาการทางนิ เทศ
ศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนต้องปรับตัวตามภาวะของสื่ อในปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารที่เป็ นไปอย่างก้าว
กระโดด รวมทั้งกฎหมายที่ออกมารองรับการเติบโตของสื่ อ ทําให้เกิดสื่ อใหม่ (New Media) ซึ่ งส่ วนหนึ่งเป็ นสื่ อ
ที่พฒั นามาจากประเทศเจริ ญแล้ว
สื่ อ ใหม่ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ การจัด การเรี ย นการสอนด้า นนิ เ ทศศาสตร์ ซึ่ งเป็ นศาสตร์
ที่ ต้อ งใช้สื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการสื่ อ สารเพื่ อ ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ดัง นั้น หลัก สู ต รจึ ง จํา เป็ นต้อ งปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของสื่ อดั้งเดิม และสื่ อใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถรู้เท่าทันสื่ อ
ชนิดต่าง ๆ และสามารถใช้สื่อเพื่อไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ต่อไป
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร :
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสู ตรจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรให้
สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์ ทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี โดยหลักสู ตรต้อง
ผลิตบัณฑิตให้เป็ นคนดี คนเก่ง มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการรู้เท่าทันต่อสถานการณ์
ภายนอก และการผลิ ตบัณ ฑิ ตจํา เป็ นต้องตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน :
เป้ าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
12.2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
12.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาที่มีศกั ยภาพสู่ มาตรฐานสากล
12.2.3 วิ จ ัย และพัฒ นาองค์ ค วามรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาและการถ่ า ยทอดสู่ สั ง คมเพื่ อ การพัฒ นา
ที่ยงั่ ยืน
12.2.4 บริ การทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
12.2.5 เสริ มสร้าง ทํานุบาํ รุ ง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม
12.2.6 ส่ งเสริ มการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดําริ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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12.2.7 สร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
การพัฒนาหลักสู ตร ต้องเน้นกระบวนการเรี ยนการสอนที่ปลูกฝั ง คุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ ี่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ :
13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชา
ภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลานามัย
13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชา
กฎหมาย
13.1.3 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/
สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริ หารจัดการ
บริ หารจัดการในรู ปแบบกลุ่มวิชา มีประธานหลักสู ตร เป็ นผูป้ ระสานงานกับหัวหน้ากลุ่ม
วิชาในการจัดการเรี ยนการสอน และประธานหลักสู ตรเป็ นผูป้ ระสานงานกับคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รวมทั้งสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนในการบริ หารภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรเป็ นคณะกรรมการพิจารณาในเรื่ องต่อไปนี้
13.3.1 จัดและปรับปรุ งแผนการเรี ยนการสอน
13.3.2 จัดอาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชาต่าง ๆ ตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด
13.3.3 จัดผูป้ ระสานงานรายวิชาแกน และรายวิชาเอกบังคับ เพื่อให้การเรี ยนการสอนเป็ นไป
อย่างมาตรฐาน
13.3.4 จัดผูป้ ระสานงานกับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
13.3.5 จัดทํารายละเอียดของหลักสู ตร รายละเอียดของรายวิชา อธิ บายเนื้ อหาสาระการจัด
ตารางเวลาเรี ยนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
เพื่อเป็ นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิ ตบัณฑิตนิ เทศศาสตร์ ที่มีความรู้เชิ งวิชาการ มีทกั ษะ เชิ ง
วิชาชีพ และมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ มีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบแห่ง
วิชาชี พ รวมทั้งมีความสามารถในการสื่ อสาร เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานด้านต่าง ๆ และนําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้อย่างประสบความสําเร็ จ
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อใช้เป็ นฐาน
ไปสู่ การปฏิบตั ิในเชิงวิชาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีทกั ษะเชิ งวิชาชี พ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทํางานตามสาขาอาชีพต่าง ๆ ทางด้าน
นิเทศศาสตร์
3. มีความสามารถในการนําศาสตร์ แห่งการสื่ อสารไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น
สังคมและประเทศชาติ
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาวิชาชีพเพื่อธํารงไว้ซ่ ึ งความถูกต้องดีงามตามบรรทัดฐานของ
วิชาชีพ และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
1.1 ประเมินหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรของสกอ. และ 1.2 มีการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก
3-5 ปี เพื่อให้ได้มาตรฐานใน
มาตรฐานทางวิชาชีพ
ระดับสากล
2. เสริ มสร้างความรู ้ และทักษะ 2.1 สร้างความร่ วมมือทางวิชาการ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่ องของนักศึกษา กับองค์กรวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
และบัณฑิต
สื่ อสารมวลชน และผูใ้ ช้บณั ฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
และเอกสารหลักสู ตรปรับปรุ ง

- บันทึกความร่ วมมือทาง
วิชาการ/กิจกรรม/โครงการที่
องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานต่าง ๆ
หรื อผูใ้ ช้บณั ฑิตให้การสนับสนุน
- รายงานการติดตามบัณฑิต และ
การทดสอบความรู ้และทักษะของ
นักศึกษาก่อนจบ
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2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
3. พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและ 3.1 จัดการศึกษาดูงานและฝึ กอบรม
วิชาชีพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.2 ฝึ กอบรมอาจารย์ในหลักสู ตร
ด้านวิชาการและวิชาชีพโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- วุฒิบตั รการผ่านการฝึ กอบรม
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษาดูงานหรื อการ
รับการฝึ กอบรม
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึ กษาเป็ นแบบทวิภาคโดยใน 1 ปี การศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ในหนึ่ งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก
เอกสารหมายเลข 2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน :
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค :
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน :
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน มิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาและวิธีการคัดเลือก :
2.2.1 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลื อกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อเป็ นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2.2 การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 ความรู ้พ้ืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ
2.3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องมีไม่เพียงพอ
2.3.3 ปั ญหาการปรับตัวกับการเรี ยนในระดับอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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11

2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. จัดทําแผนการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาํ แนะนําในการเรี ยนตามแผนการเรี ยน
2. อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาํ แนะนําแก่นักศึกษาแรกเข้าในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปรับตัวใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุ นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์ นักศึกษารุ่ นพี่กบั นักศึกษารุ่ นน้อง
3. จัดให้นกั ศึกษาเข้ารับการอบรมเสริ มภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ คณิ ตศาสตร์ และภาษาไทยตาม
ศูนย์/หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี : ภาคปกติ ปี ละ 240 คน (กลุ่มวิชาละ 80 คน)
จํานวนนักศึกษาในแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557

ระดับชั้นปี

2554

ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตทีค่ าดว่ า
จะสํ าเร็จการศึกษา

240

240
240

240
240
240

240
-

480
-

720
-

2558

240
240
240
240
960
180

240
240
240
240
960
180

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย : บาท)
รายการ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
ต่อภาคเรี ยนต่อคน

ปี งบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

1,368,000
987,000
2,355,000
10,400

2,508,000
2,068,000
4,576,000
10,400

3,534,000
2,914,000
6,448,000
10,400

4,560,000
3,760,000
8,320,000
10,400

4,560,000
3,760,000
8,320,000
10,400

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย : บาท)
รายการ
ก. งบดําเนินการ
1. ค่ าใช้ จ่ายบุคลากร
2. ค่ าใช้ จ่ายดําเนินการ
(ไม่ รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
รวม(ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

2554

2555

ปี งบประมาณ
2556
2557

2558

3,038,160

3,281,213 3,543,710 3,827,207

4,133,384

1,170,030

1,228,600 1,290,100 1,354,610

1,422,400

4,208,190

4,509,813 4,833,810 5,181,817

5,555,784

4,208,190
240
17,534

4,509,813 4,833,810 5,181,817
480
720
960
10,250
7,796
6,477

5,555,784
960
6,945

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
จั ด การศึ ก ษาแบบชั้ นเรี ยน ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมว่ า ด้ ว ย
การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษมว่ า ด้ว ยการจัด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า 136 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ า งหลัก สู ตรมี สั ดส่ วนหน่ วยกิ ตแต่ละหมวดวิช าและแต่ ล ะกลุ่ ม วิชาที่ส อดคล้องกับ ที่
กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย

30
6
9
7
6
2

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฎิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ไม่นอ้ ยกว่า
เลือกเรี ยนจากข้อ 2.3.1 หรื อ ข้อ 2.3.2
2.3.1 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
2.3.2 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

100
39
54
33
21
7

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในโครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ
Sciences for Life
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
Thinking and Mathematics in Daily Life
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
วิชาเลือก
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Chinese for Communication
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
English for Advanced Communication
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการสมัครงาน
English for Career Application
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic French for Communication
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Japanese for Communication
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Khmer for Communication
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Korean for Communication
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Vietnamese for Communication
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
Information for Learning
วิชาเลือก
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวติ
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวิต
Self-Development in Happiness in Life
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning

7 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
1(1-0-2)

1.4 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1102 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1103 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
Sufficiency Economy and Application
GESO1105 ธุ รกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
Business for Daily Life

6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercises for Health
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports

2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)

2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
COMM1101 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิ เทศศาสตร์
Arts of Language for Communication Arts
COMM1102 การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
Photography for Communication
COMM1103 หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
COMM1104 หลักการสื่ อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
COMM1105 หลักการสื่ อสารการตลาด
Principles of Marketing Communication
COMM1106 การสื่ อข่าวและการรายงานข่าว
News Reporting
COMM2101 วาทนิเทศ
Speech Communication
COMM3101 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการสื่ อสาร
Analysis of Current Affairs for Communication
COMM3102 การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาชุ มชน
Communication for Community Network Development
COMM3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางนิเทศศาสตร์
Research Methodology in Communication Arts
ENGL3771 ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 1
Mass Media English 1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

100 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ENGL4772 ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 2
Mass Media English 2
LAWS2108 กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน
Mass Communication Law Code of Ethics

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
ให้เลือกเรี ยนวิชาเอกบังคับจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ งเพียงกลุ่มเดียว

COMM2201
COMM2202
COMM2203
COMM2204
COMM2205
COMM3201
COMM3203
COMM3204
COMM3205
COMM4202
COMM4901

ก. กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ และสื่ อออนไลน์
วารสารศาสตร์ เปรี ยบเทียบ
Comparative Journalism
การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
Printed and Online Media Design
การบรรณาธิ กรณ์สื่อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
Printed and Online Media Editing
การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว
Feature and News Feature Writing
การเขียนบทความและบทวิจารณ์
Article and Critics Writing
การรายงานข่าวเชิงสื บสวน
Investigative News Reporting
การจัดการงานวารสารสนเทศ
Journalism and Information Technology Management
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
Journalism Creative Writing
วารสารศาสตร์ ออนไลน์
Online Journalism
วารสารศาสตร์ สิ่งพิมพ์
Printed Journalism
สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
Seminar in Communication Arts

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

54 หน่ วยกิต
33 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ข.กลุ่มวิชาการประชาสั มพันธ์ และการโฆษณา
COMM2301
COMM2302
COMM2303
COMM2304
COMM2305
COMM2306
COMM2307
COMM3301
COMM3307
COMM3308
COMM4901

หลักการประชาสัมพันธ์
Principles of Public Relations
หลักการโฆษณา
Principles of Advertising
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
Writing for Public Relations
ศิลปะการนําเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์
Arts of Presentation for Public Relations
การผลิตและสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์
Public Relations Media Production and Creation
การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Advertising and Consumer Behavior
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
Information Technology and New Media for Public Relations
การจัดการงานประชาสัมพันธ์
Public Relations Management
การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
Advertising Creativity and Production
การวางแผนและการรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
Public Relations and Advertising Planning and Campaign
สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
Seminar in Communication Arts

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

ค.กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
Principles of Information Systems
COMM2401 หลักการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
Principles of Broadcasting and New Media
COMM2402 การสร้างสรรค์บทวิทยุกระจายเสี ยง
Script Writing Creativity for Radio
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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COMM2403 การสื่ อความหมายด้วยภาพและเสี ยงด้านงานวิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
Audio and Visual Communication for Television and New Media
COMM2404 การสร้างสรรค์บทวิทยุโทรทัศน์
Script Writing Creativity for Television
COMM2405 การสื่ อข่าวและผลิตรายการข่าวเพื่อวิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
News Reporting and Production for Broadcasting and New Media
COMM2406 การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสี ยง
Production Creativity for Radio
COMM2409 การตัดต่อเบื้องต้นเพื่องานวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
Basic Editing for Broadcasting and New Media
COMM3401 การสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์
Production Creativity for Television
COMM3402 การจัดการและงานธุ รกิจออกอากาศ
Broadcasting Business and Management
COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
Seminar in Communication Arts
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ

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

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

ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต

ก.กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ และสื่ อออนไลน์
COMM2206 การรายงานและการวิจารณ์ข่าววัฒนธรรมและบันเทิง
Culture and Entertainment News Reporting and Critique
COMM2207 การรายงานข่าววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
Scientific, Technological and Environmental News Reporting
COMM2208 การรายงานข่าวการเมือง
Political News Reporting
COMM2209 การรายงานข่าวเศรษฐกิจ
Economic News Reporting
COMM3202 การถ่ายภาพวารสารสนเทศ
Photography Journal information
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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COMM3206 สิ่ งพิมพ์ชุมชน
Community Publications
COMM4201 การแปลข่าว
News Translation
COMM4203 การรายงานข่าวต่างประเทศ
International News Reporting
COMM4902 การวิจยั ทางนิ เทศศาสตร์
Research Studies in Communication Arts

COMM2308
COMM3302
COMM3303
COMM3304
COMM3305
COMM3306
COMM3309
COMM3310
COMM4301
COMM4902

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

ข. กลุ่มวิชาการประชาสั มพันธ์ และการโฆษณา
การสื่ อสารภาพลักษณ์
Image Communication
การวิเคราะห์ตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
Marketing Analysis for Public Relation and Advertising
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
Photography for Public Relations
การเขียนบทโฆษณา
Creative Copy Writing
การจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
Event for Public Relations
การจัดการการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
Public Relations Management for Crisis
การประชาสัมพันธ์องค์การ
Public Relations for Organization
การจัดการความสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
Integrated Relationships Management
การจัดการประเด็นปั ญหาเพื่อการประชาสัมพันธ์
Issue Management for Public Relations
การวิจยั ทางนิ เทศศาสตร์
Research Studies in Communication Arts

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2–2-5)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
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ค.กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
COMM2407 ผูด้ าํ เนินรายการทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Moderator for Broadcasting
COMM2408 ออกแบบงานศิลป์ เพื่องานวิทยุโทรทัศน์
Arts Design for Television
COMM2410 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่
Broadcasting Field Production
COMM3403 ศิลปะการแสดงและการกํากับ
Arts of Acting and Directing
COMM3404 การตัดต่อขั้นสู งเพื่องานวิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
Advance Editing for Television and New Media
COMM3405 วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน
Community Radio and Television
COMM3406 การผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
Television and New Media Production for Edutainment Programs
COMM3407 การผลิตสารคดีทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Documentary Production for Broadcasting
COMM3408 การนําเสนองานด้านวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
Broadcasting and New Media Presentation
COMM3409 วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเด็กและเยาวชน
Broadcasting for Children and Youth
COMM3410 การคิดสร้างสรรค์และผลิตงานข้ามสื่ อ
Creative Thinking and Production across Media
COMM3411 เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่ อสาร
Social Network Online for Communication
COMM4401 การวิพากษ์งานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcasting Criticism
COMM4902 การวิจยั ทางนิ เทศศาสตร์
Research Studies in Communication Arts

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
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2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ เรียนไม่ น้อยกว่า
COMM4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางนิเทศศาสตร์
Preparation for Occupational Practicum in Communication Arts
COMM4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางนิเทศศาสตร์
Occupational Practicum in Communication Arts
หรื อ
COMM4803 เตรี ยมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
Preparation for Co- operative Education in Communication Arts
COMM4804 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
Co-operative Education in Communication Arts

7 หน่ วยกิต
2(90)
5(350)

2(90)
6(540)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่ซ้ าํ กับ
รายวิชาที่ เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่ วยกิ ตในเกณฑ์การสําเร็ จ
การศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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3.1.4 แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ และสื่ อออนไลน์
ชั้ นปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

GESC1102

วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ

3(3-0-6)

GETH1001
GEHS1101
GESO1102

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
สุ นทรี ภาพของชี วติ
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

COMM1101
COMM1103
COMM1104

ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิ เทศศาสตร์
หลักนิเทศศาสตร์
หลักการสื่ อสารมวลชน

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

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลานามัย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

ชั้ นปี ที่ 1
รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร

3(3-0-6)

GEEN1001
GEHS1001
GEHS1102
GEPA1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวติ
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ

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

COMM1102
COMM1105
COMM1106

การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
หลักการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อข่าวและการรายงานข่าว

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

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ชั้ นปี ที่ 2
รหัสวิชา
GEEN1102

วิชา

หน่ วยกิต

GESO1001
GEPA1002

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับ 3(3-0-6)
การสมัครงาน
พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)

COMM2101
LAWS2108
COMM2201
COMM2202

วาทนิเทศ
กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน
วารสารศาสตร์ เปรี ยบเทียบ
การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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ชั้ นปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

COMM2203

การบรรณาธิ กรณ์สื่อสิ่ งพิมพ์และ
สื่ อออนไลน์
การเขียนสารคดีและสารคดี
เชิงข่าว
การเขียนบทความและบทวิจารณ์
การรายงานและการวิจารณ์ข่าว
วัฒนธรรมและบันเทิง
การรายงานข่าววิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
การรายงานข่าวการเมือง
การรายงานข่าวเศรษฐกิจ

3(2-2-5)

COMM2204

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

COMM2205
COMM2206
COMM2207
COMM2208
COMM2209

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

21

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

27

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ชั้ นปี ที่ 3
รหัสวิชา

COMM3101
COMM3901
ENGL3771
COMM3201
COMM3203
COMM3205
COMM3202

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการสื่ อสาร
วิธีวจิ ยั วิทยาทางนิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 1
การรายงานข่าวเชิงสื บสวน
การจัดการงานวารสารสนเทศ
วารสารศาสตร์ ออนไลน์
การถ่ายภาพวารสารสนเทศ

หน่ วยกิต

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

21
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ชั้ นปี ที่ 3
รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

COMM3102
COMM3204
COMM3206

การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
สิ่ งพิมพ์ชุมชน

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

COMM2405

การสื่ อข่าว และผลิตรายการข่าวเพื่อ
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และสื่ อ
ใหม่
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่ อสาร

3(2-2-5)

COMM3411
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
15
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

ชั้ นปี ที่ 4
รหัสวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ENGL4772
COMM4202
COMM4901
COMM4902
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ COMM4801
วิชาชี พ
COMM4803

วิชา

หน่ วยกิต

ภาษาอังฤษในสื่ อมวลชน 2
วารสารศาสตร์ ส่ิ งพิมพ์
สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
การวิจยั ทางนิเทศศาสตร์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศ
ศาสตร์ หรื อ
เตรี ยมสหกิจศึกษาทางนิ เทศศาสตร์

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-3-6)
2(90)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

2(90)
14

ชั้ นปี ที่ 4
รหัสวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ COMM4802
วิชาชี พ
COMM4804
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่ วยกิต

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางนิเทศศาสตร์
หรื อ
สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์

5 (350)
6(540)
5-6
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กลุ่มวิชาการประชาสั มพันธ์ และการโฆษณา

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

ชั้ นปี ที่ 1
รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

GESC1102

วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ

3(3-0-6)

GETH1001
GEHS1101
GESO1102

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
สุ นทรี ภาพของชี วติ
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

COMM1101
COMM1103
COMM1104

ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิ เทศศาสตร์
หลักนิเทศศาสตร์
หลักการสื่ อสารมวลชน

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

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลานามัย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

ชั้ นปี ที่ 1
รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร

3(3-0-6)

GEEN1001
GEHS1001
GEHS1102
GEPA1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวติ
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ

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

COMM1102
COMM1105
COMM1106

การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
หลักการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อข่าวและการรายงานข่าว

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

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

20
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ชั้ นปี ที่ 2
รหัสวิชา
GEEN1102

วิชา

หน่ วยกิต

GESO1001
GEPA1002

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับ 3(3-0-6)
การสมัครงาน
พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)

COMM2101
LAWS2108
COMM2301
COMM2302

วาทนิเทศ
กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน
หลักการประชาสัมพันธ์
หลักการโฆษณา

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

19
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ชั้ นปี ที่ 2
รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

COMM2303
COMM2304

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ศิลปะการนําเสนอเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
การผลิตและสร้างสรรค์สื่อ
ประชาสัมพันธ์
การโฆษณาและพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อ
ใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
การสื่ อสารภาพลักษณ์

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

ผูด้ าํ เนิ นรายการทาง
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์

3(2-2-5)

COMM2305
COMM2306
COMM2307
COMM2308
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
COMM2407
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ชั้ นปี ที่ 3
รหัสวิชา

COMM3101
COMM3901
ENGL3771
COMM3301
COMM3307
COMM3303
COMM3306

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการสื่ อสาร
วิธีวจิ ยั วิทยาทางนิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 1
การจัดการงานประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
การจัดการการประชาสัมพันธ์ในภาวะ
วิกฤต

หน่ วยกิต

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

21
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ชั้ นปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

COMM3102
COMM3308

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

COMM3302
COMM3304
COMM3305
COMM3309

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
COMM2405
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่ วยกิต

การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
การวางแผนและการรณรงค์ทางการ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
การวิเคราะห์ตลาดเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
การเขียนบทโฆษณา
การจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์องค์การ

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

การสื่ อข่าวและผลิตรายการข่าวเพื่อ
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และสื่ อ
ใหม่

3(2-2-5)

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

21
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

ชั้ นปี ที่ 4
รหัสวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ENGL4772
2.1 กลุ่มวิชาแกน
COMM4901
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ COMM4801
วิชาชี พ
COMM4803

วิชา

ภาษาอังฤษในสื่ อมวลชน 2
สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศ
ศาสตร์ หรื อ
เตรี ยมสหกิจศึกษาทางนิ เทศศาสตร์

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(90)
2(90)
8

ชั้ นปี ที่ 4
รหัสวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ COMM4802
วิชาชี พ
COMM4804
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่ วยกิต

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางนิเทศศาสตร์
หรื อ
สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์

5 (350)
6(540)
5-6
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กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

ชั้ นปี ที่ 1
รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

GESC1102

วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ

3(3-0-6)

GETH1001
GEHS1101
GESO1102

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
สุ นทรี ภาพของชี วติ
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

COMM1101
COMM1103
COMM1104

ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิ เทศศาสตร์
หลักนิเทศศาสตร์
หลักการสื่ อสารมวลชน

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

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลานามัย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ชั้ นปี ที่ 1
รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร

3(3-0-6)

GEEN1001
GEHS1001
GEPA1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ

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

COMM1102
COMM1105
COMM1106
BCOM1101

การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
หลักการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อข่าวและการรายงานข่าว
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ

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

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

20
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ชั้ นปี ที่ 2
รหัสวิชา
GEEN1102
GEHS1102
COMM2101
LAWS2108
COMM2401
COMM2402
COMM2403

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่ วยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับ 3(3-0-6)
การสมัครงาน
การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวติ
3(3-0-6)
วาทนิเทศ
กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน
หลักการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์
และสื่ อใหม่
การสร้างสรรค์บทวิทยุกระจายเสี ยง
การสื่ อความหมายด้วยภาพและเสี ยงด้าน
งานวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่

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

21
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.2 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลานามัย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ชั้ นปี ที่ 2
รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

GESO1001
GEPA1002

พลวัตสังคมไทย
กีฬาประเภทบุคคล

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

COMM2404
COMM2405

การสร้างสรรค์บทวิทยุโทรทัศน์
การสื่ อข่าวและผลิตรายการข่าว
เพื่อวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่ อใหม่
การสร้างสรรค์รายการ
วิทยุกระจายเสี ยง
การตัดต่อเบื้องต้นเพื่องาน
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์
และสื่ อใหม่
ผูด้ าํ เนิ นรายการทาง
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์

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

COMM2406
COMM2409
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

COMM2407

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

19
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ชั้ นปี ที่ 3
รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

COMM3101
COMM3901
ENGL3771
COMM3401
COMM3403
COMM3404

การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการสื่ อสาร
วิธีวจิ ยั วิทยาทางนิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 1
การสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์
ศิลปะการแสดงและการกํากับ
การตัดต่อขั้นสู งเพื่องานวิทยุโทรทัศน์และ
สื่ อใหม่

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

การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว

3(2-2-5)
21

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
COMM2204
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ชั้ นปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

COMM3102
COMM3402
COMM3405

การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
การจัดการและงานธุ รกิจออกอากาศ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ชุมชน
การผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่องาน
วิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
การผลิตสารคดีทางวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์
การคิดสร้างสรรค์และผลิตงานข้ามสื่ อ

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

การนําเสนองานด้านวิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่

3(2-2-5)

COMM3406
COMM3407
COMM3410
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ
COMM3408
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

21
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

ชั้ นปี ที่ 4
รหัสวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ENGL4772
2.1 กลุ่มวิชาแกน
COMM4901
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ COMM4801
วิชาชี พ
COMM4803

วิชา

ภาษาอังฤษในสื่ อมวลชน 2
สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศ
ศาสตร์ หรื อ
เตรี ยมสหกิจศึกษาทางนิ เทศศาสตร์

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(90)
2(90)
8

ชั้ นปี ที่ 4
รหัสวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ COMM4802
วิชาชี พ
COMM4804
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่ วยกิต

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางนิเทศศาสตร์
หรื อ
สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์

5 (350)
6(540)
5-6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
BCOM1101 หลักเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Principles of Information Systems
ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ย วกับ ระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศในองค์กร รู ปแบบและโครงสร้ า งระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อย
ทางธุ รกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงาน
การสื่ อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครื อจ่าย
COMM1101 ศิลปะการใช้ ภาษาเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
3(2–2-5)
Arts of Language for Communication Arts
แนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการสื่ อสาร ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องาน
นิ เทศศาสตร์ การสื่ อสารด้วยการพูด การสื่ อสารด้วยการเขียน และการสื่ อสารด้วยอวัจน
ภาษา การใช้ภาษาเพื่องานหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสาร งานวิทยุกระจายเสี ยง งานวิท ยุ
โทรทัศน์ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ภาษาเพื่องานนิ เทศศาสตร์
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
COMM1102 การถ่ ายภาพเพือ่ การสื่ อสาร
3(2–2-5)
Photography for Communication
พัฒนาการ หลักการ วัสดุ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ หลักการเกิ ดภาพ เรี ยนรู้ การ
ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล การจัดองค์ประกอบและสื่ อสารความหมายที่สอดคล้องกับงาน
นิ เ ทศศาสตร์ เรี ย นรู ้ ก ารนํา เสนอภาพถ่ า ยผ่ า นทางระบบออนไลน์ และเน้น ให้
นัก ศึ ก ษามี จ ริ ย ธรรมในการถ่ า ยภาพและนํา เสนอภาพถ่ า ย รวมทั้ง วิพ ากษ์ภ าพถ่ า ยที่
เผยแพร่ ทางสื่ อมวลชนและสื่ อออนไลน์ได้
COMM1103 หลักนิเทศศาสตร์
3(3–0-6)
Principles of Communication Arts
แนวคิ ดและทฤษฎี ต่าง ๆ เกี่ ย วกับ การสื่ อสารในสัง คม วิเคราะห์ก ระบวนการ
สื่ อสารรู ปแบบต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทและอิทธิ พลของการสื่ อสารที่มีผลต่อการพัฒนา
สังคม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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COMM1104 หลักการสื่ อสารมวลชน
3(3–0-6)
Principles of Mass Communication
ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ และวิวฒั นาการของการสื่ อสารมวลชน ทฤษฎี
กระบวนการ โครงสร้างและระบบการสื่ อสารมวลชน ลักษณะของการสื่ อสารมวลชนประเภท
ต่าง ๆ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องกับการสื่ อสารมวลชน บทบาท หน้าที่ และอิ ทธิ พลของการ
สื่ อสารมวลชนต่อสังคม การใช้การสื่ อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม
COMM1105 หลักการสื่ อสารการตลาด
3(3–0-6)
Principles of Marketing Communication
หลักการ และแนวคิดการการสื่ อสารการตลาด บทบาทของส่ วนผสมทางการตลาด
ในการทําหน้าที่เป็ นสัญลักษณ์ กระบวนการสื่ อสารจากผูป้ ระกอบการไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
แนวทางในการวางแผนการสื่ อสารการตลาด รู ปแบบและเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาด
COMM1106 การสื่ อข่ าวและการรายงานข่ าว
3(2-2-5)
News Reporting
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของข่าว ประเด็นข่าว คุณค่าข่าว องค์ประกอบข่าว
แหล่ง ข่าวและการเขีย นข่าว คุ ณลักษณะของนักข่า ว ทฤษฎี ข้ นั พื้นฐานของการสื่ อข่าว ฝึ ก
ปฏิบตั ิการสื่ อข่าวเน้นกระบวนการสัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบต่าง ๆ
COMM2101 วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
ความมุ่ ง หมาย หลัก และวิ ธี ก ารพู ด ขั้น พื้ น ฐาน รวมทั้ง การพัฒ นาศัก ยภาพการ
อ่ า น การเรี ย นรู ้ แ ละการฟั ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยฝึ กปฏิ บ ัติ เ พื่ อ พัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และ
เสริ มสร้ า งความมั่น ใจ รวมทั้ง การสื่ อ สารเพื่ อ โน้ ม น้ า วใจ มี ค วามสามารถในการพู ด
ประเภทต่ า ง ๆ การแสดงออก รวมทั้ง การฟั ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานนิ เ ทศศาสตร์ เพื่ อ ให้
การสื่ อสารประสบผลสําเร็ จ
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COMM2201 วารสารศาสตร์ เปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Journalism
ประวัติและพัฒนาการทางวารสารศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยและ
ต่างประเทศ การไหลเวียนของข่าวสารระหว่างประเทศ บทบาทของสื่ อมวลชนระดับภูมิภาค
และสากลอุปสรรคและปั ญหาการนําเสนอข่าวของประเทศกําลังพัฒนา และความก้าวหน้าทาง
เทคโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลก
COMM2202 การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อออนไลน์
3(2-2-5)
Printed and Online Media Design
แนวคิ ด ทฤษฏี ในการออกแบบ หลักการจัดหน้า หลักการใช้ตวั อักษร เส้น สี ภาพ
กราฟิ ก องค์ประกอบศิลป์ บนสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์ดว้ ย โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เน้น
ฝึ กปฏิบตั ิ
COMM2203 การบรรณาธิกรณ์ สื่อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อออนไลน์
3(2-2-5)
Printed and Online Media Editing
แนวคิ ด ในการคัด เลื อ ก ข่ า ว สารคดี เ ชิ ง ข่ า ว บทความ คอลั ม น์ เนื้ อ หาต่ า งๆ
ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย บ เ รี ย ง ก า ร ตั้ ง ชื่ อ เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ห น้ า ก า ร พิ สู จ น์ อั ก ษ ร
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร และสื่ อออนไลน์
COMM2204 การเขียนสารคดีและสารคดีเชิ งข่ าว
3(2-2-5)
Feature and News Feature Writing
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ส า ร ค ดี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ส า ร ค ดี แ ล ะ ง า น เ ขี ย น
ประเภทอื่ น ๆ สารคดี ป ระเภทต่ า งๆ และสารคดี เ ชิ ง ข่ า ว การวางแผนการเขี ย น การ
รวบรวมข้อมูล เทคนิคการเขียนและฝึ กปฏิบตั ิ
COMM2205 การเขียนบทความและบทวิจารณ์
3(2-2-5)
Article and Critics Writing
รู ปแบบ หลั ก เกณฑ์ การเขี ยนบทความประเภทต่ า งๆ การวางแผนการ
เขียน การรวบรวมข้อมูล เทคนิคการเขียน และฝึ กปฏิบตั ิ
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COMM2206 การรายงานและการวิจารณ์ข่าววัฒนธรรมและบันเทิง
3(2-2-5)
Culture and Entertainment News Reporting and Critique
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMM1106 การสื่ อข่ าวและการรายงานข่ าว
แนวคิ ด และรู ป แบบทางศิ ล ปะ วัฒ นธรรม และบัน เทิ ง แนวคิ ด การวิ จ ารณ์ ง าน
ศิลปกรรมและบันเทิง และฝึ กปฏิบตั ิโดยประยุกต์หลักการสื่ อข่าวและการเขียนข่าวมาใช้ใน
การรายงานข่าวและแนวทางการวิจารณ์โดยยึดหลักจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
COMM2207 การรายงานข่ าววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-5)
Scientific, Technological and Environmental News Reporting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMM1106 การสื่ อข่ าวและการรายงานข่ าว
แนวคิ ดทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม และฝึ กปฏิ บ ตั ิ สื่ อข่า วและ
รายงานข่าวโดยประยุกต์หลักการสื่ อข่าวและการเขียนข่าวมาใช้ในการรายงานข่าววิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
COMM2208 การรายงานข่ าวการเมือง
3(2-2-5)
Political News Reporting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMM1106 การสื่ อข่ าวและการรายงานข่ าว
ประวัติการเมื องไทย รั ฐธรรมนู ญ และพัฒนาการของระบอบ ประชาธิ ปไตยไทย
และฝึ กปฏิบตั ิสื่อข่าวและรายงานข่าวโดยประยุกต์หลักการสื่ อข่าว และการเขียนข่าวมาใช้ใน
การรายงานข่าวการเมือง
COMM2209 การรายงานข่ าวเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic News Reporting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMM1106 การสื่ อข่ าวและการรายงานข่ าว
พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค กลไกราคา รายได้ ประชาชาติ การค้า
การลงทุน นโยบายการเงิ น นโยบายการคลัง ปั ญหาเศรษฐกิ จที่สําคัญ อาทิ เงินเฟ้ อ เงินฝื ด
เงินตึงตัว การว่างงาน และฝึ กปฏิบตั ิโดยประยุกต์หลักการสื่ อข่าวและการเขียนข่าวมาใช้ใน
การรายงานข่าวเศรษฐกิจ
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COMM2301 หลักการประชาสั มพันธ์
3(3-0-6)
Principles of Public Relations
ความหมายพัฒนาการการของการประชาสัมพันธ์ หลักการและบทบาทของการ
ประชาสัมพันธ์ต่อระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กระบวน การของการประชาสัมพันธ์
ตลอดจนศึกษากลุ่มเป้ าหมายทางการประชาสัมพันธ์ เทคนิคและเครื่ องมือการประชาสัมพันธ์
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ โครงสร้างและลักษณะงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ต่าง ๆ
COMM2302 หลักการโฆษณา
3(3-0-6)
Principles of Advertising
ทฤษฎี และวิธี ก ารโฆษณา บทบาทและหน้า ที่ ข องการโฆษณาในระบบการตลาด
การดําเนิ นธุ รกิ จการโฆษณา กระบวนการโฆษณาที่มีผลกระทบต่อผูร้ ับสาร การโฆษณาเชิ ง
ปฏิบตั ิการ การวางแผนรณรงค์โฆษณา ตลอดจนผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม
COMM 2303 การเขียนเพือ่ การประชาสั มพันธ์
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
หลักการและวิธีการในการเขียนเอกสารเผยแพร่ ประเภทต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
ทางสี่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเฉพาะกิจ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนการเขียนเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งลักษณะของสื่ อประเภทต่าง ๆ
COMM2304 ศิลปะการนําเสนอเพือ่ การประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Arts of Presentation for Public Relations
หลัก การและวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ เ พื่ อ นํา เสนอความคิ ด และผลงานต่ า ง ๆ ในรู ป แบบที่
เหมาะสม โดยใช้ก ารสื่ อสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มุ่ ง เน้นการใช้สื่ อบูรณาการที่ ท ันสมัย ซึ่ ง
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ฝึ กปฏิ บตั ิการใช้ศิลปะการนําเสนอรู ปแบบต่าง ๆ และพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโน้มน้าวใจ
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COMM2305 การผลิตและสร้ างสรรค์ สื่อประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Public Relations Media Production and Creation
แนวคิด ประเภท คุณลักษณะ บทบาทของสื่ อและเครื่ องมือทางการสื่ อสาร ตลอดจน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เรี ยนรู ้ หลักการและวิธีการใช้สื่อและกลวิธีสร้างสรรค์สื่อเพื่อดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งฝึ กผลิตและสร้างสรรค์สื่อต่าง ๆ เพื่อ
การประชาสัมพันธ์
COMM2306

การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
3(2-2-5)
Advertising and Consumer Behavior
กระบวนการผลิ ต งานโฆษณา การออกแบบชิ้ น งานโฆษณาบนพื้ น ฐานข้อ มู ล
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ลักษณะของพฤติกรรมและการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้า แนวทางใน
การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้ างสรรค์งานโฆษณา ฝึ กปฏิบตั ิงานโฆษณาโดยอาศัยการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดยรวม

COMM2307 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อใหม่ เพือ่ การประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Information Technology and New Media for Public Relations
แนวคิ ด หลัก การ และวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ข องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ ใหม่ เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเครื อข่ายข้อมูลและตอบสนองการใช้งาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ศึก ษาหลักการและปรับ วิธีคิดให้เท่าทันกับสื่ อสมัย ใหม่ ที่
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ วเพื่อประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีจริ ยธรรมใน
การอ้างอิงและการบริ หารจัดการข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM2308 การสื่ อสารภาพลักษณ์
3(3-0-6)
Image Communication
แนวคิ ด องค์ ป ระกอบ ลัก ษณะ และกระบวนการของการเกิ ด ภาพลัก ษณ์ แ ละ
อัตลักษณ์ขององค์การ ผลิตภัณฑ์ ตราสิ นค้า และบุคคล เพื่อประกอบการกําหนดกลยุทธ์การ
สื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อรักษา ป้ องกัน แก้ไข และเสริ มสร้างชื่อเสี ยง ความนิยม และการ
ยอมรับขององค์การ เพื่อส่ งเสริ มคุณค่าทางสังคมให้แก่องค์การ
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COMM2401 หลักการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
3(3-0-6)
Principles of Broadcasting and New Media
ประวัติ แ ละพัฒ นาการของวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงและวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ แ ละ สื่ อใหม่
คุณลักษณะ บทบาท อิทธิ พล เครื่ องมือและเทคนิ คของวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
COMM2402 การสร้ างสรรค์ บทวิทยุกระจายเสี ยง
3(2-2-5)
Script Writing Creativity for Radio
รู ปแบบ ลี ลา และกลวิธีการสร้ างสรรค์บทวิทยุกระจายเสี ยงฝึ กปฏิ บตั ิการเขียนบท
วิทยุกระจายเสี ยงประเภทต่างๆ โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
COMM 2403 การสื่ อความหมายด้ วยภาพและเสี ยงด้ านงานวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
3(3-0-6)
Audio and Visual Communication for Television and New Media
หลักการและทฤษฎี การสื่ อความหมายด้วยภาพเคลื่อนไหว และเสี ยงสําหรับงานวิทยุ
โทรทัศน์ เรี ยนรู ้ เกี่ยวกับภาษากล้อง ขนาดภาพ มุมกล้อง การเคลื่อนกล้อง แสงและเงา
การลําดับภาพในงานวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่เพื่อการสื่ อความหมาย
COMM2404 การสร้ างสรรค์ บทวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Script Writing Creativity for Television
รู ปแบบ ลี ลาและกลวิธีการสร้างสรรค์บทวิทยุโทรทัศน์ ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนบทวิทยุ
โทรทัศ น์ ป ระเภทต่ า งๆ โดยเน้ น การใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ การค้ น คว้า หาข้อ มู ล มา
ประกอบการเขียน และการจัดทําบทให้มีความน่าสนใจ และสื่ อสารได้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
COMM2405 การสื่ อข่ าวและผลิตรายการข่ าวเพือ่ วิทยุกระจายเสี ยง
3(2-2-5)
วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
News Reporting and Production for Broadcasting and New Media
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMM1106 การสื่ อข่ าวและการรายงานข่ าว
เทคนิ ค การหาข่ า ว การรายงานข่ า วประเภทต่า ง ๆ หลัก การเขีย นข่าวและการผลิ ต
รายการข่าววิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่ การพิจารณาความสําคัญและความ
น่ า สนใจของข่ า ว ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารเขี ย นข่ า วและผลิ ตรายการข่า วทางวิท ยุก ระจายเสี ย ง วิท ยุ
โทรทัศน์และสื่ อใหม่ในรู ปแบบต่างๆ
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COMM2406 การสร้ างสรรค์ รายการวิทยุกระจายเสี ยง
3(2-2-5)
Production Creativity for Radio
กระบวนการสร้ างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสี ยงประเภทต่างๆ เพื่องานนิเทศศาสตร์
เรี ย นรู ้ ข้ ัน ตอนการผลิ ต บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ ง หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของฝ่ ายต่ า งๆ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
COMM2407 ผู้ดําเนินรายการทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Moderator for Broadcasting
เทคนิคการพูดการใช้เสี ยง ลีลาการพูดและการอ่าน การจัดรายการรวม ทั้งบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ฝึ กปฏิบตั ิการประกาศ การ
อ่านข่าว การเป็ นพิธีกร และผูด้ าํ เนินรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่าง ๆ
COMM2408 ออกแบบงานศิลป์ เพือ่ งานวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Arts Design for Television
หลักพื้นฐานเกี่ ยวกับงานศิลป์ เพื่องานวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ หลักการออกแบบ
ฉาก การแต่งกาย และการแต่งหน้า รวมถึงการเลื อกใช้วสั ดุ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบและการ
ผลิ ตเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาท เนื้ อเรื่ องและลักษณะงาน รวมถึงวัสดุประกอบฉาก ทั้งใน
รู ปแบบงานจําลอง (Model) และงานสมจริ ง
COMM2409 การตัดต่ อเบือ้ งต้ นเพือ่ งานวิทยุกระจายเสี ยง
3(2-2-5)
วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
Basic Editing for Broadcasting and New Media
หลัก การ แนวคิ ด และฝึ กปฏิ บ ัติ องค์ป ระกอบพื้ น ฐานในการตัด ต่ อ เพื่ อ งาน
วิทยุกระจายเสี ยง งานวิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่ การเล่าเรื่ องด้วยการลําดับ ภาพและ เสี ยง
ลักษณะของการตัดต่อในงานวิทยุกระจายเสี ยง งานวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ อใหม่ประเภทต่าง ๆ
ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ และโปรแกรมการตัดต่อขั้นพื้นฐานสร้างสรรค์ผลงาน
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COMM2410

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ นอกสถานที่
3(2-2-5)
Broadcasting Field Production
หลัก การ แนวคิ ด และฝึ กปฏิ บ ัติ องค์ป ระกอบพื้ นฐานในการผลิ ต รายการวิท ยุ
โทรทัศน์นอกสถานที่เทคนิค และระบบการถ่ายทําแบบกล้องเดี่ยวและแบบหลายกล้อง การ
ใช้นวัตกรรมใหม่ สนับสนุนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงนอกสถานที่ รวมถึง การปรับใช้
วัสดุอื่นทดแทนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

COMM3101 การวิเคราะห์ สถานการณ์ เพือ่ การสื่ อสาร

3(3-0-6)

Analysis of Current Affairs for Communication
เรี ยนรู ้วิธีคิด และวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ บุคคล และสื่ อทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนปั ญหาและแนวโน้มของสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย และนําผล
การวิเคราะห์ไปใช้ในการสื่ อสาร
COMM3102 การสื่ อสารเพือ่ การพัฒนาชุ มชน
3(2-2-5)
Communication for Community Network Development
กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปั ญหาของการสื่ อสาร เพื่อพัฒนาชุ มชน
บทบาทของสื่ อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่ อบุคคล สื่ อมวลชน สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อหอกระจายข่าว สื่ อ
กิจกรรม สื่ อพื้นบ้าน และสื่ อเครื อข่ายพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ในชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกิด
พลังชุมชนและพลังพลเมืองในเครื อข่ายชุมชนนั้น ๆ
COMM3201 การรายงานข่ าวเชิ งสื บสวน
3(2-2-5)
Investigative News Reporting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMM1106 การสื่ อข่ าวและการรายงานข่ าว
หลักและกระบวนการของข่าวเชิ งสื บสวน การวางแผนข่าว การรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การรายงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยข่าวและสาร
คดีเชิงข่าว และฝึ กปฏิบตั ิ
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COMM3202 การถ่ ายภาพวารสารสนเทศ
3(2-2-5)
Photography Journal information
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMM1102 การถ่ ายภาพเพือ่ การสื่ อสาร
การปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการถ่ายทอดเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทต่างๆ ของงานวารสาร
ศาสตร์ ศึกษาฐานข้อมูลภาพ หลักการถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสารในงานวารสารศาสตร์ ทั้งการถ่าย
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
COMM3203 การจัดการงานวารสารสนเทศ
3(3-0-6)
Journalism and information Technology Management
การจัดการธุ รกิ จสื่ อสิ่ ง พิม พ์และสื่ อออนไลน์ การจัดองค์ก ร การกํา หนดนโยบาย
แผนงาน การบริ หารงานกองบรรณาธิ การ การบริ หารการเงิน การบริ หารการผลิตการบริ หาร
การจัดจําหน่าย การโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย และปั จจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน
COMM3204 การเขียนสร้ างสรรค์ เชิ งวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Journalistic Creative Writing
ความหมาย ความแตกต่างระหว่างการเขียนสร้างสรรค์ทวั่ ไป กับการเขียนสร้างสรรค์
เชิ งวารสารศาสตร์ เทคนิ คการเขียนสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ อาทิ ข่าว บทความ บทวิจารณ์
สารคดี รวมถึงการสัมภาษณ์สร้างสรรค์เพื่อให้ได้ ข้อมูลปฐมภูมิและฝึ กปฏิบตั ิ
COMM3205 วารสารศาสตร์ ออนไลน์
3(2-2-5)
Online Journalism
รู ปแบ บแล ะ ลั ก ษ ณะ เฉ พ าะ ทางเ ทคนิ คของ สื่ ออ อนไ ล น์ ป ร ะ เภท ต่ า ง ๆ
ฝึ กปฏิ บ ั ติ ก ารจั ด ทํ า สื่ อออนไลน์ ด้ ว ยโปรแกรมประยุ ก ต์ ต่ า ง ๆ โดยนํ า หลั ก การ
รายงานข่ า ว การบริ หารจัด การงานวารสารศาสตร์ การบรรณาธิ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ บ น
พื้นฐานของแนวปฏิบตั ิการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่ อมวลชน
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COMM3206 สิ่ งพิมพ์ ชุมชน
3(2-2-5)
Community Publications
รู ปแบบ บทบาท หน้าที่ของสิ่ งพิมพ์ชุมชนในฐานะสื่ อทางเลือก กระบวนการผลิ ต
และเผยแพร่ การนําเสนอเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้อง เน้นสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน
COMM3301 การจัดการงานประชาสั มพันธ์
3(3-0-6)
Public Relations Management
หลักการและกลยุทธ์การบริ หาร การวางแผนงาน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดสรร
บุคลากรและวัสดุ อุปกรณ์ การจัดงบประมาณ การสั่งการ วิธีการประสานงานขององค์กรด้าน
การประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย การติดตามและประเมินผล
COMM3302 การวิเคราะห์ ตลาดเพือ่ การประชาสั มพันธ์ และการโฆษณา
3(3-0-6)
Marketing Analysis for Public Relations and Advertising
แนวทาง หลักการวิ เคราะห์การตลาด และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค รวมถึ ง กระบวนการ
ดํ า เ นิ น ง า น ซึ่ ง ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ โ ฆ ษ ณ า เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาด การกําหนดกลยุทธ์ และเทคนิคการประชาสัมพันธ์และโฆษณาทางการตลาด การใช้
สื่ อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุ น
การดําเนินงานขององค์กรธุ รกิจต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด
COMM3303 การถ่ ายภาพเพือ่ การประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Photography for Public Relations
หลักการและเทคนิ คการถ่ายภาพ การคัดเลื อกภาพ การจัดและการนําเสนอภาพ
เผยแพร่ ทางสื่ อมวลชนหรื อกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ฝึ กปฏิบตั ิการถ่ายภาพเพื่อ
ประชาสั ม พันธ์ ท้ งั ภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อนไหว โดยตั้ง อยู่บ นพื้ นฐานของความมี คุณธรรม
จริ ยธรรม
COMM3304

การเขียนบทโฆษณา
3(2-2-5)
Creative Copy Writing
หลัก และเทคนิ ค การสร้ า งสรรค์ข ้อ ความโฆษณาในสื่ อ ต่ า งๆ องค์ป ระกอบและ
ประเภทของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนบทโฆษณา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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COMM3305 การจัดกิจกรรมการประชาสั มพันธ์
3(2–2-5)
Event for Public Relations
หลักการ วิธีการ เทคนิ คการจัดกิจกรรมพิเศษรู ปแบบต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
รวมถึ ง การวางแผนและกํา หนดกลยุท ธ์ ก ารจัด กิ จ กรรม ตลอดจนการประเมิ น ผลการจัด
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ฝึ กปฏิ บตั ิการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ โดยผนวกกิ จกรรมพิเศษทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อส่ งเสริ มงานประชาสัมพันธ์และการเสริ มสร้างความสัมพันธ์
ในองค์การ
COMM3306 การจัดการการประชาสั มพันธ์ ในภาวะวิกฤต

3(3-0-6)

Public Relations Management for Crisis
ความหมายทฤษฎี และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ลักษณะภาวะวิกฤต
และวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตขององค์กร การสื่ อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง จาก
ศึกษากรณี ตวั อย่างภาวะวิกฤตและการจัดการภาวะวิกฤตขององค์การประเภทต่างๆ ตลอดจน
การวางแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต โดยนําหลักการและเทคนิคการประชาสัมพันธ์ใน
รู ปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขภาวะวิกฤต
COMM3307

การสร้ างสรรค์ และการผลิตงานโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Creativity and Production
กลยุทธ์ การสร้ างสรรค์ และการถ่ายทอดสู่ ชิ้นงานโฆษณา กระบวนการสร้างสรรค์
งานโฆษณาเพื่อให้ได้ภาพ และ/หรื อข้อความโฆษณาสําหรับ สื่ อประเภทต่า ง ๆ ปฏิ บตั ิการ
สร้างสรรค์คานโฆษณาประเภทต่าง ๆ

COMM3308

การวางแผนและการรณรงค์ ทางการประชาสั มพันธ์ และการโฆษณา
3(2-2-5)
Public Relations and Advertising Planning and Campaign
กระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์และโฆษณา การกําหนดปั ญหาเพื่อการ
ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละโฆษณา การวิ จ ัย เพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ แ ละโฆษณา การกํา หนด
กลุ่ ม เป้ าหมาย การเลื อกกลยุท ธ์และวิธีก ารใช้สื่ อประชาสัมพันธ์ และโฆษณาหลากหลาย
รู ป แบบ การรณรงค์ แ ละการจัด กิ จ กรรมรณรงค์ท างการประชาสั ม พัน ธ์ แ ละโฆษณา ฝึ ก
ปฏิบตั ิการวางแผนและการรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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COMM3309 การประชาสั มพันธ์ องค์ การ
3(3-0-6)
Public Relations for Organization
แนวคิด หลักการ และการดําเนิ นงานการประชาสัมพันธ์องค์การ ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจนองค์การไม่แสวงผลกําไร โดยมุ่งเน้นการสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งสภาวการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการบริ หารองค์การให้ดาํ เนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
COMM3310 การจัดการความสั มพันธ์ เชิ งบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Relationships Management
แนวคิด หลักการ และกระบวนการของการบริ หารงานประชาสัมพันธ์เชิ งบูรณาการ
เพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาธารณชน ที่เกี่ ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ทั้งงานสื่ อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์การ งานสื่ อมวลชนสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์
นั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ รั ฐ สั ม พัน ธ์ พนั ก งานสั ม พัน ธ์ ลู ก ค้ า สั ม พัน ธ์ ตลอดจนกิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงเกียรติคุณขององค์การ
COMM3401 การสร้ างสรรค์ รายการวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Production Creativity for Television
กระบวนการสร้ า งสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่ างๆ เพื่องานนิ เทศศาสตร์
เรี ยนรู้ ข้ ั น ตอนการผลิ ต บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของฝ่ ายต่ า ง ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
COMM3402 การจัดการและงานธุรกิจออกอากาศ
3(3-0-6)
Broadcasting Business and Management
หลักการระบบการบริ หารและการจัดการธุ รกิ จวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
การจัด องค์ ก ร การบริ หารงานบุ ค คล แผนงาน ผัง รายการ ตารางงานงบประมาณและ
ผลตอบแทน โดยคํ า นึ งถึ ง ปั จจั ย ทางธุ รกิ จ กฎหมาย และนโยบาย ของสถานี ทั้ ง
วิทยุกระจายเสี ยง และ วิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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COMM3403 ศิลปะการแสดงและการกํากับ
3(2-2-5)
Arts of Acting and Directing
หลักและฝึ กปฏิ บตั ิวิธีการเป็ นนักแสดงละครวิทยุโทรทัศน์ ฝึ กสมาธิ ความเชื่ อและ
จินตนาการ การใช้ร่างกายและเสี ยง เพื่อสวมบทบาทได้อย่างเหมาะสม รวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับ
การกํา กับ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ก ํา กับ การตี ค วามบทและออกแบบการแสดง
สามารถสื่ อสารกับนักแสดงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
COMM3404 การตัดต่ อขั้นสู งเพือ่ งานวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
3(2-2-5)
Advance Editing for Broadcasting and New Media
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: COMM2409 การตัดต่ อเบือ้ งต้ นเพือ่ งานวิทยุ
กระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
แนวคิดและฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคการตัดต่อขั้นสู ง การผลิตกราฟิ กเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
และสื่ อใหม่ เรี ยนรู ้ การใช้อุปกรณ์ และโปรแกรมการตัดต่อและการผลิ ตกราฟิ กขั้นสู งและ
การนํากราฟิ กมาประยุกต์ใช้เพื่องานวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่ประเภทต่างๆ
COMM3405 วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ชุมชน
3(2-2-5)
Community Radio and Television
ความหมาย ลักษณะ โครงสร้ าง และประวัติศาสตร์ ของวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์ชุม ชน ศึ กษารู ปแบบการบริ หารจัดการ กฎหมายที่เกี่ ย วข้อง สภาพการณ์ ปั จจุ บ นั
แนวโน้มและบทบาท ความสําคัญ ฝึ กปฏิบตั ิการทํารายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจในธรรมชาติที่แตกต่างกันระหว่างสื่ อหลักและสื่ อชุ มชนซึ่ งเป็ นสื่ อ
ทางเลื อก โดยเน้นการสร้ างเนื้ อหาตั้งแต่ในระดับของการให้ข่าวสาร จนกระทัง่ ถึงการสร้าง
การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนผ่านทางสื่ อดังกล่าว
COMM3406 การผลิตรายการสาระบันเทิงเพือ่ งานวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
3(2-2-5)
Television and New Media Production for Edutainment Programs
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : COMM3401 การสร้ างสรรค์ รายการ
วิทยุโทรทัศน์
กระบวนการ เทคนิ คและวิธีการผลิตรายการสาระบันเทิงทางวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อ
ใหม่ ฝึ กปฏิ บตั ิการผลิตโดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตรายการที่ให้ท้ งั ความรู้
และความบันเทิง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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COMM3407 การผลิตสารคดีทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Documentary Production for Broadcasting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMM2406 การสร้ างสรรค์ รายการ
วิทยุกระจายเสี ยง
: COMM3401 การสร้ างสรรค์ รายการวิทยุโทรทัศน์
กระบวนการ เทคนิ ค และวิธีการผลิ ตรายการสารคดี ทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์วางแผนและฝึ กปฏิบตั ิการผลิตโดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
COMM 3408

การนําเสนองานด้ านวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
3(2-2-5)
Broadcasting and New Media Presentation
หลักและขั้นตอนการนําเสนอผลงานต่อบริ ษทั หน่ วยงานสถานี วิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่ ฝึ กปฏิบตั ิการเตรี ยมงาน เอกสารการนําเสนอ งบประมาณการ
ผลิต เพื่อให้ได้รับผลิตรายการที่นาํ เสนอ ตลอดจนฝึ กการแก้ไข ปั ญหาต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์ใน
การประมูลงาน

COMM3409 วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ เพือ่ เด็กและเยาวชน
3(2-2-5)
Broadcasting for Children and Youth
กระบวนการผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ เ พื่ อ เด็ ก และเยาวชน
การวางแผน การเขียนบท การจัดทํารายการ การนําเสนอรายการ ฝึ กปฏิบตั ิการผลิตรายการ
COMM3410 การคิดสร้ างสรรค์ และผลิตงานข้ ามสื่ อ

3(2-2-5)

Creative Thinking and Production across Media
กระบวนการคิ ด และฝึ กการผลิ ต จากประเด็นเนื้ อหาหนึ่ ง แล้วนํามาคิดสร้างสรรค์
เพื่อการนําเสนอในสื่ อออนไลน์ที่มีธรรมชาติแตกต่างกัน ทั้งสื่ อตัวอักษรและภาพนิ่ งออนไลน์
สื่ อภาพเคลื่ อนไหวออนไลน์ และสื่ อเสี ยงออนไลน์ ทดลองผลิตและสรุ ปแนวทางเทคนิ คการ
เชื่อมโยงจากการผลิตภาพเคลื่อนไหว ตัวบท และเสี ยง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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COMM3411 เครือข่ ายสั งคมออนไลน์ เพือ่ การสื่ อสาร

3(3-0-6)

Social Network Online for Communication
ประวัติ และพัฒนาการของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ความสําคัญและประโยชน์ในมิติ
สังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ และการเมือง เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเครื อข่ายทาง
สังคมออนไลน์ ทั้ง เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไฮไฟว์ บล็อก ต่าง ๆ เพื่อเลือกใช้ประโยชน์ท้ งั ในด้าน
ธุ รกิจและการสร้างสรรค์สังคม
COMM3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Communication Arts
ความหมาย บทบาท ชนิ ด คุณลักษณะของการวิจยั กระบวนการ และระเบียบ วิธี
วิจยั การวิเคราะห์เชิ งปริ มาณและเชิงคุณภาพ การนําเสนองานวิจยั อันเป็ นประโยชน์ต่อวิชาชี พ
นิเทศศาสตร์
COMM4201 การแปลข่ าว
3(3-0-6)
News Translation
หลัก การแปลภาษาต่ า งประเทศ เพื่ อ การข่ า ว ฝึ กแปลข่ า วจากภาษาอัง กฤษเป็ น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ เน้นความถูกต้อง ด้านภาษาและโครงสร้ างข่าว
ตามหลักวารสารศาสตร์ สารคดีและสารคดีเชิงข่าว
COMM4202 วารสารศาสตร์ สิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Printed Jounalism
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMM2203 การบรรณาธิกรณ์สื่อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
ออนไลน์
ฝึ กปฏิ บตั ิ การจัดทําหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสาร โดยนําแนวคิดในการายงานข่าวการ
บริ หารจัดการงานวารสารศาสตร์ การบรรณาธิ กร มาประยุกต์ใช้ บนพื้นฐานของจริ ยธรรมแห่ ง
วิชาชีพ
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COMM4203 การรายงานข่ าวต่ างประเทศ
3(3-0-6)
International News Reporting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMM1106 การสื่ อข่ าวและการรายงานข่ าว
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะ โครงสร้างของข่าวต่างประเทศ แหล่งข่าว วิธี
คิดประเด็นข่าว เทคนิ คการหาข่าวและการนําเสนอข่าวต่างประเทศและประเมินคุ ณค่าข่าว
ต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าว ต่างประเทศกับข่าวสายอื่นๆ
COMM4301 การจัดการประเด็นปั ญหาเพื่อการประชาสั มพันธ์

3(3-0-6)

Issue Management for Public Relations
แนวคิดและหลักการในการจัดการประเด็นปั ญหาเพื่อการดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์
เชิ งรุ ก เพื่อป้ องกันปั ญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์ การจัดการในทุกระดับทั้ง
ระดับองค์การ ระดับรัฐ และสังคม นําไปสู่ การแก้ไขปั ญหา โดยใช้กรณี ศึกษา
COMM4401

การวิพากษ์ งานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(3-0-6)
Broadcasting Criticism
ทฤษฎีการวิพากษ์วจิ ารณ์รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ โทรทัศน์ หลักและ
แนวทางการวิพ ากษ์วิจ ารณ์ รวมถึ ง จรรยาบรรณของนัก วิพ ากษ์วิจ ารณ์ โดยใช้ก รณี ศึ ก ษา
วิเคราะห์ความเหมาะสมของรู ปแบบรายการเนื้ อหา และการนําเสนอ รวมถึงปั ญหาและแนว
ทางแก้ไข

COMM4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางนิเทศศาสตร์
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Communication Arts
จัดกิ จกรรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พทาง
นิ เทศศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยน
ให้มีก ารเรี ยนรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูง ใจและลักษณะที่เหมาะสมกับ วิชาชี พ โดยการกระทํา
สถานการณ์หรื อรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพนั้นๆ
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COMM4802 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางนิเทศศาสตร์
5(350)
Occupational Practicum in Communication Arts
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMM4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พทางนิเทศาสตร์
ฝึ กปฏิบตั ิงานด้านนิเทศศาสตร์ ในหน่ วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อธุ รกิจทั้งในและ
ต่ า งประเทศโดยการนํา ความรู้ ท้ ัง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ัติ ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาไปใช้ใ น
สถานการณ์จริ งจัดให้มีการปฐมนิ เทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ กงานและปั จฉิ มนิเทศ เพื่อ
อภิปรายและสรุ ปผลปั ญหางานด้านนิเทศศาสตร์ ที่เกิดขึ้นตลอดจนวิธีการแก้ไขปั ญหาให้สําเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
COMM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
2(90)
Preparation for Co- operative Education in Communication Arts
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิ คในการสมัครงานอาชี พ
เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชี พ
ความรู้ พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ระบบบริ หารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรื อผลงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสู่ ความสําเร็ จ
COMM4804

สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
6(540)
Co- operative Education in Communication Arts
วิชาบังคับก่ อน : COMM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
การฝึ กงานวิชาชี พที่เน้นการปฏิบตั ิในสถานประกอบการโดยความร่ วมมือของสถาน
ประกอบการและสถานศึ ก ษาร่ ว มกัน มี ก ารคัดเลื อ ก นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติง านจริ ง ณ สถาน
ประกอบเพื่อเรี ยนรู ้ประสบการณ์ปฏิบตั ิงานจริ ง คุณสมบัติ ของบัณฑิตตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ทุก ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาใน
การปฏิ บตั ิงานไม่ต่ าํ กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนําเสนอรายงานสหกิ จ
ศึกษา
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COMM4901 สั มมนาทางนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Communication Arts
วิเคราะห์ วิจารณ์ ปัญหาในการดําเนิ นงานทางด้านนิ เทศศาสตร์ โดยกระบวนการ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นประยุกต์หลักการและทฤษฎีมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
ปั ญหาเพื่อหาข้อสรุ ปหรื อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
COMM4902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3(0-6-3)
Research Studies in Communication Arts
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMM3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์
ฝึ กปฏิ บตั ิ การเขี ย นโครงการวิจยั ทางนิ เทศศาสตร์ และ/หรื อนํา ข้อมูลที่ ได้จากการ
ค้นคว้ามาจัดทําเป็ นชิ้นงาน ภายใต้การแนะนําดูแลของอาจารย์ และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ENGL3771 ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 1
3(3-0-6)
Mass Media English 1
หลักการและรู ปแบบของสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร
แผ่นพับ รายการเดินทาง โฆษณา โดยมุ่งเน้นศึกษาลักษณะภาษา ระดับคําและประโยคในหัวข้อ
ข่าว ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความ จดหมายข่าว และโฆษณาประเภทต่าง ๆ
ENGL4772 ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 2
3(3-0-6)
Mass Media English 2
ฝึ กทักษะการอ่านข่าวและบทความจากนิ ตยสารที่สูงขึ้นจากรายวิชาภาษาอังกฤษใน
สื่ อมวลชน 1 โดยมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนฝึ กอ่านจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเทป
บันทึกรายการวิทยุและบทอ่านจากรายการโทรทัศน์ รวมทั้งฝึ กแยกข้อเท็จจริ งจากความคิดเห็ น
และสามารถระบุลกั ษณะที่สาํ คัญของภาษาที่ใช้ในข่าว บทความและบทบรรณาธิ การ
GECN1101 ภาษาจีนเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาจี น เบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นในหั ว ข้ อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชี วิตประจําวัน การแนะนําตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคํา
อําลา ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
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GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด เพื่อการสื่ อสาร
ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ ต่างๆ ให้มีทกั ษะในการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชี วิตประจําวัน สามารถ
เขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้ในการสื่ อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารขั้นสู ง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
ทัก ษะในการใช้ ภ าษาด้า นการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ในระดับ สู ง การสื่ อ สาร
โดยใช้ศพั ท์ และรู ปแบบของประโยคที่ซบั ซ้อน การสนทนา อภิปรายโต้ตอบ การนําเสนอ การ
อ่านข้อความที่ซับซ้อน บทความเชิ งวิชาการ และตําราจากสื่ อต่าง ๆ การเขียนประโยคระดับ
ซับซ้อน เขียนข้อความตั้งแต่สองย่อหน้า และเขียนสรุ ปสาระสําคัญของบทความทางวิชาการ
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้ อมสํ าหรั บการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
ทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการสมัค รงาน การอ่ า นเอกสาร
ประชาสั ม พันธ์ ก ารรั บ สมัค รงาน การเขี ย นประวัติโดยย่อ การเขี ย นจดหมายสมัค รงานและ
เอกสารที่เกี่ ยวข้องพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการเตรี ยมตัวสัมภาษณ์และการติดตามผลการสมัคร
งาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุ ณ กล่ าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
1(1-0-2)
Information for Learning
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าภายใน
สถาบัน การศึ ก ษาและแหล่ ง สารสนเทศอื่ น ๆวิธี ก ารสื บ ค้น ฐานข้อ มู ล ต่ า ง ๆ การรวบรวม
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรู ปแบบ
มาตรฐาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEHS1101 สุ นทรียภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ทางดนตรี นาฏศิลป์ และ
ศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิ ดความซาบซึ้ งและเห็นคุณค่าของศาสตร์ ทางความงาม สามารถ
วิเคราะห์ คุณค่าทางสุ นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้เชิงคุณค่า อันเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนารสนิยม สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
GEHS1102 การพัฒนาตนเพือ่ ความสุ ขของชีวติ
3(3-0-6)
Self-Development in Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทางสรี รวิทยา
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง และการประเมิน
ตนเองเพื่ อ การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตัว ให้ เ หมาะสมกับ การเปลี่ ย นแปลง การ
เสริ มสร้างบุคลิกภาพ มนุ ษย์สัมพันธ์ในการทํางาน สุ ขภาพจิตและการจัดการความเครี ยด การ
สร้างเสริ มชีวติ ให้มีความสุ ข
GEHS1103 จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิ ด พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ โลกทัศ น์ ชี ว ทัศ น์ การส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
การมี วิ นัย ความรั บ ผิ ด ชอบ การพัฒ นาปั ญ ญาตามหลัก ศาสนธรรม การใช้เ หตุ ผ ลอย่า ง
สร้างสรรค์เพื่อการดํารงชีวติ ในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม
GEJP1101 ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese in Communication
ทัก ษะพื้น ฐานภาษาญี่ ปุ่ นเบื้ อ งต้น ด้า นการฟั ง พูด อ่า น เขี ย น ในหัวข้อที่ ใ ช้ใ น
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุ ณ กล่ าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEKM1101 ภาษาเขมรเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาเขมรเบื้ องต้น ด้า นการฟั ง พูด อ่ า น เขี ย น ในหัวข้อที่ ใ ช้ใ น
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุ ณ กล่ าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลี เบื้ องต้นด้านการฟั ง พูด อ่า น เขียน ในหัวข้อที่ ใช้ใ น
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุ ณ กล่ าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEPA1001 การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต ตลอดจนสามารถนํา
การออกกําลังกายไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ทักษะการเล่ นกี ฬา และมารยาทการเล่ นกี ฬาประเภทบุ คคลตามความสนใจและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อการพัฒนา ร่ างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้สามารถนําเอาการเล่นกีฬาเป็ น
ทักษะทางสังคม และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้งาน
โปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่าง ๆ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวันอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพโดยเคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญาจริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
ความสั ม พันธ์ ของสุ ขภาพกับอาหาร การออกกําลังกาย ยาและสมุ นไพร การใช้สารเคมี ใ น
ชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ความสําคัญของพลังงานต่อโลกและชี วิต ความปลอดภัย
ในการดําเนินชีวิต การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและการป้ องกันสารเสพติด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESC1103 พืชพรรณเพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวติ และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการ
อนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชี วภาพ และการดํารงชี วิต
ของมนุ ษย์ก ารมี ส่ วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ ง เสริ ม บํา รุ งรั ก ษา คุ ้ม ครองทรั พ ยากร ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
GESC1105 ชี วติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้า วหน้ า และการพัฒ นาเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บ ัน และอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถี ชี วิต เทคโนโลยีด้า นเทคโนโลยีชี วภาพ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพ ลัง งาน เทคโนโลยีสุ ข ภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีส ะอาด และการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
GESC1106 การคิดและคณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิ ด และกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ รู ป แบบการคิ ด กระบวนการคิ ด ทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละการให้ เ หตุ การแปลความหมายและการสื่ อ สารทางคณิ ต ศาสตร์ การ
เปรี ยบเทียบหน่วยวัด อัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การประยุกต์คณิ ตศาสตร์
และสถิติ เพื่อการตัดสิ นใจ การคาดการณ์ และการแก้ใขปั ญหาในชีวติ ประจําวัน
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GESO1001 พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการดําเนิ นชี วิตในสังคมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาและส่ งเสริ มคุณค่าความเป็ นไทย
GESO1101 พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวฒั นาการของมนุ ษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิ จ และ
ระบบเมือง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตยเน้นหลักสิ ทธิ
เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จกั เข้าใจ และสามารถดํารงชีวิตได้
อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบนั และอนาคตได้อย่างมีสํานึกและความรับผิดชอบ
ต่อความเป็ นสังคมพลเมือง(Civil Society) ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป
GESO1102 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
ดํา รงชี วิตของมนุ ษย์ เพื่ อสร้ า งจิตสํา นึ กสาธารณะในการอนุ รัก ษ์ การจัดการและการพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม
GESO1103 กฎหมายในชี วิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
กฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ การดําเนิ นชี วิตประจําวันที่ พึงทราบ ทั้งในระดับ
ตนเอง ครอบครั ว ชุ มชน และประเทศ เพื่อให้มีค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับกฎหมายสาร
บัญญัติและวิธีสบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน เห็นความสําคัญของกฎหมายใน
ฐานะที่เป็ นกติกาของสังคม และปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติในฐานะที่เป็ น
สมาชิกที่ดีของสังคม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Application
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิ จ เพื่อนําไปสู่ การวิเคราะห์
วิวฒั นาการของสังคมและเศรษฐกิ จที่เกิ ดขึ้ นในประเทศไทย โดยเน้นให้เห็ นถึ งอิทธิ พลของ
วัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และวิธีการนําไปประยุกต์ใช้กบั เศรษฐกิ จและสังคมไทย เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและมี
ภู มิ คุ ้ม กัน นอกจากนี้ การศึ ก ษายัง ครอบคลุ ม ถึ ง การวิ เ คราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ กรณี ศึ ก ษา (Case
Studies) ต่างๆที่มีการนําแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปใช้กบั เหตุการณ์จริ ง
GESO1105 ธุรกิจสํ าหรับชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสร้างของธุ รกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประกอบธุ รกิ จ ได้แก่การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล การบริ หาร
สํานักงาน การบริ หารการผลิต ซึ่ งครอบคลุมถึงเอกสารธุ รกิจประเภทต่างๆแนวทางการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปั ญหาและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิจ จรรยาบรรณนักธุ รกิจ
เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวติ
GETH1001 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่ อสารและทักษะการเขียนที่ เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจําวันโดย
เน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุ ณ กล่ าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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LAWS2108 กฎหมายและจรรยาบรรณสื่ อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Communication Law Code of Ethics
สิ ทธิ และเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของมนุษย์ ปรัชญา
กฎหมายสื่ อสารมวลชน กฎหมายและองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับสื่ อสาร มวลชน และจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพสื่ อสารมวลชน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

70

3.2 ชื่ อสกุล ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร

ลําดับที่

ตําแหน่ งวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

ภาระการ
สอนต่ อปี

1.

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวทัศนีย ์ เจนวิถีสุข

นศ.ม. การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ. ภาพยนตร์และภาพนิ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24

2.

อาจารย์

นายยุทธนา วงศ์วรี ะโยธิ น*

นศ.ม. วารสารสนเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ร.บ. การปกครอง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

30

3.

อาจารย์

นายจักษุ ตะกรุ ดแก้ว

30

4.

อาจารย์

นางสาวสุ ทธิ ภา วงศ์ยะลา

5.

อาจารย์

นางสาวนาวินี รอดแก้ว

นศ.ม. สื่ อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม
นศ.ม. นิเทศศาสตร์ พฒั นาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ. การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. การโฆษณา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ว.บ. การโฆษณา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

30

30
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ลําดับที่

ตําแหน่ งวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

ภาระการ
สอนต่ อปี

6.

อาจารย์

นายอมรเทพ สกุณา

Master
Degree
of
M.C.S.

Mass Communication
Study (video production)
Pune University, India
วารสารศาสตร์
ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นนั ทา

30

7.

อาจารย์

นางสาวภานุชฎา ศิระยุทธ
โยธิน

นศ.ม. การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ. วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุ
โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุ นนั ทา

30

8.

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวจุไรรัตน์ ทองคําชื่น
วิวฒั น์

24

9.

อาจารย์

การสื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค.บ พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมา
ธิราช
Master Mass Communication
Degree Study (Video Production)
of
Pune University, India

นายเจตน์ จารุ พนั ธ์

ว.ม.

M.C.S

ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

30

72

ลําดับที่

ตําแหน่ งวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

10.

อาจารย์

นางสาวพรเพ็ญ ชวลิตธาดา

11.

อาจารย์

นายศุภฤกษ์ โพธิ ไพรัตนา

12.

อาจารย์

นางวรนารถ ดวงอุดม

13.

อาจารย์

นางสาวศริ นทร์ ขันติวฒั นะกุล

14.

อาจารย์

นางสาวแสงระวี กระจ่าง
ศาสตร์

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

ภาระการ
สอนต่ อปี

M.P.C. Professional
Communication
University of Western
Sydney,Australia
นศ.บ ศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
นศ.ด. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ว.ม. วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว.บ. วิทยุ-โทรทัศน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รปศ.ม. การปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ. การโฆษณา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
นศ.ม. สื่ อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นศ.บ. การโฆษณา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

*ประธานหลักสู ตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

30

30

24

30

30

73

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับที่

ตําแหน่ งวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

ภาระการ
สอนต่ อปี
24

1.

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

2.

อาจารย์

ดร.กนกรัตน์ ยศไกร

3.

* อาจารย์

นายยุทธนา วงศ์วรี ะโยธิ น

นศ.ม. วารสารสนเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ร.บ. การปกครอง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

30

4.

อาจารย์

นางสาวสุ ทธิ ภา วงศ์ยะลา

นศ.ม. นิเทศศาสตร์ พฒั นาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ. การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

30

นางสาวทัศนีย ์ เจนวิถีสุข

นศ.ม. การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ. ภาพยนตร์และภาพนิ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. สหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สื่ อสารมวลชน
ว.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.บ. วิทยุ-โทรทัศน์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมา
ธิราช

*ประธานหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

24

74

ลําดับที่

ตําแหน่ งวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

5.

อาจารย์

นางสาวนาวินี รอดแก้ว

6.

อาจารย์

นายอมรเทพ สกุณา

คุณวุฒิ

นศ.ม. การโฆษณา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ว.บ. การโฆษณา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.บ.

7.

อาจารย์

นางสาวภานุชฎา ศิระยุทธ
โยธิน

8.

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวจุไรรัตน์ ทองคําชื่น
วิวฒั น์

9.

อาจารย์

นายเจตน์ จารุ พนั ธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาวิชาและสถาบัน

ภาระการ
สอนต่ อปี
30

Mass Communication
Study (video production)
Pune University, India
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นนั ทา

นศ.ม. การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ. วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุ
โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุ นนั ทา
ว.ม. การสื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค.บ พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช
M.C.S. Mass Communication
Study (Video Production)
Pune University, India
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

30

30

24

30
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ลําดับที่

ตําแหน่ งวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

10.

อาจารย์

นางสาวพรเพ็ญ ชวลิตธาดา

11.

อาจารย์

นายศุภฤกษ์ โพธิ ไพรัตนา

12.

อาจารย์

นางวรนารถ ดวงอุดม

13.

อาจารย์

นายจักษุ ตะกรุ ดแก้ว

14.

อาจารย์

นางสาวแสงระวี กระจ่าง
ศาสตร์

15.

อาจารย์

นายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

M.P.C. Professional
Communication
University of Western
Sydney,Australia
นศ.บ ศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
นศ.ด. นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ม. วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว.บ. วิทยุ-โทรทัศน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รปศ.ม. การปกครอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ. การโฆษณา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. สื่ อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม
นศ.ม. สื่ อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นศ.บ. การโฆษณา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นศ.ม. นิเทศศาสตร์ พฒั นาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ

ภาระการ
สอนต่ อปี
30

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

30

24

30

30

30

76

ลําดับที่
16.

ตําแหน่ งวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

อาจารย์

นางสาวศริ นทร์ ขันติวฒั นะกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

บธ.ม. การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

ภาระการ
สอนต่ อปี
30

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ

ลําดับที่
1.

ตําแหน่ งวิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื่ อ-สกุล
ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

Ph.D.

Development
Communication
University of
Queensland, Australia
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กศ.ม.

ศศ.บ.

2.

อาจารย์

นายบรรยงค์ สุ วรรณผ่อง

บธ.ม.

นศ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาระการ
สอนต่ อปี
6

บริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
สื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

6
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ลําดับที่
3.

ตําแหน่ งวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ชื่ อ-สกุล
นายสุ รสิ ทธิ์ วิทยารัฐ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

ว.ม.

วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นนั ทา
การโฆษณา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
การสอนศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผูน้ าํ การเมือง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
วิทยุ-โทรทัศน์
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
สื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

ศศ.บ.

4.

อาจารย์

นายทรงพล พงศ์สร้อยเพชร

นศ.ม.
ค.บ.

5.

อาจารย์

นางสาวโสภิต หวังวิววิ ฒั นา

ศศ.ม.
ว.บ.

6.

อาจารย์

นางสาวบุรีรัตน์ สามัตถิยะ

ว.ม.
นศ.บ.

7.

อาจารย์

นางสาวอฑิตยา มะลิซอ้ น

นศ.ม.

ศศ.บ.

8.

อาจารย์

นางสาวดวงพร ทรัพยลักษณ์

ศษ.ม.
นศ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาระการ
สอนต่ อปี
12

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

6

6

12

12

12
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ลําดับที่

ตําแหน่ งวิชาการ

9.

อาจารย์

ชื่ อ-สกุล
นางสาวนฤมล วงศ์สายจันทร์

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

ว.ม.

การบริ หาร
สื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสื อพิมพ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
สื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สังคมวิทยา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช
วิทยุกระจายเสี ยงและ
วิทยุโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

นศ.บ.
10.

อาจารย์

นางสาวจิราพร ยังสุ ข

ศษ.ม.

ศศ.บ.
11.

อาจารย์

นายวัชรกร รัตนกิจ

ว.ม.

ส.ม.

12.

อาจารย์

พันโทหญิงดวงกมล เทวพิทกั ษ์

นศ.ม.

พย.บ.
13.

อาจารย์

นางสาววรางคณางค์ มณี คร

นศ.ม.

นศ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาระการ
สอนต่ อปี
12
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12

12

12

12
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ลําดับที่
14.

ตําแหน่ งวิชาการ
อาจารย์

ชื่ อ-สกุล
นางสาวณฐมน วันวิชยั

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

นศ.ม.

นิเทศศาสตร
พัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จิตวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
การบริ หารการสื่ อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม
การปฐมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ
การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การจัดการทัว่ ไป
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต

กศ.ม.

15.

อาจารย์

นายจักรพันธ์ ยมจินดา

ว.ม.
ศศ.บ.

16.

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นายชิน โพธิ์ อ่อน

กศ.ม.

ศศ.บ.

17.

อาจารย์

นางบุญรอด พัวศรี

นศ.ม.

ศศ.บ.

18.

อาจารย์

นางวิญลี่ รุ่ งฤดีสมบัติกิจ

นศ.ม.
นศ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาระการ
สอนต่ อปี
12
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6

6
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ลําดับที่
19.

ตําแหน่ งวิชาการ
อาจารย์

ชื่ อ-สกุล
นายรณพรหม ชุนงาม

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

นศ.ม.

การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการการสื่ อสาร
องค์กร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
วารสารศาสตร์ และการ
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยครู พระนคร
การสื่ อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชาสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นศ.บ.
20.

อาจารย์

นางเอมอร ณรงค์

นศ.ม.

ว.บ.
21.

อาจารย์

นายธัชนนท์ ลักษณพรพงษ์

ว.ม.

ศศ.บ.

22.

อาจารย์

นายชัยวัฒน์ กุลมา

นศ.ม.
ศศ.บ.

23.

อาจารย์

นางสาวบงกช อักษรดี

นศ.ม.
นศ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาระการ
สอนต่ อปี
12
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6

12

6
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับการฝึ กภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมิ นความพึง พอใจจากผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต มี ความต้อ งการให้บ ณ
ั ฑิ ตมี ป ระสบการณ์ ใ น
วิชาชี พก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนั้น ในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางนิ เทศศาสตร์
เป็ นรายวิชาบังคับ
4.1. มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
4.1.1 มี ทกั ษะในการปฏิ บตั ิ งานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
วิชาชีพที่เป็ นความเชี่ยวชาญของสถานประกอบการ
4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางด้านนิ เทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และ
ปั ญหาการสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ รู ้จกั การทํางานเป็ นทีม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้
4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เรี ยนรู้วฒั นธรรมขององค์กร และรู้จกั รักษาภาพลักษณ์ขององค์กร
4.1.5 กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และรู ้จกั กาละเทศะ
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
ไม่มี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์ การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้กบั นักศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ซึ่ งจะสําเร็ จการศึกษา
2.ส่ งเสริ มกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์
มารยาททางสังคม การวางตน การแต่งกาย โดย
สอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การจัดสัมมนา การศึกษาดูงาน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม มีความซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั
1.มีการสอดแทรกเรื่ องคุณค่า ทัศนคติ จริ ยธรรมแห่ง
และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม วิชาชีพในกระบวนการเรี ยนการสอน และมีการ
ทดสอบและประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ
2.จัดทําโครงการหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริ มสร้าง
คุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ ทางด้าน
1.ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ใน
นิเทศศาสตร์ และการสื่ อสาร
การแก้ปัญหาต่าง ๆ
2.จัดกิจกรรมหรื อโครงการในลักษณะบูรณาการ
วิชาการให้กบั นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษามี
ความรับผิดชอบและเข้าใจการทํางานร่ วมกัน
3.ฝึ กฝนให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นทีม โดยใช้ทกั ษะในการ
สื่ อสาร และความรู ้ดา้ นวิชาการทางนิเทศศาสตร์ โดย
จัดเป็ นโครงการรายบุคคล และรายกลุ่ม
ด้านความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถ 1.มอบหมายงานที่ให้นกั ศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้มีการ
รายงานนําเสนอผลงาน
2..จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3.จัดฝึ กอบรม/ให้ความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีการ
สื่ อสารต่าง ๆ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ านในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
นัก ศึ ก ษาต้องมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเพื่อให้ส ามารถดํา เนิ นชี วิตร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ นในสัง คมอย่า ง
ราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ ยวกับสิ่ ง
ต่อไปนี้ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริ ยธรรม รวมทั้งอาจารย์ตอ้ งมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม
และจริ ยธรรมเพื่อแสดงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษาด้วย
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ซื่ อสัตย์สุจริ ต
2. ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
3. มีวนิ ยั รู ้หน้าที่ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ รู ้กาลเทศะ
4. เสี ยสละ มีน้ าํ ใจ มีจิตสาธารณะ
5. กตัญ�ู มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
6. สุ ภาพ อ่อนน้อม
7. รู ้รักสามัคคีและมีจิตสํานึกประชาธิ ปไตย
8. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั
2. เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่ องการแต่งกายให้เป็ นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาต้องมี ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ น
ผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
4. ปลูกจิตสํานึ กความซื่ อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อการลอกการบ้าน
ของผูอ้ ื่น
5. สอนคุณธรรม จริ ยธรรม สอดแทรกในรายวิชา
6. สอนโดยใช้กรณี ศึกษาและอภิปรายร่ วมกัน
7. สอนโดยการอ้างอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแต่ละวิชาชีพ
8. การแสดงออกอันเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูส้ อน
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่ วมกิจกรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2. การประเมินจากการมีวินยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร
3.
4.
5.
6.
7.

จํานวนผูก้ ระทําทุจริ ตในการสอบ
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรมโดยตรง
สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผูเ้ รี ยนร่ วมกันและกับผูส้ อนทุกคน
การทํางานเป็ นกลุ่ม และรายงานผลงาน

2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
นักศึ กษาต้องมี ความรู ้ และความเข้าใจในศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานของชี วิต และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้ในการดํารงชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
1. มีความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่ รู ้ในสถานการณ์ต่างๆ
2. มีความรู ้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
3. มีความรู ้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทํางานได้
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. บรรยายในชั้นเรี ยนและถามตอบ
2. อภิปรายเป็ นกลุ่มโดยให้ผสู ้ อนตั้งคําถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
3. สอนให้คน้ คว้าและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
4. เปรี ยบเทียบความรู ้จากห้องเรี ยนกับประสบการณ์การปฏิบตั ิงานจริ ง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน
2. ประเมินจากรายงานที่ให้คน้ คว้า
3. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม
2.3 ทักษะทางปัญญา
สามารถประยุกต์ความรู ้ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบตั ิได้อย่างสอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาการสามารถ
บอกเล่ า ด้ว ยการวิ นิ จ ฉัย อย่า งผูร้ ู ้ แ ละสถานการณ์ ที่ ข าดข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ส มบู ร ณ์ สามารถสั ง เคราะห์ แ ละ
ประยุกต์ใช้ผ ลงานวิจยั สิ่ งตี พิมพ์ / สื่ อต่ างๆ ทางวิช าการ สามารถวางแผนอย่างเป็ นอิสระ และดําเนิ นการ
โครงการสําคัญหรื อโครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการ โดยประยุกต์ใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.3.1 ผลการเรียนรู้ ทางด้ านทักษะทางปัญญา
1. สามารถค้นคว้าหาความรู ้ ข้อเท็จจริ ง เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. สามารถใช้ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการค้น คว้า มาศึ ก ษาปั ญ หาและเสนอแนวทางแก้ไ ขได้อย่า ง
สร้างสรรค์
3. สามารถใช้ความรู ้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาใช้ปฏิบตั ิในงานประจําและแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. การเรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหา (PBL)
2. การเรี ยนรู้รายบุคคล (IS)
3. การเรี ยนรู ้จากการทํางาน (WBL)
4. การเรี ยนรู ้ที่เน้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ (RBL)
5. การอภิปรายกลุ่ม
6. การบรรยายโดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูป้ ระสบความสําเร็ จในวิชาชีพ
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
2. การสอบข้อเขียน
3. การเขียนรายงาน
4. การสัมมนา
5. การวิเคราะห์ / วิจารณ์
6. การแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรี ยน
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถริ เริ่ มอย่างสร้างสรรค์และจัดการแก้ไขข้อโต้แย้งปั ญหาที่ยงุ่ ยากซับซ้อน มีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของตนเอง และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ แสดงออกซึ่ งทักษะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
2.4.1 การเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. มีภาวะผูน้ าํ ในการทํางานของกลุ่ม
3. มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของกลุ่ม
4. มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ มีน้ าํ ใจและเสี ยสละพร้อมอุทิศตนในการทํางานเพื่อส่ วนรวม
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. กําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นกลุ่ม
2. กําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรื อต้องประสานงานกับผูอ้ ื่น
3. การเรี ยนรู ้โดยโครงการ (Project Base)
4. การเรี ยนรู ้เชิงบริ การ
5. กิจกรรมบทบาทสมมุติ
6. ศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษา
2.4.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผูเ้ รี ยนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ งาน
2. ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน
3. สังเกตพฤติกรรมในการเรี ยน
4. ใช้ผลการประเมินจากการเรี ยนรู ้เชิงบริ การ
5. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่ อสารได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเหมาะสมกับ ผูฟ้ ั ง นํา เสนอรายงานทั้ง รู ป แบบที่ เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการจากสิ่ งตีพิมพ์ / สื่ อต่างๆ ทางวิชาการและวิชาชี พ มีความสามารถในการประเมินผล
อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ขอ้ มูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารใน
การตรวจสอบปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

สารสนเทศ

2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี

1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ อย่าง
มีวจิ ารณญาณเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ
2. มีความรู ้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู ้เพื่อนําไปใช้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทดสอบความรู ้ความสามารถด้านภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์
2. แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้คณิ ตศาสตร์ หรื อสถิติ
3. ฝึ กใช้สถิติประมวลผลข้อมูลในการวิจยั
4. ใช้ตาํ ราภาษาอังกฤษ ประกอบการเรี ยนการสอน
5. ฝึ กให้คน้ คว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
6. ฝึ กให้นาํ เสนอผลงานที่คน้ คว้าด้วยตนเองในรู ปแบบต่างๆ
7. บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย และซอฟต์แวร์ หรื อสื่ อต่างๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถ
ทําได้
8. ฝึ กให้นาํ เสนอผลงานที่คน้ คว้าด้วยตนเองในรู ปแบบต่างๆ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า
2. ประเมินผลจากการนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
4. ผลการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิ ตศาสตร์

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอกบังคับ เอกเลือก และ

กลุ่มฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ/สหกิจ
3.1 ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1.มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก สํานึก เห็นคุณค่าของความเป็ นคนดี มี
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการตามหลักการนิเทศศาสตร์
2. มีวนิ ยั ในตนเอง อดทน ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร และ
ต่อสังคมโดยรวม
3. มีจิตสํานึ กสาธารณะ และตระหนักถึงบทบาทของการเป็ นนักนิเทศศาสตร์ ในการแก้ไข
ปั ญหาและพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
4.วิ เ คราะห์ และสามารถนํ า ความรู ้ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ท้ ัง ใน
ชีวติ ประจําวัน การเรี ยน และวิชาชีพ
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3.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กรของหลักสู ตร เพื่อให้นกั ศึกษามีความตระหนัก มีจิตสํานึกและ
ระเบียบวินยั
2.จัด การเรี ย นการสอนโดยเน้น เรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมสอดแทรกในรายวิ ช า และการ
มอบหมายให้นกั ศึกษาทํากิจกรรม โครงงานต่าง ๆ
3.การเรี ยนการสอนต้องเน้นการประยุกต์ใ ช้คุ ณธรรม จริ ย ธรรมสําหรั บการนํา ไปประกอบ
วิชาชีพ และการดําเนินชีวติ ประจําวัน
4. อาจารย์ผสู ้ อนต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่นกั ศึกษา
3.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.ประเมิ น จากจํา นวนการเข้า ชั้ น เรี ย นของนัก ศึ ก ษา การส่ ง งานตามกํา หนดระยะเวลาที่
มอบหมาย รวมทั้งการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชาและของหลักสู ตร
2.ประเมินจากจํานวนผูท้ ุจริ ตในการสอบ
3. ประเมินจากการทํางานเป็ นทีม และการทํากิจกรรมร่ วมกันระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
4. ประเมินจากความรับผิดชอบที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายให้ทาํ งานหรื อกิจกรรมโครงงานต่าง ๆ
3.2 ด้ านความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางนิ เทศศาสตร์ รวมถึงผลกระทบ
ของนิเทศศาสตร์ ที่มีต่อบริ บทอื่น ๆ ทางสังคม
2. สามารถนําความรู ้ ความเข้าใจในศาสตร์ ต่าง ๆ มาบูรณาการกับการเรี ยนรู้ในชั้นเรี ยน และ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
3. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง
4. สามารถประเมิน สรุ ป และตัดสิ นเกี่ยวกับความคิด ค่านิยม ผลงานต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์
และเหมาะสมกับผูไ้ ด้ชื่อว่าเป็ นนักนิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

89

3.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1.การบรรยายในชั้นเรี ยน และการซักถาม ร่ วมแสดงความคิดเห็น
2.การอภิปรายกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
3.สอนให้นักศึ กษารู ้ จกั ศึ กษาค้นคว้า จากแหล่ ง ข้อมูล ต่า ง ๆ โดยให้รู้จกั การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้ มูล
4.สอนโดยเน้นความรู ้ดา้ นวิชาการควบคู่ไปกับการฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง
3.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2. ประเมินจากรายงานหรื อโครงงานที่มอบหมาย
3.ประเมินจากการจัดกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสอบถาม
3.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ ทางด้ านทักษะทางปัญญา
1.สามารถวิเคราะห์และวางแผนการสื่ อสารในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สามารถประยุกต์ความรู ้ทางนิเทศศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กนั ใช้ทกั ษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแก้ปัญหา
3.สามารถนําความรู ้ ด้านนวัตกรรมทางนิ เทศศาสตร์ และศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องมาพัฒนา
ทักษะในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล
4.สามารถสร้างความลุ่มลึกทางความคิดและสามารถสร้างสรรค์การสื่ อสารให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายในบริ บทที่หลากหลาย
3.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1.การเรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหา (PBL)
2.การเรี ยนรู ้รายบุคคล (IS)
3.การเรี ยนรู ้จากการทํางาน (WBL)
4.การอภิปรายกลุ่ม
5.การบรรยายโดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1.ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
2.การสอบข้อเขียน
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3.การสอบปฏิบตั ิรายบุคคล และรายกลุ่ม
4.ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์/วิจารณ์
5.ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
3.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.สามารถสื่ อสารสนทนาตอบโต้ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างลึกซึ้ งในประเด็นปั ญหาที่
เกิดขึ้นกับสังคม
3. มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ต่าง ๆ
และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็ นอย่างดี
4.สามารถเป็ นผูน้ าํ หรื อผูต้ ิดตามสถานการณ์และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในสังคมได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดในการพัฒนาชุมชน สังคม ภูมิภาค และนานาชาติ
3.4.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์
1.กําหนดกิจกรรมเป็ นกลุ่ม เป็ นทีม
2.กําหนดการทํางานเป็ นโครงการโดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและรับผิดชอบโครงการทั้งหมด
3. ศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษาที่ฝึกให้นกั ศึกษาได้แสดงความเป็ นผูน้ าํ และฝึ กการแก้ไขปั ญหาใน
กรณี ต่าง ๆ
4.การฝึ ก โดยใช้บทบาทสมมุติ
3.4.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1.ประเมินผลงานของกลุ่ม หรื อทีม
2.ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินกิจกรรมโครงการ
3.ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
4.ประเมินโดยใช้แบบทดสอบ

สารสนเทศ

3.5 ด้ านทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี

1.มีทกั ษะการสื่ อสาร ทั้งการพูด การเขียน และการฟั ง มีความสามารถในการนําเสนองาน
ด้วยสื่ อที่หลากหลาย
2. สามารถประเมินผลการทํางานในเชิงตัวเลข สถิติ การแปลความหมายของสถิติและตัวเลข
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3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่องานนิเทศศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
ก่อให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าขององค์กร และเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดที่เหมาะสมกับงานในหน้าที่
4.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื บค้น การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
และนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม
3.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ทดสอบทักษะการสื่ อสาร เช่น การพูด การเขียน การฟัง และการนําเสนองาน
2.ฝึ กการใช้สถิติประมวลผลข้อมูลในการวิจยั
3.ฝึ กค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
4.ใช้คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย ซอฟแวร์หรื อสื่ อต่าง ๆ ในทุกรายวิชาที่ทาํ ได้
5.ฝึ กให้นาํ เสนอผลงานที่คน้ คว้าด้วยตนเองในรู ปแบบต่าง ๆ
3.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบตั ิ
2.ประเมินผลจากการนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3.ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
4.ประเมินผลจากการงานที่ได้รับมอบหมาย
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
4.1 ผลการเรี ยนรู้ในตารางแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จาก
หลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีความหมายดังนี้
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตย์สุจริ ต
2. ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
3. มีวนิ ยั รู ้หน้าที่ ตรงเวลา รับผิดชอบ รู ้กาลเทศะ
4. เสี ยสละ มีน้ าํ ใจ มีจิตสาธารณะ
5. กตัญ�ู มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
6. สุ ภาพ อ่อนน้อม
7. รู ้รักสามัคคี และมีจิตสํานึกประชาธิ ปไตย
8. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4.1.2 ความรู้
1. มีความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่ รู ้ในสถานการณ์ต่างๆ
2. มีความรู ้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
3. มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทํางานได้
4.1.3 ทักษะทางปั ญญา
1. สามารถค้นคว้าหาความรู ้ขอ้ เท็จจริ ง และ เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. สามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปั ญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถใช้ความรู ้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาใช้ปฏิบตั ิในงานประจําและแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. มีภาวะผูน้ าํ ในการทํางานของกลุ่ม
3. มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของกลุ่ม
4. มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ มีน้ าํ ใจ และเสี ยสละ พร้อมอุทิศตนในการทํางานเพื่อส่ วนรวม
4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ อย่างมี
วิจารณญาณเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
2. มีความรู ้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู ้เพื่อนําไป ใช้ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.2 ผลการเรี ยนรู้ ใ นตารางแผนที่แสดงการกระจายความรั บ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จ าก
หลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน มีความหมายดังนี้
4.2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก สํานึก เห็นคุณค่าของความเป็ นคนดี มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการตามหลักการนิเทศศาสตร์
2. มีวนิ ยั ในตนเอง อดทน ซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อ
สังคมโดยรวม
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3. มี จิตสํา นึ ก สาธารณะ และตระหนักถึ งบทบาทของการเป็ นนัก นิ เทศศาสตร์ ใ นการแก้ไ ข
ปั ญหาและพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
4. วิเคราะห์ และสามารถนําความรู้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมไปประยุกต์ใช้ท้ งั ในชีวิตประจําวัน
การเรี ยน และวิชาชีพ
4.2.2 ด้ านความรู้
1.มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางนิ เทศศาสตร์ รวมถึงผลกระทบ
ของนิเทศศาสตร์ ที่มีต่อบริ บทอื่น ๆ ทางสังคม
2.สามารถนําความรู ้ ความเข้าใจในศาสตร์ ต่าง ๆ มาบูรณาการกับการเรี ยนรู้ในชั้นเรี ยน และ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
3.สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง
4.สามารถประเมิน สรุ ป และตัดสิ นเกี่ยวกับความคิด ค่านิยม ผลงานต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์
และเหมาะสมกับผูไ้ ด้ชื่อว่าเป็ นนักนิเทศศาสตร์
4.2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1.สามารถวิเคราะห์และวางแผนการสื่ อสารในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สามารประยุกต์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กนั ใช้ทกั ษะทางวิชาชี พ
และดุลยพินิจในการแก้ปัญหา
3.สามารถนําความรู ้ ดา้ นนวัตกรรมทางนิ เทศศาสตร์ และศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา
ทักษะในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิผล
4.สามารถสร้างความลุ่มลึกทางความคิดและสามารถสร้างสรรค์การสื่ อสารให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายในบริ บทที่หลากหลาย
4.2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.สามารถสื่ อสารสนทนาตอบโต้ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างลึกซึ้ งในประเด็นปั ญหาที่
เกิดขึ้นกับสังคม
3. มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ต่าง ๆ
และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็ นอย่างดี
4.สามารถเป็ นผูน้ าํ หรื อผูต้ ิดตามสถานการณ์และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดในการพัฒนาชุมชน สังคม ภูมิภาค และนานาชาติ
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4.2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะการสื่ อสาร ทั้งการพูด การเขียน และการฟั ง มีความสามารถในการนําเสนองานด้วย
สื่ อที่หลากหลาย
2. สามารถประเมินผลการทํางานในเชิงตัวเลข สถิติ การแปลความหมายของสถิติและตัวเลข
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่องานนิ เทศศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผล
ก่อให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าขององค์กร และเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดที่เหมาะสมกับงานในหน้าที่
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื บค้น การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลและ
นํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม
4.3 ผลการเรี ยนรู้ ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จาก
หลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ เอกเลือก และกลุ่มฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ/สหกิจ มี
ความหมายดังนี้
4.3.1 ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
1.มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก สํานึก เห็นคุณค่าของความเป็ นคนดี มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการตามหลักการนิเทศศาสตร์
2. มี วิ นั ย ในตนเอง อดทน เสี ยสละ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
ต่อองค์กร และต่อสังคมโดยรวม
3. มีความรู ้ ความเข้าใจ และปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในบทบาทของนักนิ เทศ
ศาสตร์ และสามารถทํางานเป็ นทีม มีมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดี กบั ทุกคนในทุกระดับขององค์กร ยอมรับฟั งความ
คิดเห็นที่แตกต่าง และมีมุมมองในการแก้ไขปั ญหา และข้อขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์
4. วิเคราะห์ และสามารถนําความรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมไปประยุกต์ใช้ท้ งั ในชี วิตประจําวัน
การเรี ยน และวิชาชีพ
4.3.2 ด้ านความรู้
1.มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง และปฏิบตั ิการด้านนิ เทศศาสตร์ โดย
อาศัยความรู ้ดา้ นนิเทศศาสตร์
2.สามารถนําความรู ้ ความเข้าใจในศาสตร์ ต่าง ๆ มาบูรณาการกับการเรี ยนรู้ในชั้นเรี ยน และ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
3.สามารถ ติ ด ตามความเปลี่ ยนแปลงทางวิ ช าการ แล ะวิ ช าชี พ ทั้ งภาคทฤษ ฎี
และภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
4.สามารถประเมิ น สรุ ป และตัด สิ นเกี่ ย วกั บ ความคิ ด ค่ า นิ ย ม ผลงานต่ า ง ๆ อย่ า ง
มีหลักเกณฑ์ และเหมาะสมกับผูไ้ ด้ชื่อว่าเป็ นนักนิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4.3.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1.สามารถวิเคราะห์และวางแผนการสื่ อสารในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สามารประยุกต์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กนั ใช้ทกั ษะทางวิชาชี พ
และดุลยพินิจในการแก้ปัญหา
3.สามารถนําความรู ้ ด้านนวัตกรรมทางนิ เทศศาสตร์ และศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา
ทักษะในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล
4.สามารถสร้างความลุ่มลึกทางความคิดและสามารถสร้างสรรค์การสื่ อสารให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายในบริ บทที่หลากหลาย
4.3.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.สามารถสื่ อสารสนทนาตอบโต้ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างลึกซึ้ งในประเด็นปั ญหาที่
เกิดขึ้นกับสังคม
3. มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ต่าง ๆ
และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็ นอย่างดี
4.สามารถเป็ นผูน้ าํ หรื อผูต้ ิดตามสถานการณ์และปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในสังคมได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดในการพัฒนาชุมชน สังคม ภูมิภาค และนานาชาติ
4.3.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.มีทกั ษะการสื่ อสาร ทั้งการพูด การเขียน และการฟั ง มีความสามารถในการนําเสนองาน
ด้วยสื่ อที่หลากหลาย
2. สามารถประเมินผลการทํางานในเชิงตัวเลข สถิติ การแปลความหมายของสถิติและตัวเลข
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่องานนิ เทศศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
ก่อให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าขององค์กร และเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดที่เหมาะสมกับงานในหน้าที่
4.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื บค้น การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
และนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป


1
2
3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
และการสื่ อสาร

GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวิต

GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
GESC1106 การคิดและ
คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

ความรับผิดชอบรอง



1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรับผิดชอบหลัก

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา ภาษา
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ขั้นสูง
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมสําหรับการสมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อ
การสื่ อสาร

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์
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GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการ

เรี ยนรู้

GEHS1101 l สุนทรี ยภาพของชีวิต
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อ
ความสุขของชีวิต

GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและ
การใช้เหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

98

65

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1 2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์

GESO1001 พลวัตสังคมไทย
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
GESO1102 มนุษย์กบั

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3



















































































































































































































GESO1105 ธุรกิจสําหรับ











































GEPA1001 การออกกําลังกาย





















































































สิ่ งแวดล้อม

GESO1103 กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน

GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียง
และการประยุกต์ใช้

ชีวิตประจําวัน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา พลานามัย
เพื่อสุขภาพ

GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน
COMM1101 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิ เทศศาสตร์
COMM1102 การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
COMM1103 หลักนิเทศศาสตร์
COMM1104 หลักการสื่ อสารมวลชน
COMM1105 หลักการสื่ อสารการตลาด
COMM1106 การสื่ อข่าวและการรายงานข่าว
COMM2101 วาทนิเทศ
COMM3101 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการสื่ อสาร
COMM3102 การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
COMM3901 วิธีวิจยั วิทยาทางนิ เทศศาสตร์
ENGL3771 ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 1
ENGL4772 ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 2
LAWS2108 กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอกบังคับ เอกเลือก
และกลุ่มวิชาประสบการณ์ วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

กลุ่มวิชาเอก
เอกบังคับ
BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
COMM2201 วารสารศาสตร์เปรี ยบเทียบ
COMM2202 การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
COMM2203 การบรรณาธิกรณ์สื่อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
COMM2204 การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว
COMM2205 การเขียนบทความและบทวิจารณ์
COMM2301 หลักการประชาสัมพันธ์
COMM2302 หลักการโฆษณา
COMM2303 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM2304 ศิลปะการนําเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM2305 การผลิตและสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์
COMM2306 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
COMM2307 เทคโนโลยีสารสนแทศและสื่ อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา
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4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4

















































































































101

71

รายวิชา
เอกบังคับ
COMM2401 หลักการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
COMM2402 การสร้างสรรค์บทวิทยุกระจายเสี ยง
COMM2403 การสื่ อความหมายด้วยภาพและเสี ยงด้านงานวิทยุโทรทัศน์และสื่ อ
ใหม่
COMM2404 การสร้างสรรค์บทวิทยุโทรทัศน์
COMM2405 การสื่ อข่าวและผลิตรายการข่าวเพื่อวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์
และสื่ อใหม่
COMM2406 การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสี ยง
COMM2409 การตัดต่อเบื้องต้นเพื่องานวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และสื่ อ
ใหม่
COMM3201 การรายงานข่าวเชิงสื บสวน
COMM3203 การจัดการงานวารสารสนเทศ
COMM3204 การเขียนสร้างสรรค์เชิ งวารสารศาสตร์
COMM3205 วารสารศาสตร์ ออนไลน์
COMM3301 การจัดการงานประชาสัมพันธ์
COMM3307 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
COMM3308 การวางแผนและการรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
COMM3401 การสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

COMM3402 การจัดการและงานธุรกิจออกอากาศ
COMM4202 วารสารศาสตร์ส่ิ งพิมพ์
COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
เอกเลือก
COMM2206 การรายงานและการวิจารณ์ข่าววัฒนธรรมและบันเทิง
COMM2207 การรายงานข่าววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
COMM2208 การรายงานข่าวการเมือง
COMM2209 การรายงานข่าวเศรษฐกิจ
COMM2308 การสื่ อสารภาพลักษณ์
COMM2407 ผูด้ าํ เนินรายการทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
COMM2408 ออกแบบงานศิลป์ เพื่องานวิทยุโทรทัศน์
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สารสนเทศ

3


4


1


2


3


4


1


2























 
 
 
 














































  
  
  






  
  
  

  
  
  





หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

4




1





3




3




4





2















































































103

0

รายวิชา

COMM2410 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์นอกสถานที่
COMM3202 การถ่ายภาพวารสารสนเทศ
COMM3206 สื่ งพิมพ์ชุมชน
COMM3302 การวิเคราะห์ตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
COMM3303 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM3304 การเขียนบทโฆษณา
COMM3305 การจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
COMM3306 การจัดการการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
COMM3309 การประชาสัมพันธ์องค์การ
COMM3310 การจัดการความสัมพันธ์เชิ งบูรณาการ
COMM3403 ศิลปะการแสดงและการกํากับ
COMM3404 การตัดต่อขั้นสูงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
COMM3405 วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน
COMM3406 การผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อใหม่
COMM3407 การผลิตสารคดีทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
COMM3408 การนําเสนองานด้านวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
COMM3409 วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเด็กและเยาวชน
COMM3410 การคิดสร้างสรรค์และผลิตงานข้ามสื่ อ
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1

รายวิชา

COMM3411 เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่ อสาร
COMM4201 การแปลข่าว
COMM4203 การรายงานข่าวต่างประเทศ
COMM4301 การจัดการประเด็นปั ญหาเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM4401 การวิพากษ์งานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
COMM4502 การออกแบบเนื้อหากีฬาเพื่อสื่ อใหม่
COMM4902 การวิจยั ทางนิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาปฏิบัติการ ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
COMM4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พนิ เทศศาสตร์
COMM4802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พทางนิ เทศศาสตร์
COMM4803 เตรี ยมสหกิจศึกษาทางนิ เทศศาสตร์
COMM4804 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
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สารสนเทศ

1 2 3 4 1 2
     
     
     

3




4




1




2




3




4




1




2




3




4




1




2




3




     
     








































4






     
     















































































































































หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

105

106

หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม
ว่า ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา :
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในหลักสู ตร
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบจากคะแนน
การสอบหรื องานที่มอบหมายให้ทาํ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะงานกลุ่มหรื อลักษณะงานเดี่ยวก็ตาม โดยคํานึ งถึงผล
การเรี ยนรู้และกลยุทธ์การสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน และกําหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของระบบการประกันคุ ณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งผูป้ ระเมินจากภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา โดย
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอนและมีการประเมินผลข้อสอบ
โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เพื่อให้มีหลักประกันทางด้านคุณภาพและมาตรฐาน การทวนสอบในระดับ
หลักสู ตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุ ณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดําเนิ นการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากทีน่ ักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกํา หนดวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนัก ศึ ก ษา ควรเน้ น การทํา วิ จ ัย
สัม ฤทธิ ผลของการประกอบอาชี พ ของบัณฑิ ตที่ ท าํ อย่า งต่อ เนื่ องและนํา ผลวิจยั ที่ ไ ด้ย อ้ นกลับ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรี ย นการสอนและหลัก สู ต รแบบครบวงจร รวมทั้ง การประเมิ น คุ ณ ภาพของหลัก สู ต รและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยมุ่งเน้นในการวิจยั ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถและความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ
2. ศึกษาความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการ โดยการส่ งแบบสอบถามหรื อขอเข้าสัมภาษณ์
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ นั้น ๆ
3. ศึกษาความก้าวหน้าในตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

107
4. ศึกษาความคิดเห็นจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพในด้านความพร้อมและความเหมาะสม
ของเนื้อหาที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื่อนําข้อคิดเห็นนั้นมาปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
5. ศึกษาความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อเป็ นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้
ของนักศึกษา
6. สํารวจจํานวน ผลงานของนักศึกษาเช่น จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชี พ จํานวนกิจกรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาํ ประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การสําเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบีย บข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่ :
1.1 มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู ใ ห้แก่ อาจารย์ใหม่เรื่ องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษาในรายวิชา
1.2 ให้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบัน คณะตลอดจนหลักสู ตรที่สอน
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน การวิจยั เพื่อพัฒนาการ
สอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําปรึ กษา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
1.6 ส่ งเสริ มอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื่ อง สนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุ ม อบรม สัมมนาทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆเพื่อพัฒนาวิชาชี พอาจารย์ ทั้งในประเทศและ/ หรื อต่างประเทศ การร่ วมเครื อข่ายพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์ :
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1. ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื่ อง สนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุ ม อบรม สัมมนาทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆเพื่อพัฒนาวิชาชี พอาจารย์ ทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ การร่ วมเครื อข่ายพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
3. การพัฒ นาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น การวิ จ ัย การทํา ผลงานทางวิ ช าการ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การอบรมระยะสั้น ฯลฯ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
1. การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และคุณธรรม
2. มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
3. ส่ ง เสริ มการทํา วิ จ ัย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ เ ป็ นหลัก และเพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4. จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั และจัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่างๆ ของคณะ
5. จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร :
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตร มีหน้าที่ในการกํากับดูแลและให้คาํ แนะนํา
ตลอดจนกําหนดนโยบายในการบริ หารหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีแนวทางในการดําเนิ นงาน
ดังนี้
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
ทันสมัยโดยคณาจารย์ใน
หลักสู ตรและนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรื อเป็ นผูน้ าํ ในการสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ ๆ ทางด้านนิ เทศ
ศาสตร์
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู ้ มีแนวทางการเรี ยนที่
สร้างทั้งความรู ้ความสามารถใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพที่ทนั สมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสู ตรอย่างสมํ่าเสมอ

การดําเนินการ
1. จัดให้หลักสู ตรมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชี พ
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุก ๆ 5 ปี
3. จัดรู ปแบบในการเรี ยน
ในวิชาเรี ยนให้มีท้ งั ภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบตั ิ และมีแนว
ทางการเรี ยนหรื อกิจกรรมประจํา
วิชาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาความรู ้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง
4. จัดให้มีผสู้ นับสนุนการ
เรี ยนรู้ และ หรื อผูช้ ่วยสอนเพื่อ
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประเมินผล
1. หลักสู ตรที่สามารถ
อ้างอิงกับมาตรฐานที่กาํ หนด
โดยองค์กรวิชาชีพทางด้าน มี
ความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุ งสมํ่าเสมอ
2. จํานวนวิชาเรี ยนที่มี
ภาคปฏิบตั ิและวิชาเรี ยนที่มี
แนวทางให้นกั ศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ดว้ ย
ตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อ
คณาจารย์ ประวัติและคุณวุฒิ
พร้อมทั้งประสบการณ์และการ
อบรมและพัฒนาของคณาจารย์
4. จํานวนบุคลาการ
ผูส้ นับสนุนการสอน
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
5. กําหนดให้อาจารย์ที่
สอนในหลักสู ตรมีคุณวุฒิไม่
ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์
6. มีจาํ นวนอาจารย์
ประจําในหลักสู ตรไม่นอ้ ย
กว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
7. สนับสนุนให้อาจารย์
ผูส้ อนเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพนิเทศศาสตร์
8. ส่ งเสริ มให้อาจารย์
ประจําในหลักสู ตรให้ไปดู
งานในหลักสู ตรหรื อวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ
9. มีการประเมิน
หลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายในทุกปี
และภายนอกอย่างน้อยทุก 4
ปี
10. จัดทําฐานข้อมูล
ทางด้านนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั
งบประมาณ ความร่ วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ
เป็ นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประเมินผล
5. การเรี ยนรู ้และ
บันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้
6. ผลของการประเมิน
การเรี ยนการสอน อาจารย์
ผูส้ อน
7. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะฯทุก 2 ปี
8. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก ๆ 4 ปี
9. ประเมินผลโดย
บัณฑิตผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทุก ๆ
2 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
หลักสู ตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี จากคณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายได้ เพื่อดําเนิ นโครงการพัฒนาอาจารย์และพัฒนานักศึกษา ตลอดจนสนับสนุ นการเรี ยนการสอนในชั้น
เรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้อาคารสถานที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใช้อาคาร 9,9/1 ในการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ห้องปฏิบตั ิการพร้อมครุ ภณั ฑ์
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9

ประเภท
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการประชาสัมพันธ์
ห้องปฏิบตั ิการตัดต่อ
ห้องปฏิบตั ิการถ่ายภาพ
ห้องปฏิบตั ิการวารสารศาสตร์
ห้องปฏิบตั ิการบันทึกเสี ยง
ห้องปฏิบตั ิการสตูดิโอ
ห้องเรี ยน

ห้องประชุมสัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขนาด
40 เครื่ อง
20 คน
20 คน
15 คน
30 คน
15 คน
60 คน
100 คน
60 คน
40 คน
30 คน
140 คน
100 คน

จํานวน (ห้ อง)
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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อุปกรณ์ การศึกษา
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภท
เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
ชุดเครื่ องขยายเสี ยง
เครื่ องเล่น VDO/DVD
LCD Projector
เครื่ องฉายแผ่นทึบ

จํานวน
7 ชุด
7 ชุด
3 เครื่ อง
19 ชุด
4 เครื่ อง

*** มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันระหว่างคณะ,สาขาวิชา
2.2.2. ห้องปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (E-Learning)
ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่ ง
ให้บริ การหนังสื อ ตํารา วารสาร วิทยานิ พนธ์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุทางการตลาด
และสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิ ดสอนจํานวนทั้งสิ้ น 1,959 เล่ม ประกอบด้วย
- หนังสื อภาษาไทย
จํานวน 1,228 เล่ม
- หนังสื อภาษาอังกฤษ
จํานวน 177 เล่ม
- วารสารภาษาไทย
จํานวน 118 เล่ม
- สื่ อ CD,DVD
จํานวน 161 เรื่ อง
- งานวิจยั
จํานวน 103 เล่ม
- สารคดี
จํานวน 81 เล่ม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้ อหนังสื อ ตําราและสื่ อการ
สอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริ การให้กบั อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อทางหลักสู ตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาจะเป็ นผูค้ ดั เลือกให้
เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปั จจุบนั นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิ ญมาสอนในบางรายวิชายังมีส่วนร่ วมในการ
เสนอแนะรายชื่ อหนังสื อหรื อตําราที่เกี่ยวข้องให้สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้ อหนังสื อใน
ส่ วนของคณะจะมีหอ้ งสมุดย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสื่ อการสอน
อื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่ องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางการบัญชี เครื่ องฉายสไลด์ เครื่ องฉายภาพข้ามศีรีษะ เป็ นต้น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี เ จ้า หน้า ที่ ป ระจํา ห้อ งสมุ ด ของคณะ ซึ่ ง จะประสานงานการจัด ซื้ อ จัด หาหนัง สื อ เพื่ อนํา เข้า
ห้องสมุดกลางและทําหน้าที่ประเมินความเพียงพอของหนังสื อ ตํารา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ดา้ นโสตทัศนูปกรณ์
จะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ และยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการการใช้สื่อ
ของอาจารย์ดว้ ย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่ :
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณาจารย์ประจําหลักสู ตรมีการประชุมร่ วมกันเพื่อวางแผนการ
จัดการเรี ยนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดยจะเก็บรวบรวม
ทั้งหมดเพื่อประกอบการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรตลอดจนประชุ มปรึ กษาหารื อแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร เพื่อให้ได้บณั ฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริ หารคณะโดยพิจารณาจาก
ประวัติการศึกษาโดยวุฒิการศึกษาที่รับคือระดับปริ ญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาและประสบการณ์ทาํ งานตรงจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
หลัก สู ตรใช้ศ ัก ยภาพบุ ค ลากรสายสนับ สนุ นการเรี ย นการสอนร่ ว มกับ คณะ ทั้ง นี้ ค วรมี คุณวุฒิ
ปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบหรื อตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
มี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
คณะและมหาวิทยาลัย
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5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึ กษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
ด้านการเรี ยนการสอนสามารถที่จะปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยคณาจารย์ประจําหลักสู ตรจะ
เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาและคณาจารย์ทุกคนจะต้องมีภาระหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั นักศึกษา โดยมีการกําหนด
ชัว่ โมงภาระงานในการให้คาํ ปรึ กษา(Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษาได้
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
การที่นกั ศึกษาในหลักสู ตรมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชา นักศึกษาสามารถยื่นคํา
ร้องขอดูรายละเอียดการประเมินผลของอาจารย์ผสู ้ อนได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและความต้องการของตลาดแรงงานเป็ นประจํา
ทุกปี พร้ อมทั้งนําผลการวิจยั มาปรับปรุ งคุณภาพของบัณฑิ ตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
x
x
x
x
x
หลักสู ตร
2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/วิชา
(ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
4) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
x
x
x
x
x
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้ นสุ ดการสอบ
ปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.
x
x
x
x
x
7 ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6) มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
x
x
x
x
x
25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) มี การพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนกลยุทธ์
การสอน และหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมิน

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

การดําเนินงานของหลักสู ตรที่รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่ผา่ นมา
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9) อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอนได้รับการ
พัฒนาด้านการเรี ยนการสอนและอื่นๆไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13) ระดับคะแนนสะสมของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับในแต่
ละปี ของนักศึกษาไม่ต่าํ กว่า C และมีจาํ นวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
14) มีการทวนสอบกลุ่มวิชาชีพที่เป็ นรายวิชาตามข้อกําหนดใน
สภาวิชาชีพ และนักศึกษาต้องมีคะแนนสอบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
60 ของคะแนนทั้งหมด และมีจาํ นวนนักศึกษาที่สอบผ่านการ
ประเมินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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x

x
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
15) ร้อยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จ
การศึกษา ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80
16) บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
ก.พ. กําหนด
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
x
x
11
1-5
9

12
1-5
10

12
1-5
10

13
1-5
10

16
1-5
12

เกณฑ์ ประเมิน :
หลัก สู ต รได้ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิฯ ต้อ งผ่า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ดัง นี้ ตัว บ่ ง ชี้ บัง คับ
(ตัวบ่งชี้ ที่ 1-5) มีผลดําเนิ นการบรรลุเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ย
กว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตังบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์ การสอน :
คณะกรรมการหลักสู ตร กําหนดให้ผสู้ อนจัดการเรี ยนการสอนตาม มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชาและ
ให้ผูป้ ระสานงานรายวิช าประเมิ นกลยุท ธ์ ก ารสอนเพื่อปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพการสอนในครั้ งต่อไป จากนั้นให้
นําเสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เพื่อดําเนินการต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน:
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทําได้ดงั ต่อไปนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาที่เรี ยนในแต่ละรายวิชา
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผสู้ อน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาและบัณฑิต
2.2 ผูใ้ ช้บณั ฑิต
2.3 ผูท้ รงคุณวุฒิ
2.4 อาจารย์ผสู ้ อน
2.5 กรรมการบริ หารหลักสู ตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
สาขาวิชาผ่านการประเมินจากหน่ วยงานประกันคุณภาพหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนของ
สาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร
ในการทบทวนผลการประเมินของสาขาเพื่อการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
4.1 สาขาวิ ช าเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การพัฒ นาหลัก สู ต รจากนัก ศึ ก ษา บัณ ฑิ ต และผู้ใ ช้บ ัณ ฑิ ต รวมถึ ง
ผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะ
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยอาจารย์ในสาขาวิชาร่ วมกันวิเคราะห์เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
4.3 ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
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ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง
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การเปรี ยบเทียบหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549 กับหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554

หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts
(Communication Arts)
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ )
Bachelor of Arts
(Communication Arts)
ชื่อย่ อ : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์ )
B.A.(Communication Arts)
แขนงวิชา

แขนงวารสารศาสตร์

แขนงการประชาสัมพันธ์

แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
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เหตุผล

ภาษาไทย : ศิลปศาตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts
(Communication Arts)
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ )
Bachelor of Arts
(Communication Arts)
ชื่อย่ อ : ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์ )
B.A.(Communication Arts)
ยกเลิกแขนงวิชา
กลุ่มวิชา
เปลี่ยนเป็ นกลุ่มวิชา ตาม
ข้อกําหนดของ สกอ.
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ และสื่อออนไลน์ ยกเลิกแขนงวารสาร
ศาสตร์ เปลี่ยนเป็ นกลุ่ม
วิชาวารสารศาสตร์และสื่ อ
ออนไลน์ (จากผลการ
วิพากษ์หลักสูตร)
กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา ยกเลิกแขนงการ
ประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนเป็ นกลุ่มวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และการ
โฆษณา (จากผลการ
วิพากษ์หลักสูตร)
กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ยกเลิกแขนง
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
และสื่อใหม่
โทรทัศน์ เปลี่ยนเป็ นกลุ่ม
วิชาวิทยุกระจายเสี ยงวิทยุ
โทรทัศน์และสื่ อใหม่
(จากผลการวิพากษ์)
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แขนงการโฆษณา

จํานวนหน่วยกิตรวม

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
-

131หน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตรวม

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30 หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา

6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

7 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย

2 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย

2.หมวดวิชาเฉพาะ

95หน่ วยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน

24หน่ วยกิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กลุ่มวิชาแกน

เหตุผล

ยกเลิกแขนงการโฆษณา
นําไปรวมเป็ นกลุ่ม
วิชาการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา (จากผล
การวิพากษ์หลักสูตร)
136หน่วยกิต เพิม่ จํานวนหน่วยกิตจาก
131 หน่วยกิตเป็ น 136
หน่วยกิต เพื่อให้นกั ศึกษา
ได้เรี ยนวิชาปฏิบตั ิที่
จําเป็ นต่อวิชาชีพมากขึ้น
30 หน่ วยกิต ไม่ปรับ ตามข้อกําหนด
ของมหาวิทยาลัย
6 หน่วยกิต ไม่ปรับ ตามข้อกําหนด
ของมหาวิทยาลัย
9 หน่วยกิต ไม่ปรับ ตามข้อกําหนด
ของมหาวิทยาลัย
7 หน่วยกิต
ไม่ปรับ ตามข้อกําหนด
ของมหาวิทยาลัย
6 หน่วยกิต
ไม่ปรับ ตามข้อกําหนด
ของมหาวิทยาลัย
2 หน่วยกิต
ไม่ปรับ ตามข้อกําหนด
ของมหาวิทยาลัย
100หน่ วยกิต เพิม่ จํานวนหน่ วยกิตจาก
95 หน่ วยกิตเป็ น 100
หน่ วยกิต จากผลการ
วิพากษ์ หลักสู ตร
39หน่ วยกิต เพิม่ จํานวนหน่ วยกิตจาก
24 หน่ วยกิต เป็ น 39 นก.
เพือ่ ให้ ครอบคลุมเนือ้ หา
ทุกด้ านของนิเทศศาสตร์
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เหตุผล

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM1001 ศิลปะการใช้
3(2-2-5)
ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM1101ศิลปะการใช้
3(2-2-5)
ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

COMM1002 การถ่ายภาพ
เพื่อการสื่ อสาร

3(2-2-5)

COMM1102 การถ่ายภาพ
เพื่อการสื่ อสาร

3(2-2-5)

COMM2003 วาทนิเทศ

3(2-2-5)

COMM2101 วาทนิเทศ

3(2-2-5)

COMM3005 การวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

COMM3101 การวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

COMM3006 การสื่ อสาร
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5)

COMM3102 การสื่ อสาร
เพื่อการพัฒนาชุมชน

3(2-2-5)

ENGL1201 การฟังและการ
พูด 1
ENGL1301 การอ่าน
ภาษาอังกฤษ 1
COMM1101 หลักนิเทศ
ศาสตร์

3(3-0-6)

ไม่มีรายวิชานี้

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับวิชาชีพ
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับวิชาชีพ
เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับการกําหนด
รหัสวิชาตามโครงสร้าง
ใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั
ยกเลิกรายวิชา

3(3-0-6)

ไม่มีรายวิชานี้

ยกเลิกรายวิชา

3(3-0-6)

COMM1103 หลักนิเทศ
ศาสตร์

3(3-0-6)

COMM1102 หลักการ
สื่ อสารมวลชน

3(3-0-6)

COMM1104 หลักการ
สื่ อสารมวลชน

3(3-0-6)

COMM1103 หลักการ
สื่ อสารการตลาด

3(3-0-6)

COMM1105 หลักการ
สื่ อสารการตลาด

3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยน
จากกลุ่มเอกบังคับเป็ น
กลุ่มวิชาแกน
เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยน
จากกลุ่มเอกบังคับเป็ น
กลุ่มวิชาแกน
เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยน
จากกลุ่มเอกบังคับเป็ น
กลุ่มวิชาแกน
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM1104 การสื่ อข่าว
3(2-2-5)
และการรายงานข่าว

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM1106 การสื่ อข่าว
3(2-2-5)
และการรายงานข่าว

COMM3901 ระเบียบวิธี
วิจยั ทางนิเทศศาสตร์

3(3-0-6)

COMM3901 วิธีวจิ ยั วิทยา
ทางนิเทศศาสตร์

LAWS2108 กฎหมายและ
จริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน
ไม่มีรายวิชานี้

3(3-0-6)

LAWS2108 กฎหมายและ
จริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน
ENGL3771 ภาษาอังกฤษ
ในสื่ อมวลชน 1

ไม่มีรายวิชานี้

ENGL4772 ภาษาอังกฤษ
ในสื่ อมวลชน 2

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

15หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาเอกเลือก

49 หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาเอก

บังคับเฉพาะแขนง

25หน่ วยกิต

บังคับกลุ่มวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล

เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยน
จากกลุ่มเอกบังคับเป็ น
กลุ่มวิชาแกน
3(3-0-6)
เปลี่ยนชื่อวิชาให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย เปลี่ยนจาก
กลุ่มวิชาเอกบังคับเป็ น
กลุ่มวิชาแกน
3(3-0-6)
คงเดิม เป็ นรายวิชาที่
จําเป็ นต่อวิชาชีพ
3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชา เป็ นรายวิชาที่
มีประโยชน์ต่อวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชา เป็ นรายวิชาที่
มีประโยชน์ต่อวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์
ยกเลิกกลุ่มวิชาเอกบังคับ
หลักสู ตร 2549 โดยนํา
รายวิชาไปรวมกับกลุ่ม
วิชาแกนตามโครงสร้ าง
ใหม่ ของหลักสู ตร
ปรับปรุง
54 หน่ วยกิต ยกเลิกกลุ่มวิชาเอกเลือก
เปลีย่ นเป็ นกลุ่มวิชาเอก
ตามกลุ่มวิชาตาม
โครงสร้ างใหม่ ของ
หลักสู ตรปรับปรุง
33 หน่ วยกิต ยกเลิกบังคับเฉพาะแขนง
เปลีย่ นเป็ นวิชาบังคับตาม
กลุ่มวิชาตามโครงสร้ าง
ใหม่ ของหลักสู ตร
ปรับปรุง
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ และ
สื่อออนไลน์
COMM2201 หลักวารสาร
3(3-0-6)
ศาสตร์

COMM2201 วารสาร
ศาสตร์เปรี ยบเทียบ

3(3-0-6)

COMM2202 การสื่ อข่าว
และการรายงานข่าวชั้นสูง

3(2-2-5)

COMM3201 การรายงาน
ข่าวเชิงสื บสวน

3(2-2-5)

COMM2203 กราฟิ กเพื่อ
งานวารสารศาสตร์
COMM2204 การ
บรรณาธิกรณ์งานวารสาร
ศาสตร์

3(2-2-5)

ไม่มีรายวิชานี้

3(2-2-5)

COMM2203 การ
บรรณาธิกรณ์สื่อสิ่ งพิมพ์
และสื่ อออนไลน์

3(2-2-5)

COMM2205 การบริ หาร
จัดการงานวารสารศาสตร์

3(2-2-5)

COMM3203 การจัดการ
งานวารสารสนเทศ

3(3-0-6)

COMM3202 การเขียน
สร้างสรรค์เชิงวารสาร
ศาสตร์

3(2-2-5)

COMM3204 การเขียน
สร้างสรรค์เชิงวารสาร
ศาสตร์

3(2-2-5)

COMM3205 วารสาร
ศาสตร์ออนไลน์

3(2-2-5)

COMM3206 สิ่ งพิมพ์
ชุมชน

3(2-2-5)

ไม่มีรายวิชานี้

COMM3203 สิ่ งพิมพ์
ชุมชน

3(2-2-5)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรับชื่อรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา ตามคําแนะนํา
ของผูท้ รงคุณวุฒิในการ
วิพากษ์หลักสูตร
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชาและคําอธิบายรายวิชา.
ให้ทนั สมัย
ยกเลิกรายวิชา วิชาไม่
สอดคล้องกับวิชาชีพ
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชาและคําอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมกับปัจจุบนั
สถานการณ์ปัจจุบนั
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชาและคําอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะกับสถานการณ์
ปั จจุบนั
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชาและคําอธิบายรายวิชา
ให้เข้มข้นและครอบคลุม
เนื้อหาวิชามากขึ้น
เพิ่มรายวิชา เป็ นวิชาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปั จจุบนั
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปั จจุบนั เปลี่ยนจากกลุ่ม
วิชาบังคับเฉพาะแขนงไป
เป็ นกลุ่มวิชาเอกเลือก
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM4901 สัมมนาทาง
1(0-2-1)
นิเทศศาสตร์

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM4901 สัมมนาทาง
3(2-2-5)
นิเทศศาสตร์

กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา
COMM2301 หลักการ
ประชาสัมพันธ์
COMM2302 การเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธ์

COMM2301 หลักการ
ประชาสัมพันธ์
COMM2303 การเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธ์

3(3-0-6)

COMM2304 ศิลปะการ
นําเสนอเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
COMM2305 การผลิตและ
สร้างสรรค์สื่อ
ประชาสัมพันธ์

3(2-2-5)

3(3-0-6)

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

COMM2303 ศิลปะการ
นําเสนอเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
COMM2304 สื่ อ
ประชาสัมพันธ์

3(2-2-5)

COMM3301 การ
บริ หารงานประชาสัมพันธ์

3(3-0-6)

COMM3301 การจัดการ
งานประชาสัมพันธ์

COMM3302 กลยุทธ์การ
สร้างสรรค์งาน
ประชาสัมพันธ์

3(2-2-5)

ไม่มีรายวิชานี้

COMM3303 การวางแผน
การประชาสัมพันธ์

3(2-2-5)

COMM3308 การวางแผน
และการรณรงค์ทางการ
ประชาสัมพันธ์ และการ
โฆษณา

3(2-2-5)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

เหตุผล

ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก
1 หน่วยกิต 1(0-2-1) เป็ น
3 หน่วยกิต 3(2-2-5) ตาม
ข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย

คงเดิม เป็ นวิชาพื้นฐาน
ของวิชาชีพ
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา.ให้
คลอบคลุมเนื้อหามากขึ้น
เปลี่ยนรหัสวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุ ง
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชาและคําอธิบายรายวิชา
ให้คลอบคลุมเนื้อหามาก
ยิง่ ขิน้
เปลี่ยนชื่อวิชาให้
สอดคล้องกับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ
ยกเลิกรายวิชา นํา
เนื้อหาวิชาไปรวมกับการ
ผลิตและสร้างสรรค์สื่อ
ประชาสัมพันธ์โดยเนื้อหา
เข้มข้นขึ้น
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
โดยบูรณาการวิชาการ
วางแผน และการรณรงค์
ทางการประชาสัมพันธ์ไว้
ในวิชาเดียวกัน
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM3304 การบริ หาร
3(2-2-5)
ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM3310 การจัดการ
3(2-2-5)
ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการ

COMM2501 หลักการ
โฆษณา

3(3-0-6)

COMM2302 หลักการ
โฆษณา

3(3-0-6)

COMM2502 การโฆษณา
และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

3(3-0-6)

COMM2306 การโฆษณา
และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

3(2-2-5)

COMM3501 การ
สร้างสรรค์และการผลิตงาน
โฆษณา
COMM4901 สัมมนาทาง
นิเทศศาสตร์

3(2-2-5)

COMM3307 การ
สร้างสรรค์และการผลิต
งานโฆษณา
COMM4901 สัมมนาทาง
นิเทศศาสตร์

3(2-2-5)

BCOM1101 หลักเบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

3(2-2-5)

COMM2401 หลักการ
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่ อใหม่

3(3-0-6)

1(0-2-1)

กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่
ไม่มีรายวิชานี้

COMM2401 หลักการ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์

3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(2-2-5)

เหตุผล

ปรับชื่อวิชา เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับคําอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั
เปลี่ยนจากกลุ่มวิชาบังคับ
เฉพาะแขนงไปเป็ นกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชา ตาม
โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุ ง
เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยน
จํานวนหน่วยกิตจาก 3(30-6) เป็ น 3(2-2-5) เพื่อ
เน้นการปฏิบตั ิ
เปลี่ยนรหัสวิชา ตาม
โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุ ง
ปรับหน่วยกิตจาก 1
หน่วยกิต 1(0-2-1) เป็ น 3
หน่วยกิต 3(2-2-5) ตาม
ข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย

เพิ่มรายวิชา เป็ นรายวิชา
พื้นฐานที่นกั ศึกษา
จําเป็ นต้องเรี ยน
ปรับชื่อวิชา และคําอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM2402 การ
3(2-2-5)
สร้างสรรค์บท
วิทยุกระจายเสี ยง
COMM2403 การสื่ อ
3(3-0-6)
ความหมายด้วยภาพด้าน
งานวิทยุโทรทัศน์
COMM2404 การ
สร้างสรรค์บทวิทยุ
โทรทัศน์
COMM2405 การสื่ อข่าว
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์

3(2-2-5)

COMM2406 การ
สร้างสรรค์รายการ
วิทยุกระจายเสี ยง
COMM3401 การ
สร้างสรรค์รายการวิทยุ
โทรทัศน์
COMM3402 ธุรกิจงาน
วิทยุกระจายเสี ยงและงาน
วิทยุโทรทัศน์
COMM4901 สัมมนาทาง
นิเทศศาสตร์

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-2-1)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM2402 การ
3(2-2-5)
สร้างสรรค์บท
วิทยุกระจายเสี ยง
3(3-0-6)
COMM2403 การสื่ อ
ความหมายด้วยภาพและ
เสี ยงด้านงานวิทยุโทรทัศน์
และสื่ อใหม่
3(2-2-5)
COMM2404 การ
สร้างสรรค์บทวิทยุ
โทรทัศน์
3(2-2-5)
COMM2405 การสื่ อข่าว
และผลิตรายการข่าวเพื่อ
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่ อใหม่
COMM2406 การ
3(2-2-5)
สร้างสรรค์รายการ
วิทยุกระจายเสี ยง
COMM3401 การ
3(2-2-5)
สร้างสรรค์รายการวิทยุ
โทรทัศน์
COMM3402 การจัดการ
3(3-0-6)
และงานธุรกิจออกอากาศ
COMM4901 สัมมนาทาง
นิเทศศาสตร์

3(2-2-5)

เหตุผล

คงเดิม เป็ นวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษาต้องเรี ยน
ปรับชื่อรายวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา.ให้
ทันสมัย
คงเดิม เป็ นวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษาต้องเรี ยน
ปรับชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาให้คลอบคลุม
เนื้อหามากยิง่ ขึ้น
คงเดิม เป็ นวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษาต้องเรี ยน
คงเดิม เป็ นวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษาต้องเรี ยน
ปรับชื่อวิชา และคําอธิบาย
รายวิชาให้ทนั สมัยและ
สอดคล้องกับวิชาชีพ
ปรับหน่วยกิตจาก 1
หน่วยกิต 1(0-2-1) เป็ น 3
หน่วยกิต 3(2-2-5) ตาม
ข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

128
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

เหตุผล

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก (เลือก
24 หน่ วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก (เลือก
21 หน่ วยกิต ปรับลดจํานวนหน่ วยกิต
แขนง)
ตามกลุ่มวิชาต่ าง ๆ )
จาก 24 หน่ วยกิต เป็ น 21
หน่ วยกิต
เปลีย่ นจากกลุ่มวิชาเอก
เลือก (เลือกแขนง) เป็ น
กลุ่มวิชาเอกเลือก (เลือก
ตามกลุ่มวิชาต่ าง ๆ) ตาม
โครงสร้ างใหม่ ของ
หลักสู ตรปรับปรุง
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ และ
สื่อออนไลน์
COMM2206 การเขียนสาร
คดี

3(2-2-5)

COMM2204 การเขียนสาร
คดีและสารคดีเชิงข่าว

3(2-2-5)

COMM2207 การสื่ อข่าว
เศรษฐกิจ

3(2-2-5)

COMM2209 การรายงาน
ข่าวเศรษฐกิจ

3(2-2-5)

COMM2208 การสื่ อข่าว
การเมือง
COMM2209 การสื่ อข่าว
สังคม

3(2-2-5)

COMM2208 การรายงาน
ข่าวการเมือง
COMM2206 การรายงาน
และการวิจารณ์ข่าว
วัฒนธรรมและบันเทิง

3(2-2-5)

3(2-2-5)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(2-2-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา คําอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับวิชาชีพ
เปลี่ยนจากกลุ่มวิชาเอก
เลือก (เลือกแขนง) เป็ น
กลุ่มวิชาเอกบังคับตาม
กลุ่มวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
ให้ทนั สมัย
ปรับชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาให้ทนั สมัย
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
ให้ทนั สมัย
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM2210 การสื่ อข่าว
3(2-2-5)
ต่างประเทศ

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM4203 การรายงาน
3(3-0-6)
ข่าวต่างประเทศ

COMM2211 การสื่ อ
ข่าวกีฬา

3(2-2-5)

COMM3204 การเขียน
บทความและบทวิจารณ์

3(2-2-5)

COMM2205 การเขียน
บทความและบทวิจารณ์

3(2-2-5)

COMM3205 การออกแบบ
สิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

COMM2202 การออกแบบ
สื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
ออนไลน์

3(2-2-5)

COMM2207 การรายงาน
ข่าววิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
สิ่ งแวดล้อม

3(2-2-5)

ไม่มีรายวิชานี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ไม่มีรายชื่อวิชานี้

3(2-2-5)

เหตุผล

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
ให้ทนั สมัย เปลี่ยนหน่วยกิ
ตจาก 3(2-2-5) เป็ น
3(3-0-6) โดยเน้นหลัก
ทฤษฎี
ยกเลิกรายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา คําอธิบาย
รายวิชา ให้คลอบคลุม
เนื้อหายิง่ ขึ้นเปลี่ยนจาก
กลุ่มวิชาเอกเลือก (เลือก
แขนง) เป็ นกลุ่มวิชาเอก
บังคับตามกลุ่มวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
เปลี่ยนจากกลุ่มวิชาเอก
เลือก (เลือกแขนง) เป็ น
กลุ่มวิชาเอกบังคับตาม
กลุ่มวิชา
เพิ่มรายวิชาตามข้อแนะนํา
ของผูท้ รงคุณวุฒิในการ
วิพากษ์หลักสูตร และเป็ น
วิชาที่จาํ เป็ นต่อการ
ประกอบวิชาชีพทางด้าน
สื่ อสารมวลชน
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เหตุผล

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM3206 การถ่ายภาพ
3(2-2-5)
วารสารศาสตร์

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM3202 การถ่ายภาพ
3(2-2-5)
วารสารสนเทศ

COMM3207 การจัดการ
สิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

ไม่มีรายวิชานี้

COMM4201 การแปลข่าว
และการเขียนข่าว
ภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

COMM4201 การแปลข่าว

3(2-2-5)

ปรับชื่อวิชา และคําอธิบาย
รายวิชา ให้ทนั สมัยยิง่ ขึ้น
เปลี่ยนหน่วยกิตจาก 3(22-5) เป็ น 3(3-0-6) โดย
เน้นทฤษฎี

COMM4202 การจัดทํา
หนังสื อพิมพ์และนิตยสาร

3(2-2-5)

COMM4202 วารสาร
ศาสตร์ส่ิ งพิมพ์

3(2-2-5)

COMM4902 การวิจยั ทาง
นิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา
COMM2305 การ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

3(0-6-3)

COMM4902 การวิจยั ทาง
นิเทศศาสตร์

3(0-6-3)

ปรับชื่อวิชา และคําอธิบาย
รายวิชาให้คลอบคลุม
เนื้อหายิง่ ขึ้น เปลี่ยนจาก
กลุ่มวิชาเอกเลือก (เลือก
แขนง) เป็ นกลุ่มวิชาเอก
บังคับตามกลุ่มวิชา
คงเดิม เป็ นรายวิชาที่มี
ประโยชน์ต่อนักศึกษา

3(3-0-6)

COMM3309 การ
ประชาสัมพันธ์องค์การ

3(3-0-6)

COMM2306 การโน้มน้าว
ใจเพื่อการประชาสัมพันธ์

3(3-0-6)

ไม่มีรายวิชานี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
ให้ทนั สมัย
ยกเลิกรายวิชา โดยนํา
เนื้อหาวิชาไปรวมกับวิชา
วารสารศาสตร์ออนไลน์

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชาและคําอธิบายรายวิชา
ให้ทนั สมัย
ยกเลิกรายวิชา เนื้อหาวิชา
ไปรวมกับวิชาอื่น ๆ ใน
กลุ่มวิชา
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM2307 การพัฒนา
3(2-2-5)
บุคลิกภาพสําหรับนัก
ประชาสัมพันธ์

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ไม่มีรายวิชานี้

COMM2308 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องาน
ประชาสัมพันธ์

3(2-2-5)

COMM2307 เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่ อใหม่
เพื่อการประชาสัมพันธ์

3(2-2-5)

COMM2309 การสื่ อสาร
ภาพลักษณ์

3(3-0-6)

COMM2308 การสื่ อสาร
ภาพลักษณ์

3(3-0-6)

COMM2503 การวิเคราะห์
การตลาดเพื่อการโฆษณา

3(3-0-6)

COMM3302 การวิเคราะห์
ตลาดเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และการ
โฆษณา

3(3-0-6)

COMM2504 การเขียนบท
โฆษณา

3(2-2-5)

COMM3304 การเขียนบท
โฆษณา

3(2-2-5)

COMM3305 การ
ประชาสัมพันธ์การตลาด

3(3-0-6)

ไม่มีรายวิชานี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล

ยกเลิกรายวิชา เนื้อหาวิชา
ส่วนหนึ่งนําไปรวมกับ
วิชาศิลปะการนําเสนอเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ ปรับ
เนื้อหาให้เข้มข้นขึ้น
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั
เปลี่ยนจากกลุ่มวิชาเอก
เลือก (เลือกแขนง) เป็ น
กลุ่มวิชาเอกบังคับตาม
โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุ ง

เปลี่ยนรหัสวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุ ง
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
ให้ทนั สมัยเปลี่ยนจากกลุ่ม
บังคับเฉพาะแขนงเป็ น
กลุ่มวิชาเอกเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยน
จากกลุ่มบังคับเฉพาะ
แขนงเป็ นกลุ่มวิชาเอก
เลือก
ยกเลิกรายวิชา เนื้อหาวิชา
นําไปรวมกับวิชาอื่น ๆ ใน
กลุ่มวิชา
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM3306 ประชามติ
3(2-2-5)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ไม่มีรายวิชานี้

COMM3307 การถ่ายภาพ
เพื่อการประชาสัมพันธ์

3(2-2-5)

COMM3303 การถ่ายภาพ
เพื่อการประชาสัมพันธ์

3(2-2-5)

COMM3308 การจัด
กิจกรรมทางการ
ประชาสัมพันธ์
COMM3309 การเจรจา
ต่อรองทางการ
ประชาสัมพันธ์
COMM3310 สื่ อมวลชน
สัมพันธ์

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

COMM3305 การจัด
กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์
ไม่มีรายวิชานี้

3(2-2-5)

ไม่มีรายวิชานี้

3(2-2-5)

COMM3306 การจัดการ
การประชาสัมพันธ์ใน
ภาวะวิกฤต

3(2-2-5)

COMM4301 การจัดการ
ประเด็นปั ญหาเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
COMM4902 การวิจยั ทาง
นิเทศศาสตร์

3(3-0-6)

COMM3311 การจัดการ
การประชาสัมพันธ์ในภาวะ
วิกฤต
ไม่มีรายวิชานี้

COMM4902 การวิจยั ทาง
นิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ และสื่อ
ใหม่
COMM2407 การพูดเพื่อ
งานวิทยุกระจายเสี ยงและ
วิทยุโทรทัศน์

3(0-6-3)

3(2-2-5)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

COMM2407 ผูด้ าํ เนิน
รายการทาง
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์

3(0-6-3)

3(2-2-5)

เหตุผล

ยกเลิกรายวิชา เนื้อหาวิชา
นําไปรวมกับวิชาอื่น ๆ ใน
กลุ่มวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย
ปรับชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาให้ทนั สมัย
ยกเลิกรายวิชา เนื้อหาวิชา
นําไปรวมกับวิชาอื่น ๆ ใน
กลุ่มวิชา
ยกเลิกรายวิชา เนื้อหาวิชา
นําไปรวมกับวิชาอื่น ๆ ใน
กลุ่มวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย
เพิ่มรายวิชา เป็ นวิชาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์
ทางวิชาชีพในปั จจุบนั
คงเดิม เป็ นรายวิชาที่มี
ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ปรับชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับ
วิชาชีพ
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM2408 ฉากและวัสดุ
3(2-2-5)
ประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM2408 ออกแบบงาน
3(2-2-5)
ศิลป์ เพื่องานวิทยุโทรทัศน์

COMM3403 การแต่งหน้า
และเครื่ องแต่งกายในงาน
วิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

ไม่มีรายวิชานี้

COMM3404 การแสดงทาง
วิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

3(2-2-5)

COMM3405 การกํากับการ
แสดงในงานวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

COMM3403
ศิลปะการแสดงและการ
กํากับ
ไม่มีรายวิชานี้

COMM3406 การตัดต่อและ
การผลิตกราฟิ กเพื่องานวิทยุ
โทรทัศน์

3(2-2-5)

COMM2409 การตัดต่อ
เบื้องต้นเพื่องาน
วิทยุกระจายเสี ยง งานวิทยุ
โทรทัศน์และสื่ อใหม่

3(2-2-5)

COMM2410 การผลิต
รายการวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์นอก
สถานที่
ไม่มีรายวิชานี้

3(2-2-5)

COMM3404 การตัดต่อขั้น
สูงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
และสื่ อใหม่

3(2-2-5)

ไม่มีรายวิชานี้

COMM3407 การจัด
รายการวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5)

ไม่มีรายวิชานี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล

ปรับชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
เนื้อหายิง่ ขึ้น
ยกเลิกรายวิชา นํา
เนื้อหาวิชาไปรวมกับวิชา
ศิลปะการแสดงและการ
กํากับ
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
ยกเลิกรายวิชา เนื้อหาวิชา
ไปรวมอยูใ่ นวิชา
ศิลปะการแสดงและการ
กํากับ
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
เปลี่ยนจากกลุ่มวิชาเอก
เลือก (เลือกแขนง) เป็ น
กลุ่มวิชาเอกบังคับตาม
กลุ่มวิชา
เพิ่มรายวิชา เป็ นวิชาที่
จําเป็ นต่อการประกอบ
วิชาชีพ
ยกเลิกรายวิชา เนื้อหาวิชา
ไปรวมอยูใ่ นวิชาการ
จัดการและธุรกิจ
ออกอากาศ
เพิ่มรายวิชา เป็ นวิชาที่
จําเป็ นต่อการประกอบ
วิชาชีพ
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM3408 การผลิต
3(2-2-5)
รายการสาระบันเทิงเพื่อ
งานวิทยุโทรทัศน์
COMM3409 การผลิตสาร
คดีทางวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์
ไม่มีรายวิชานี้

3(2-2-5)

COMM3410
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการกีฬา
COMM3411
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อเด็กและ
เยาวชน
ไม่มีรายวิชานี้

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ไม่มีรายวิชานี้

COMM3412 การ
บริ หารงานวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์

3(3-0-6)

หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3(2-2-5)
COMM3406 การผลิต
รายการสาระบันเทิงเพื่อ
งานวิทยุโทรทัศน์และสื่ อ
ใหม่
3(2-2-5)
COMM3407 การผลิตสาร
คดีทางวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
COMM3408 การนําเสนอ
งานด้านวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์และสื่ อ
ใหม่
ไม่มีรายวิชานี้
3(2-2-5)

COMM3409
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อเด็กและ
เยาวชน
COMM3410 การคิด
สร้างสรรค์และผลิตงาน
ข้ามสื่ อ
COMM3411 เครื อข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อการ
สื่ อสาร
ไม่มีรายวิชานี้

เหตุผล

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา และคําอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
เปลี่ยนรหัสวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุ ง
เพิ่มรายวิชา เป็ นวิชาที่
จําเป็ นต่อการประกอบ
วิชาชีพ
ยกเลิกรายวิชา

3(2-2-5)

เปลี่ยนรหัสวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุ ง

3(2-2-5)

เพิ่มรายวิชา เป็ นรายวิชาที่
จําเป็ นต่อการประกอบ
วิชาชีพ
เพิม่ รายวิชา เป็ นรายวิชาที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
วิชาชีพ
ยกเลิกรายวิชา เนื้อหาวิชา
ไปรวมกับวิชาการจัดการ
และงานธุรกิจออกอากาศ

3(3-0-6)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

เหตุผล
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM3413 วิทยุชุมชน
3(3-0-6)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COMM3405
3(2-2-5)
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์ชุมชน

ไม่มีรายวิชานี้

COMM4401 การวิพากษ์งาน
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์
COMM4902 การวิจยั ทาง
นิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
COMM4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทาง
นิเทศศาสตร์
COMM4802 การฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพทาง
นิเทศศาสตร์
COMM4803 เตรี ยมสหกิจ
ศึกษาทางนิเทศศาสตร์

COMM4902 การวิจยั ทาง
นิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
COMM4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศ
ศาสตร์
COMM4802 การฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศ
ศาสตร์
ไม่มีรายวิชานี้

3(0-6-3)
7 หน่ วยกิต
2(90)

5(225)

ไม่มีรายวิชานี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

COMM4803 สหกิจศึกษา
ทางนิเทศศาสตร์

3(3-0-6)

3(0-6-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อ
วิชา คําอธิบายรายวิชา
และเปลี่ยนวิชาปฏิบตั ิให้
เหมาะกับสถานการณ์
ปั จจุบนั
เพิ่มรายวิชา เป็ นรายวิชาที่
จําเป็ นต่อการประกอบ
วิชาชีพ
คงเดิม เป็ นรายวิชาที่มี
ประโยชน์ต่อนักศึกษา

7 หน่ วยกิต
2(90)

คงเดิม เป็ นวิชาบังคับให้
เรี ยนตามหลักสูตร

5(350)

เพิม่ จํานวนชัว่ โมงการฝึ ก
ประสบการณ์จาก 225
ชัว่ โมงเป็ น 350 ชัว่ โมง
เพิ่มรายวิชา ตาม
ข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย
เพิ่มรายวิชาใหม่ ตาม
ข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัย

2 (90)

6(540)
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เอกสารหมายเลข 2
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------

โดยที่เป็ นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จันทรเกษม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ข้อ บัง คับ นี้ ให้ ใ ช้บ ัง คับ นัก ศึ ก ษาภาคปกติ ที่ เ ข้า ศึ ก ษาตั้ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“การจัดการศึ กษา” หมายถึ ง การจัดการศึกษาภาคปกติตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย หรื อ
หลักสู ตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“การศึ ก ษาในระบบ” หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ ก ํา หนดจุ ด มุ่ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา หลัก สู ต ร
ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขของการสําเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุน่ ในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขสําคัญของการ
สําเร็ จการศึกษา โดยเนื้ อหาและหลักสู ตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึ กษาตามอัธยาศัย” หมายถึ ง การศึกษาที่ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่ อหรื อแหล่งความรู้
อื่นๆ
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“อาจารย์ที่ปรึ กษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาดูแลสนับสนุน
ทางวิชาการ วิธีการเรี ยน ควบคุ มโปรแกรมการเรี ยน และมีส่วนช่ วยประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนของ
นักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึ ง นักศึกษาภาคปกติที่ศึกษาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยและหรื อวัน
เวลาอื่นใด ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“ศูนย์การศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษา
“วิท ยาเขต” หมายถึ ง เขตการศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย ที่ มี ค ณะ สถาบัน สํา นัก วิท ยาลัย ศูน ย์
ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่ วนราชการขึ้นไป ตั้งอยู่ในเขต
การศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“การเรี ยนโดยสื่ อประสม” หมายถึง วิธีการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับรายวิชาใน หลักสู ตร
โดยผูเ้ รี ยนอาศัยวิธีเรี ยนจากชุดวิชาและสื่ อต่างๆ
“ระบบการศึ ก ษาทางไกล” หมายถึ ง วิ ธี ก ารจัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ รายวิ ช าในหลัก สู ต ร
มหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่างๆ เป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดความรู ้
“สหกิ จศึ กษา” หมายถึ ง ระบบการศึ กษาที่เน้นการปฏิ บ ตั ิงานในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ
“อธิ การบดี” หมายถึง อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อ ๔ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษา คุณสมบัติและการสมัคร
๔.๑ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๔.๑.๑ หลักสู ตรปริ ญญาตรี จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรื อเทียบเท่า
๔.๑.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อเที ยบเท่าหรื อระดับอนุ ปริ ญญา (๓ ปี ) หรื อเที ยบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรื อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
อนุปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๒ ผูส้ มัค รเข้า เป็ นนัก ศึ ก ษาตามข้อ ๔.๑ ต้อ งมี คุ ณสมบัติ ต ามข้อ กํา หนดของ
สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
๔.๓ การสมัครและการรับเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕ ระบบการศึกษา
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๕.๑ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึกษาจัดการศึกษา แบ่งเป็ น
๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาค
การศึกษาฤดูร้อน ซึ่ งมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหน่วยกิตมีสัดส่ วนเทียบเคียง ได้กบั การศึกษาภาคการศึกษา
ปกติ
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๕.๒ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary System)
โดยคณะหรื อภาควิช าที่ เกี่ ยวข้องกับ สาขาวิชาใด ให้มีหน้า ที่อาํ นวยการศึก ษาและวิจยั ในสาขาวิช านั้นๆ แก่
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนรายวิชา ซํ้าซ้อนกัน
โครงสร้างหลักสู ตร จํานวนหน่วยกิต ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิ การ
เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๖ ระยะเวลาการศึกษา
๖.๑ หลัก สู ตรปริ ญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึ ก ษาไม่เกิ น ๘ ปี การศึ ก ษา และสํา เร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๒ หลัก สู ตรปริ ญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึ ก ษาไม่เกิ น ๑๐ ปี การศึ ก ษา และสํา เร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๓ หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี ๖ ปี ใช้เวลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๑๒ ปี การศึ ก ษา และสํา เร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๔ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิ น ๔ ปี การศึกษา และสําเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรี ยน
๗.๑ การลงทะเบียนเรี ยน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน
๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน ๙
หน่วยกิต
การลงทะเบียนเรี ยน ที่มีจาํ นวนหน่ วยกิ ตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาํ หนด อาจทําได้
หากมีเหตุผลและความจําเป็ น แต่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย โดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึ กษา
หน่ วยกิ ตขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้ ไม่ใช้บงั คับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกวิชาตาม หลักสู ตร
ของสาขาวิชานั้นๆ แต่ยงั มีวิชาที่สอบตก หรื อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํ หนด หรื อภาคการศึกษาที่
คาดว่าจะเป็ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
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๗.๒ ในการลงทะเบียนเรี ยน หากวิชาใดมีขอ้ กําหนดในหลักสู ตรว่า ต้องเคยศึกษา
วิชาใดมาก่อน (Pre-requisite) นักศึกษาก็จะต้องเคยศึกษาและสอบไล่ได้วิชานั้นแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ ลงทะเบียน
เรี ยน
๗.๓ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง จะลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ซํ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้
๗.๔ การลงทะเบียนเรี ยนปกติ จะกระทําได้ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษา แต่ละภาคการ
ลงทะเบียนล่าช้าจะกระทําได้ไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันเปิ ด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๗.๕ นักศึ กษาที่ ไม่ได้ลงทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ
หรื อภายใน ๗ วัน นับ จากวันเปิ ดภาคการศึ กษาฤดู ร้อน จะหมดสิ ทธิ์ ในการลงทะเบี ย นเรี ยนสําหรั บภาค
การศึ ก ษานั้น เว้น แต่ มี เ หตุ ผ ลและความจํา เป็ น โดยได้รั บ อนุ ม ัติ จากคณบดี หรื อ ผู้ที่ ค ณบดี ม อบหมาย
โดยผ่านความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ ปรึ กษา แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกิ น ๒๘ วัน นับ จากวันเปิ ดภาคการศึ กษาปกติ
หรื อไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยเสี ยค่าปรับตามระเบียบ
๗.๖ ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน จะต้องขอลาพัก
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษา โดยต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา หากไม่ปฏิบตั ิตามมหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั จากทะเบียนนักศึกษา
๗.๗ อธิ การบดีอาจอนุมตั ิให้นกั ศึกษาที่ถูกถอนชื่อตามข้อ ๗.๖ กลับเข้าเป็ นนักศึกษา
ใหม่ได้ ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ถูกถอนชื่ อนั้นเป็ นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษา
ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนี ยม อื่น ๆ ที่คา้ งชําระเสมือนเป็ นผูล้ าพัก
การศึกษา
อธิ ก ารบดี จ ะไม่ อ นุ ม ัติ ใ ห้ ก ลั บ เข้ า เป็ นนั ก ศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง หากพ้น
กําหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ถูกถอนชื่อจากทะเบียน
๗.๘ การลงทะเบียนเรี ยนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ยืน่ หลักฐานการลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การเพิ่มและถอนรายวิชา
การเพิ่ม และถอนรายวิชา ต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ป รึ ก ษา ทั้ง นี้ ให้ยื่น
หลักฐานการยินยอมนั้นต่อมหาวิทยาลัย
๘.๑ การเพิ่มรายวิชา จะกระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวัน เปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ หรื อภายใน ๑ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน
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๘.๒ การถอนรายวิชา จะกระทําได้ก่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒
สัป ดาห์ สํา หรั บ การศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อก่ อนกําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๑ สัป ดาห์
สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W
(Withdraw) ในระเบียนผลการเรี ยน และจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน แต่ถา้ ถอนรายวิชา หลังกําหนดเวลาการ
เพิ่มรายวิชา นักศึกษาจะได้รับอักษร W และจะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
๘.๓ ขั้นตอนปฏิบตั ิในการเพิม่ และถอนรายวิชา ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การเรี ยนการสอน
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนย์การศึกษาและวิทยาเขตได้ตามความเหมาะสม
๙.๒ การจัดการเรี ยนการสอนอาจทําได้ท้ งั ในเวลาราชการ และนอกเวลา ราชการ
และอาจจัด การเรี ย นโดยสื่ อ ประสมหรื อ ระบบการศึ ก ษาทางไกล ทั้ง นี้ ให้ เ ป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๙.๓ กําหนดวันเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
ภาคการศึกษาที่ ๑
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤศจิกายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนเมษายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม
มหาวิท ยาลัย อาจกํา หนดวัน เปิ ดและวัน ปิ ดภาคการศึ ก ษาที่ แตกต่า งจากวรรคหนึ่ ง
ก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่ น และต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสู ตร และให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๔ การเปิ ดสอนสาขาวิชาใด ระดับใด ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร
โดยผ่า นความเห็ นชอบจากสภาวิช าการ และรายงานผลการปฏิ บ ัติง านให้ส ภามหาวิท ยาลัย ทราบทุ ก สิ้ น ปี
การศึกษา
๙.๕ ให้อาจารย์ผสู ้ อนจัดทําแนวการสอน เอกสารประกอบการสอนหรื อเอกสารคํา
สอน หรื อกําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนให้แก่นกั ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
๙.๖ รายวิชาใดที่เปิ ดสอนมากกว่า ๑ กลุ่ม ในภาคเรี ยนเดียวกัน ให้อาจารย์ผสู้ อนใช้
แนวการสอน ข้อสอบ และใช้เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเดียวกัน
๙.๗ ตําราหลักในรายวิชาที่เปิ ดสอน อาจเรี ยบเรี ยงโดยอาจารย์ของ มหาวิทยาลัย
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมหลักสู ตร และระดับการศึกษา
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๙.๘ มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการจัดหาหรื อผลิตสื่ อ เพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการ
สอน และพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พ้ืนฐาน สื่ อการเรี ยนการสอนให้มีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
๙.๙ ให้สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อํานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาในรู ปแบบต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีโอกาสศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้และ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น
๙.๑๐ การนิ เ ทศการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ สหกิ จ ศึ ก ษา ให้ ค ณะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนิ นการกํากับ และควบคุมการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พและสหกิจศึกษาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ
๙.๑๑ คณะต้องจัดอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ วิธีการเรี ยน
ควบคุมแผนการเรี ยน และติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักศึกษา
๙.๑๒ ให้คณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าที่กลัน่ กรอง ตรวจสอบ และให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลการเรี ยน
๙.๑๓ ให้มีการโอนผลการเรี ยน และการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชาที่ได้ศึกษาแล้วใน
ระดับเดียวกัน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการขอโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยน ในรายวิชา และตาม
ข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ ๑๐ ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน ในทุกรายวิชา ที่มีการ
เรี ยนการสอนในแต่ละภาคเรี ยน
การวัดผลระหว่างภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบย่อยและหรื อการทํารายงานและหรื อการสอบ
ปฏิบตั ิและหรื อทํากิจกรรมตามที่กาํ หนดและหรื อการสอบกลางภาคเรี ยน โดยมีคะแนนเก็บระหว่างร้อยละ ๔๐๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
การวัดผลปลายภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบข้อเขียนและหรื อสอบปฏิ บตั ิ โดยมีคะแนนอยู่
ระหว่างร้อยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
ข้อ ๑๑ ให้ใช้การประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตร เป็ น ๒ ระบบ ดังนี้
(๑)

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+

ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ
ความหมายของผลการเรียน
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
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ระดับคะแนน
C
D+
ระดับคะแนน
D
F

ความหมายของผลการเรียน
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
ความหมายของผลการเรียน
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่ าระดับคะแนน
๒.๐
๑.๕
ค่ าระดับคะแนน
๑.๐
๐.๐

ระบบนี้ ใช้สํา หรั บ การประเมิ นผลการเรี ย นรายวิช าที่ เรี ย นตามหลัก สู ตรค่ า ระดับ
คะแนนที่ถือว่าสอบได้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า “D”
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนรายวิชาบังคับเป็ น “F” ต้องลงทะเบี ยนและเรี ยนใหม่
จนกว่าจะสอบได้ และให้บนั ทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาเลื อกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าอีกหรื อเลือก
รายวิชาอื่นแทนได้ และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จะต้องได้ค่าระดับคะแนน ไม่ต่าํ กว่า “C”
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
ค่ าร้ อยละ
PD
ผ่านดีเยีย่ ม (Pass with Distinction)
๙๐-๑๐๐
P
ผ่าน (Pass)
๕๐-๘๙
NP
ไม่ผา่ น (No Pass)
๐-๔๙
ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พ รายวิชาสหกิ จศึ ก ษา รายวิชาที่หลักสู ตรบังคับ ให้เรี ยนเพิ่ม ตามข้อกําหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่าจะผ่าน
การประเมิน
สัญลักษณ์อื่น มีดงั นี้
Au (Audit) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุ มตั ิให้ถอนรายวิชานั้นก่อน
กําหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ รวมทั้งกรณี ที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรื อถูกสั่งให้พ กั
การศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับอนุ มตั ิให้ไปเรี ยนรายวิชาอื่น
แทน
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I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นกั ศึกษายัง
ทํางานไม่เสร็ จตามกําหนด โดยมีเหตุผลสมควร เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน โดยผูส้ อนต้องส่ งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบ
เกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับค่าคะแนนให้
เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป ถ้านักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จ คณะกรรมการประจําคณะ จะพิจารณาผลงานที่
ค้างอยูเ่ ป็ นศูนย์ และประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ว ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา
FM (Final Missing) ใช้บนั ทึกการประเมินในรายวิชาที่นกั ศึกษาขาดสอบปลายภาค
โดยผูส้ อนต้องส่ งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค จะต้องสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนี ยมรายวิชาละ
๓๐๐ บาท ภายใน ๑๔ วัน หลังจากเสร็ จสิ้ นการสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ขาดสอบและไม่
สมัค รสอบตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย กํา หนด หรื อสมัครและชํา ระเงิ นแต่ไ ม่ ม าสอบตามที่ ม หาวิท ยาลัย กํา หนด
คณะกรรมการประจําคณะจะปรับคะแนนส่ วนที่เหลืออยู่เป็ นศูนย์ แล้วประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยู่
ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา และในการยื่นคําร้อง ขอสอบปลายภาค ให้นกั ศึกษายื่นคําร้องที่สํานักงาน
คณบดีในรายวิชาที่ตนเองเรี ยนอยูเ่ พื่อคณบดีพิจารณาต่อไป
กรณี มหาวิทยาลัยมีความจําเป็ น หรื อนักศึกษาเจ็บป่ วยจนไม่สามารถทําการสอบ
ปลายภาคได้ คณบดีอาจพิจารณายกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ข้อ ๑๒ รายวิช าที่ ไ ด้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามข้อบัง คับ ว่า ด้วยการโอนผลการเรี ย นและ
ยกเว้นผลการเรี ยนให้ได้ผลการเรี ยนดังนี้
๑๒.๑ รายวิชาที่ ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษาในระบบให้ได้รับ ผลการ
เรี ยน “P”
๑๒.๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษานอกระบบและหรื อการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้ได้ผลการเรี ยน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณี ได้หน่ วยกิตจากการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Test)
CE (Credits from Exam) กรณี ได้หน่วยกิ ต จากการทดสอบด้วยการสอบที่
ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณี ได้หน่วยกิต จากการประเมิน การศึกษา/
อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training)
CP (Credits from Portfolio) กรณี ได้หน่ วยกิต จากการเสนอแฟ้ มสะสม
ผลงาน (Portfolio)
ข้อ ๑๓ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
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ค่า ระดับ คะแนนเฉลี่ ย ประจํา ภาค และค่ าระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสม ให้คิ ดเป็ นเลข
ทศนิ ยม ๒ ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ผลการเรี ยนเป็ น “I” หรื อ “FM” ไม่นาํ หน่วยกิ ตมา
รวมเป็ นตัวหารเฉลี่ย
๑๓.๑ กรณี ที่สอบตกและต้องเรี ยนซํ้าในรายวิชาบังคับ ให้นบั รวมทั้งหน่วยกิตที่สอบ
ตกและเรี ยนซํ้าเพื่อใช้เป็ นตัวหาร
สําหรั บรายวิชาเลือก อาจเลือกเรี ยนวิชาเดิมหรื อวิชาอื่นแทนได้และให้นับ
หน่วยกิตที่สอบตกเป็ นตัวหารด้วย
๑๓.๒ กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาซํ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อเรี ยนวิชา
ที่ระบุไว้ในหลักสู ตรที่เทียบเท่า ให้นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๔ ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๔.๑ มีความประพฤติดี
๑๔.๒ สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตรรวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด
๑๔.๓ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐
๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๕ วันสําเร็ จการศึกษากําหนด ๑๔ วัน หลังจากการสอบปลายภาควันสุ ดท้าย
ข้อ ๑๖ การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
๑๖.๔ ปฏิบตั ิตนผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พน้ สภาพ
การเป็ นนักศึกษา
๑๖.๕ เมื่อพ้นกําหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนแล้วยังไม่มาลงทะเบียนเรี ยน
หรื อไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ได้ โดยได้รับอนุมตั ิจากอธิ การบดีหรื อผูท้ ี่อธิ การบดีมอบหมาย
๑๖.๖ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกําหนด และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐
๑๖.๗ เรี ยนครบหลักสู ตรและได้รับอนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษาตามข้อ ๑๔
๑๖.๘ มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้ น ภาคเรี ยนปกติ
ภาคเรี ยนที่ ๒ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
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๒) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรี ยนปกติที่ ๔
ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๓) นักศึกษาไม่ผา่ นการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๖.๙ มีระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามข้อ ๖
ข้อ ๑๗ เมื่อนักศึกษาเรี ยนได้หน่วยกิต ครบตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแล้วและได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนด ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ทุจริ ตหรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใดให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ได้รับผลการ
เรี ยน F ในรายวิชานั้น และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๙ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๙.๑ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี สอบได้ ร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย จากการศึ ก ษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี สอบได้ ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย จากการศึ ก ษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี (ต่ อเนื่ อง) สอบได้ระดับ คะแนนเฉลี่ ย จากระดับ
อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ และเรี ยน
ครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับ ๑
นักศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี (ต่ อเนื่ อง) สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ ย จากระดับ
อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ และเรี ยน
ครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับ ๒
๑๙.๒ สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ าํ กว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรื อไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา
๑) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๔ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร
๒ ปี
๒) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร
๔ ปี
๓) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๑๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร
๕ ปี
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๔) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๑๒ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร
๖ ปี

ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ขอยกเว้นผลการเรี ยนไม่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการประจําคณะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาทุกระบบทุกประเภท ให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ข้อ ๒๓ การประเมินผล
๒๓.๑ ให้มหาวิท ยาลัย ประเมิ นการสอนของอาจารย์ผูส้ อนทุก ภาคการศึ กษาเพื่ อให้
อาจารย์ผสู ้ อนพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการสอน
๒๓.๒ ให้ ม หาวิท ยาลัย มี ก ารประเมิ น ผลการจัด การศึ ก ษาทุ ก ๆ ระยะ ๔ ปี เพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาหลักสู ตร
ข้อ ๒๔ ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ และมี อาํ นาจออกระเบี ยบ ประกาศหรื อ
คําสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้อธิ การบดีมีอาํ นาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พลตรี
(สนัน่ ขจรประศาสน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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เอกสารหมายเลข 3
ไม่ มเี อกสารแนบเนื่องจากหลักสู ตรยังไม่ มกี ารจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 4
การกําหนดรหัสวิชาของสาขานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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การกําหนดรหัสวิชา
ความหมายของเลขประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว และเลข 4 หลัก ซึ่ งมีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว หมายถึง
หมวดวิชา
เลขตัวที่หนึ่ง
หมายถึง
ชั้นปี
เลขตัวที่สอง
หมายถึง
ลักษณะเนื้อหาวิชา/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ตัวที่สาม-สี่
หมายถึง
ลําดับก่อนหลัง
วิชาบังคับก่ อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่ อน จะต้องผ่านการเรี ยน
รายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผ่านการเรี ยนและผ่าน
การประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+และ D
หมู่วชิ านิเทศศาสตร์ (COMM)
หมู่วชิ านิเทศศาสตร์ ซึ่งอยู่ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้ จัดลักษณะเนือ้ หารายวิชาออกเป็ นดังนี้
1.วิชาแกน
2.วารสารศาสตร์ และสื่ อออนไลน์
3.การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
4.วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
5.
6.
7.
8.การฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
9.โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(COMM_1_ _)
(COMM_2_ _)
(COMM_3_ _)
(COMM_4_ _)

(COMM_8_ _)
(COMM_9_ _)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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หมู่วชิ านิเทศศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่ า
COMM1101 COMM1001
COMM1102 COMM1002
COMM1103 COMM1101
COMM1104 COMM1102
COMM1105 COMM1103
COMM1106 COMM1104
COMM2101 COMM2003
COMM2201 COMM2201
COMM2202 COMM3201
COMM2203 COMM2204
COMM2204 COMM2206
COMM2205 COMM3204
COMM2206 COMM2209
COMM2207
COMM2208
COMM2209
COMM2301
COMM2302
COMM2303
COMM2304
COMM2305
COMM2306
COMM2307

COMM2208
COMM2207
COMM2301
COMM2501
COMM2302
COMM2303
COMM2304
COMM2502

COMM2308 COMM2309

ชื่อวิชา
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิ เทศศาสตร์
การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
หลักนิเทศศาสตร์
หลักการสื่ อสารมวลชน
หลักการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อข่าวและการรายงานข่าว
วาทนิเทศ
วารสารศาสตร์ เปรี ยบเทียบ
การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
การบรรณาธิ กรณ์สื่อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว
การเขียนบทความและบทวิจารณ์
การรายงานและการวิจารณ์ข่าววัฒนธรรมและบันเทิง
การรายงานข่าววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อม
การรายงานข่าวการเมือง
การรายงานข่าวเศรษฐกิจ
หลักการประชาสัมพันธ์
หลักการโฆษณา
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ศิลปะการนําเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์
การผลิตและสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์
การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อใหม่เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
การสื่ อสารภาพลักษณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่

รหัสเก่ า

ชื่อวิชา

COMM2401 COMM2401 หลักการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
COMM2402 COMM2402 การสร้างสรรค์บทวิทยุกระจายเสี ยง
COMM2403 COMM2403 การสื่ อความหมายด้วยภาพและเสี ยงด้านงานวิทยุ
โทรทัศน์และสื่ อใหม่
COMM2404 COMM2404 การสร้างสรรค์บทวิทยุโทรทัศน์
COMM2405 COMM2405 การสื่ อข่าวและผลิตรายการข่าวเพื่อวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์และสื่ อใหม่
COMM2406 COMM2406 การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสี ยง
COMM2407 COMM2407 ผูด้ าํ เนิ นรายการทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
COMM2408 COMM2408 ออกแบบงานศิลป์ เพื่องานวิทยุโทรทัศน์
COMM2409 COMM3406 การตัดต่อเบื้องต้นเพื่องานวิทยุกระจายเสี ยง งานวิทยุ
โทรทัศน์และสื่ อใหม่
COMM3101 COMM3005 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการสื่ อสาร
COMM3102 COMM3006 การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
COMM3201 COMM2202 การรายงานข่าวเชิงสื บสวน
COMM3202 COMM3206 การถ่ายภาพวารสารสนเทศ
COMM3203 COMM2205 การจัดการงานวารสารสนเทศ
COMM3204 COMM3202 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
COMM3205
วารสารศาสตร์ ออนไลน์
COMM3206 COMM3203 สิ่ งพิมพ์ชุมชน
COMM3301 COMM3301 การจัดการงานประชาสัมพันธ์
COMM3302 COMM2503 การวิเคราะห์ตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
COMM3303 COMM3307 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM3304 COMM2504 การเขียนบทโฆษณา
COMM3305 COMM3308 การจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
COMM3306 COMM3311 การจัดการการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
COMM3307 COMM3501 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่ า
COMM3308 COMM3303 การวางแผนและการรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์และ
การโฆษณา
COMM3309 COMM2305 การประชาสัมพันธ์องค์การ
COMM3310 COMM3304 การจัดการความสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
COMM3401 COMM3401 การสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์
COMM3402 COMM3402 การจัดการและงานธุ รกิจออกอากาศ
COMM3403 COMM3404 ศิลปะการแสดงและการกํากับ
COMM3404
การตัดต่อขั้นสู งเพื่องานวิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
COMM3405 COMM3413 วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ชุมชน
COMM3406 COMM3408 การผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
และสื่ อใหม่
COMM3407 COMM3409 การผลิตสารคดีทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
COMM3408
การนําเสนองานด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่ อใหม่
COMM3409 COMM3411 วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเด็กและเยาวชน
COMM3410
การคิดสร้างสรรค์และผลิตงานข้ามสื่ อ
COMM3411
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่ อสาร
COMM3901 COMM3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางนิเทศศาสตร์
COMM4201 COMM4201 การแปลข่าว
COMM4202 COMM4202 วารสารศาสตร์ ส่ิ งพิมพ์
COMM4203 COMM2210 การรายงานข่าวต่างประเทศ
COMM4301
การจัดการประเด็นปั ญหาเพื่อการประชาสัมพันธ์
COMM4401
การวิพากษ์งานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
COMM4801 COMM4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์
COMM4802 COMM4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางนิเทศศาสตร์
COMM4803
เตรี ยมสหกิจศึกษาทางนิ เทศศาสตร์
COMM4804
สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์
COMM4901 COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
COMM4902 COMM4902 การวิจยั ทางนิเทศศาสตร์
BCOM1101
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)
5(350)
2(90)
6(540)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่ า
ENGL3771
ENGL4772
LAWS2108 LAWS2108

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 1
ภาษาอังกฤษในสื่ อมวลชน 2
กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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เอกสารหมายเลข 5
ผลงานทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. นางสาว ทัศนีย์ เจนวิถีสุข
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริ ญญาตรี

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ.สํ าเร็จการศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2529

และภาพนิ่ง)
ปริ ญญาโท

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540

(การสื่ อสารมวลชน)
ปริ ญญาเอก

พระพุทธศาสนา

กําลังศึกษาอยู่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา
-

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

-

-

ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา

-

ชื่อวิชา

-

หน่วยกิต

-

* อยู่ระหว่ างการลาศึกษาต่ อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
งานวิจัย
ทัศนีย ์ เจนวิถีสุข.(2554).การสื่ อสารภายในตนเองเชิงพุทธกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
บรรลุความสําเร็ จในชี วติ .กรุ งเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
____________. (2553). ศึกษาการสื่ อสารกับตนเองในพระพุทธศาสนา.กรุ งเทพฯ : มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย.
______________.(2553).การสื่ อสารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ปรากฏใน
พระไตรปิ ฎก. กรุ งเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
______________.(2545).ความสามารถด้านการสื่ อสารของพระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม
กัลยาโณ) กับการระดมพลังการพัฒนาชุมชน.กรุ งเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั .
_______________.(2541). การพัฒนาคลองแสนแสบด้วยการศึกษา กรณี ศึกษา เขตมีนบุรี และ
หนองจอก.กรุ งเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั .
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ทัศนีย ์ เจนวิถีสุข.การฟื้ นตัวจากวิกฤตสิ่ งแวดล้อมตามมุมมองของพระพุทธศาสนา.
การประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 7 เนื่องในวันวิสาขบูชา 23-25
พฤษภาคม 2553
Assit.Prof.Tatsanee Jenwithisusk. Enacting Buddhism in Constitution as The
National Religion: A review of Power Interaction between Religion, Communications and
Politics” The First Summit of the International Association of Buddhist Universities (IABU)
and International Academic Seminar on Buddhism and Ethics 12 – 15 September 2008.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2537 – 2539

ผูจ้ ดั การทัว่ ไปบริ ษทั วิดีโออาร์ ท เอ็นจิเนียร์ ริ่งแอนด์
คอนซัลแตนท์ จํากัด (บริ ษทั ที่ปรึ กษาระบบตัดต่อสําหรับ
รายการโทรทัศน์และสถานีโทรทัศน์)

พ.ศ. 2533 – 2537

ครี เอทีฟและหุน้ ส่ วนบริ ษทั เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ จํากัด (บริ ษทั
ผลิตสื่ อโฆษณาและโปรดักชัน่ เฮ้าส์)

พ.ศ. 2534 – 2535

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั คัลเลอร์ บาร์ จํากัด (บริ ษทั
ผลิตงานโฆษณา) และผูเ้ ขียนบทอิสระรายการสารคดี
โทรทัศน์

พ.ศ. 2531 – 2534

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไปบริ ษทั โพลีคอม จํากัด (บริ ษทั ในเครื อ
รัชฟิ ล์มวิดีโอ, โปรดักชัน่ เฮ้าส์ และอุปกรณ์และแล็ปตัดต่อ
ให้เช่า) และผูเ้ ขียนบทอิสระรายการสารคดีโทรทัศน์

พ.ศ. 2529 – 2531

ครี เอทีฟรายการโทรทัศน์ บริ ษทั นิธิทศั น์โปรโมชัน่ จํากัด

พ.ศ. 2549 – 2550

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม

พ.ศ. 2548 – 2549

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2545 – 2548

รองประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2541 – ปั จจุบนั

อาจารย์ประจําหลักสู ตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
พ.ศ. 2548

อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. 2549

อบรมวิจยั ในชั้นเรี ยน

พ.ศ. 2549

อบรมการเขียนแผนการสอน

2.4.4 การศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2550

ศึกษาดูงานที่ Eastern Instutiue of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

พ.ศ. 2550

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยดองอาร์ ,บริ ษทั โซนี่ ประเทศเกาหลีใต้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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2. นาย ยุทธนา วงศ์ วรี ะโยธิน
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ.สํ าเร็จ
การศึกษา

ปริ ญญาตรี

รัฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2539

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

2540

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

(การปกครอง)
ปริ ญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(นิเทศศาสตร์ )

ปริ ญญาโท

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(วารสารสนเทศ)

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรี ยนที่ 1/2554
รหัสวิชา
COMM2402

ชื่อวิชา
การสร้างสรรค์บท

ภาคเรี ยนที่ 2/2554
หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

3(2-2-5)

COMM2211 การสื่ อข่าวกีฬา

3(2-2-5)

3(2-2-5)

COMM2407 การพูดเพื่องาน

3(2-2-5)

วิทยุกระจายเสี ยง
COMM2405

การสื่ อข่าว
วิทยุกระจายเสี ยง

วิทยุกระจาย

และวิทยุโทรทัศน์

เสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
ยุ ท ธนา วงศ์ วี ร ะโยธิ น .(2553). การสื่ อ ข่ า วและการรายงานข่ า ว. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทรเกษม.
งานวิจัย
_______________. (2554) ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสื่ อข่ าวและรายงานข่ าว
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ แบบผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง.กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
นุชริ นทร์ ศศิพิบูลย์ และคณะ(2552). ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2540-2542

ผูส้ ื่ อข่าว นิตยสารฐานฯ สัปดาห์วจิ ารณ์

พ.ศ. 2540-ปั จจุบนั

คอลัมนิสต์ นิ ตยสารสยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์

พ.ศ. 2542-2544

บรรณาธิ การข่าวการศึกษา นิ ตยสารฐานฯ สัปดาห์วจิ ารณ์

พ.ศ.2544-2548

โปรดิวเซอร์ และผูเ้ ขียนบท รายการ สายใยผูกพัน ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 โปรดิวเซอร์ และผูเ้ ขียนบทรายการ
ตาดูหูฟัง (รายการวิพากษ์สื่อ) ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11

พ.ศ. 2545-2547

ผูส้ ื่ อข่าวนิตยสารสมัครงาน บริ การทอง

พ.ศ. 2545-47

นักจัดรายการวิทยุ รายการรู ้ทนั โลก และสาระต่างแดน
ทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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พ.ศ. 2545-2548

คอลัมนิสต์นิตยสารชาวไทยรายสัปดาห์, เดลิมิเร่ อร์ ราย
สัปดาห์, สยามรัฐรายวัน

พ.ศ. 2545-2546

ผูเ้ ขียนบทรายการ สังคมเดียวกัน ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11

พ.ศ. 2546-2548

บรรณาธิการบริ หารนิตยสาร MLS Property Guide

พ.ศ. 2549-2550

ที่ปรึ กษาด้านการประชาสัมพันธ์ บริ ษทั วี-วิซาร์ด จํากัด

พ.ศ. 2550-2551

บรรณาธิการสํานักพิมพ์เพื่อนพ้องน้องพี่ ตกผลึก และ F&B

พ.ศ. 2550-ปั จจุบนั

ที่ปรึ กษาโครงการกิจกรรม บริ ษทั รัตนอุไร จํากัด

พ.ศ. 2552-2553

ผูด้ าํ เนิ นรายการ ทันความคิด ติดตามสื่ อ วิทยุไทยเพื่อเด็ก
และครอบครัว FM105

พ.ศ. 2540-2546

อาจารย์พิเศษ หลักสู ตรฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2552-ปั จจุบนั

ประธานหลักสู ตรฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม

2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
พ.ศ. 2550

หลักสู ตรอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.4.4 การศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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3. นาย จักษุ ตะกรุดแก้ ว
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

2.2 ประวิติการศึกษา
ระดับ

ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาการสื่ อสารการตลาด
-

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปี พ.ศ. สํ าเร็จ
การศึกษา
2535

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

2551

-

-

2.3 ภาระงานสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ภาคเรียนที่ 2/2554
หน่ วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

COMM 3201 การออกแบบ
สิ่ งพิมพ์
อิเลกทรอนิกส์

3(2-2-5)

COMM 2203 การฟิ กเพื่องานวารสาร
ศาสตร์
3(2-2-5)

COMM 3005 การวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อการ
สื่ อสาร

3(3-0-6)

COMM 1106 การสื่ อข่าวและการ
รายงานข่าว

3(2-2-5)

COMM 3207 การจัดการสิ่ งพิมพ์
อิเลกทรอนิกส์

3(2-2-5)

COMM 2204 บรรณาธิ กรณ์งาน
วารสารศาสตร์

3(2-2-5)

COMM 2201 หลักวารสารศาสตร์

3(3-0-6)

COMM 3206 การถ่ายภาพวารสาร
ศาสตร์

3(2-2-5)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
หนังสื อ
จักษุ ตะกรุ ดแก้ว. (2553).การสื่ อข่ าวและการรายงานข่ าวขั้นสู ง. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
_________ .(2553).การบรรณาธิกรณ์ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
เอกสารประกอบการสอน
จักษุ ตะกรุ ดแก้ว. (2552). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบรรณาธิกรณ์ .
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
_________ . (2552).เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสื่ อข่ าวและการ
รายงานข่ าว. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
_________ . (2554).เอกสารประกอบการสอนรายวิชากราฟฟิ กเพือ่ งาน
วารสารศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2535

ผูส้ ื่ อข่าวหนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542

ผูจ้ ดั การสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2544

อาจารย์แขนงวารสารศาสตร์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2554

หัวหน้าแขนงวารสารศาสตร์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
พ.ศ. 2535

หลักสู ตรการอบรมนักข่าวใหม่ บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2537

หลักสู ตรการสื่ อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

พ.ศ. 2542

หลักสู ตรผูบ้ ริ หารสมาคมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2551

หลักสู ตร Professional Web Designer สถาบัน สอนคอมพิวเตอร์
กราฟิ ก NetDesign Thailand

พ.ศ. 2552

หลักสู ตรอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2553

หลักสู ตรผูบ้ ริ หารสื่ อสารมวลชน ระดับกลาง รุ่ น 2 สถาบันอิศรา
สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2554

หลักสู ตรอบรมการตลาด Social Media บริ ษทั อินเด็กซ์ ครี เอ
ทีฟ ออนไลน์ จํากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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4. นางสาว สุ ทธิภา วงศ์ ยะลา
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)

ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ.สํ าเร็จการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กําลังศึกษา

(การสื่ อสารมวลชน)
ปริ ญญาโท นิเทศศาสตร มหาบัณฑิต
(นิเทศศาสตร์ พฒั นาการ)
ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
(สื่ อสารมวลชน)
2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
- ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการและงานวิจัย
สุ ท ธิ ภ า วงศ์ ย ะลาและคณะ (2552).ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การประเมิ น ภั ย
แผ่ นดินไหวและการป้องกันภัยแผ่ นดินไหวของประชาชนในอาคารสู ง . ได้รับทุนสนับสนุ น
สสส.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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____________. (2551) . การวิจัยเชิงสํ ารวจเรื่อง การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ใช้ บริการสถานีอนามัยของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 20 อําเภอ ใน 6 จังหวัด.ได้รับทุน
สนับสนุน จากโครงการ Health Care Reform ซึ่ งเป็ นโครงการร่ วมมือระหว่างสหภาพยุโรป
กระทรวงสาธารณสุ ข และสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ.
____________ . (2551) . การวิจัยเรื่อง “การคุกคามทางเพศในมหาวิทยาลัย : การรับรู้
การประเมินความเสี่ ยง และ การตอบสนองของนักศึกษา” . จัดทําขึ้นประกอบการศึกษา
รายวิชา การวิจยั เชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
___________. (2554) . บทความทางวิชาการเรื่อง “การสื่ อสารเพือ่ สร้ างกรอบ
จินตนาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ ชุมชนของปราชญ์ ชาวบ้ านและผู้นําทางการปกครองระดับ
ท้ องถิ่นในชุ มชน

อาข่ า. นําเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2542
Copy writer และ Co – producer บริ ษทั เดอะเฟสท์กรุ๊ ป
จํากัด
พ.ศ. 2544

นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี

พ.ศ. 2545 – ปั จจุบนั อาจารย์หลักสู ตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
พ.ศ. 2546

อบรมเทคนิคการสอนและการวิจยั ในชั้นเรี ยน
มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2547

อบรมการเขียนโครงการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

พ.ศ. 2548

อบรมกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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พ.ศ. 2549

อบรมการวิจยั เชิงปริ มาณ และ การวิจยั เชิงคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

พ.ศ. 2550

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ สถาบันภาษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2552

อบรมสถิติการวิจยั เบื้องต้นและการวิจยั ขั้นสู ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2554

อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าข้อมูล
และการทําฐานข้อมูลทางบรรณานุกรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5. อาจารย์ นาวินี รอดแก้ ว
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ.สํ าเร็จ
การศึกษา

ปริ ญญาตรี

วารสารศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

2549

(การโฆษณา)
ปริ ญญาโท

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(การโฆษณา)

ปริ ญญาเอก

-

-

-

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา
COMM1104

ชื่ อวิชา
หลักการ

ภาคเรียนที่ 2/2554
หน่ วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

3(3-0-6)

COMM3501

การสร้างสรรค์และ

3(2-2-5)

สื่ อสารมวลชน
COMM3501

การสร้างสรรค์และ

การผลิตงานโฆษณา
3(2-2-5)

COMM1104

การผลิตงานโฆษณา
COMM2502

การโฆษณาและ

หลักการ
สื่ อสารมวลชน

3(2-2-5)

COMM2502

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

การโฆษณาและ

3(2-2-5)

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
COMM2503

การวิเคราะห์ตลาดเพื่อ
งานโฆษณา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
นาวินี รอดแก้ว.(2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสร้ างสรรค์ และ
การผลิตงานโฆษณา. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
งานวิจัย
___________. (2551). การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาการสร้ างสรรค์ และการผลิต
งานโฆษณา โดยใช้ แบบฝึ กปฏิบัติ ของนักศึ กษากลุ่ม 101. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2549

อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง ประจําหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

พ.ศ. 2549

ผูช้ ่วยเลขานุการ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์

พ.ศ. 2551 - ปั จจุบนั

อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และเลขานุการ
ประจําหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
ก.ย. 2550

อบรมหลักสู ตรผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

พ.ค. 2553

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาบุคลากรคลื่นลูกใหม่
สร้างความก้าวไกลในมจษ. (พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการและอาจารย์ประจําตามสัญญา) ประจําปี 2553

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ก.ค. 2553

การอบรมวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดยเน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

ส.ค. 2553

การอบรมวิจยั ในชั้นเรี ยน

มี.ค. 2554

อบรมการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการ
อบรมเทคนิคการออกข้อสอบที่ดี

เม.ย. 2554

Certificate “General Academic Writing Course” จาก
สถาบันสอนภาษา British Council

2.4.4 การศึกษาดูงาน
ส.ค. 2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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6. นาย อมรเทพ สกุณา
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ.สํ าเร็จ
การศึกษา

ปริ ญญาตรี

ศิลปศาสตร์ บณั ฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา

2548

(เอกวารสารศาสตร์
โทภาพนิ่งภาพยนตร์ )
ปริ ญญาโท

University of Pune, India

Master of

2550

Communication Studies
(Video Production)
ปริ ญญาเอก

-

-

-

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

-

-

-

ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา
COMM1102

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

การถ่ายภาพ

3(2-2-5)

เพื่อการสื่ อสาร
COMM3406

การตัดต่อและ

3(2-2-5)

การผลิตกราฟิ ก
เพื่องานวิทยุ
โทรทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
- ไม่มี 2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2550

พนักงานแผนก Post Production บริ ษทั สกายเอ็กซิ ทส์ ฟิ ล์ม
โปรดักชัน่ เฮาส์ จํากัด

พ.ศ. 2551

Web Content Editor บริ ษทั นิร์วาน่า จํากัด

พ.ศ. 2553

ช่างภาพ ร้านเจ้าสาว เวดดิ้ง สตูดิโอ

พ.ศ. 2554

อาจารย์ ป ระจํา หลั ก สู ตรนิ เ ทศศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
พ.ศ. 2546

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ ก้าวสู่ วชิ าชีพเว็บมาสเตอร์ รุ่ นที่ 1 สมาคมผูด้ ูแล
เว็บไทย

ก.ย. 2546

อบรมเชิ งปฏิบตั ิการ ผูส้ ื่ อข่าวพิราบดิจอล รุ่ นที่ 2 ชมรมนักข่าวสาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.ค.2551

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อบรมหลักสู ตร Professional Web Designer สถาบัน Net Design
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7. นางสาว ภานุชฎา ศิระยุทธโยธิน
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ.สํ าเร็จ
การศึกษา

ปริ ญญาตรี

นิเทศศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

2549

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

(วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์)
ปริ ญญาโท

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(การสื่ อสารมวลชน)

ปริ ญญาเอก

-

-

-

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554

ภาคเรียนที่ 2/2554

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

-

-

-

COMM2404

การสร้างสรรค์

3(2-2-5)

บทวิทยุ
โทรทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
ภานุชฎา ศิระยุทธโยธิ น. (2554). กรอบเนื้อหาและการนําเสนอในรายการวิทยุ
แฉ แต่ เช้ า. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2548

Co– Producer แผนก Your TV บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย บรอดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

พ.ศ. 2549

Project Co-ordinator แผนก TV and Radio บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี
จํากัด

พ.ศ. 2554

อาจารย์ประจําหลักสู ตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
พ.ศ. 2545

อบรมหลักสู ตรดีเจ โดยบริ ษทั เอไทม์ มีเดีย และ แกรมมี่การ์ด

พ.ศ. 2547

อบรมความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานออกแบบสิ่ งพิมพ์และจัดทําเว็บเพจ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

พ.ศ.2548

ฝึ กงานฝ่ ายCreative บริ ษทั เวอร์จิ้น บีอีซี เทโร เรดิโอ (ประเทศไทย)
จํากัด

พ.ศ.2548

อบรมการผลิตรายการโทรทัศน์บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย บรอดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

176
พ.ศ.2552

อบรมหลักสู ตรการแสดงพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ทีมครู สอนการแสดงจาก
รายการทรู อะคาเดมี่ แฟนตาเชีย

พ.ศ.2553

อบรมหลักสู ตรการแสดงพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ทีมครู สอนการแสดง
จากรายการ ทรู อะคาเดมี่ แฟนตาเชีย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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8. นางสาว จุไรรัตน์ ทองคําชื่นวิวฒั น์
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ.สํ าเร็จ
การศึกษา

ปริ ญญาตรี

2527

พยาบาลศาสตร์ และการผดุง

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ครรภ์ช้ นั สู งคหกรรมศาสตร

(กรุ งเทพ)

บัณฑิต (พัฒนาการเด็กและ

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

2530

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กําลังศึกษา

ครอบครัว)
ปริ ญญาโท

วารสารศาสตรและ
สื่ อสารมวลชนมหาบัณฑิต
(สื่ อสารมวลชน)

ปริ ญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบณั ฑิต

2. ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2554/1
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

COMM 1103 หลักนิเทศศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2/2554
หน่ วยกิต
3(-3-6)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

COMM 3301 สื่ อมวลชน

3(2-2-5)

สัมพันธ์
COMM 2304 สื่ อประชาสัมพันธ์

3(2-2-5) COMM 4902 วิจยั นิเทศ
ศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3(0-6-3)
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2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
จุไรรัตน์ ทองคําชื่นวิวฒั น์. (2544). ประชามติ. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม.
_____________. (2549) . เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายและจริยธรรม
สื่ อสารมวลชน. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
______________. (2549) . หลักการโฆษณาและการประชาสั มพันธ์ . คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
____________.(2550). หลักนิเทศศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
____________ .(2551). สื่ อประชาสั มพันธ์ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
____________.(2551). สื่ อมวลชนสั มพันธ์ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
____________.(2553). หลักนิเทศศาสตร์ ฉบับปรับปรุ ง. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม.
งานวิจัย
จุไรรัตน์ ทองคําชื่นวิวฒั น์. (2544). ปัญหาการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พของนักศึกษา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงการประชาสั มพันธ์ ปี การศึกษา 2544. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
. (2545). การนวดแผนไทยในแหล่ งท่องเที่ยวชายหาด : กรณี
ชายหาดพัทยา สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
. (2546). ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีต่อสารคดีด้านสุ ขภาพ ทีน่ ํา
เสนอในหนังสื อพิมพ์ แนวหน้ า. กองอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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.(2547). การประเมินผลการใช้ สื่อประชาสั มพันธ์ ในการแนะแนว
การศึกษาต่ อระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2547). รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลของกิจกรรมการศึกษา
บริบทชุ มชนทีม่ ีต่อความสนใจและผลสั มฤทธิ์ในการเรียนวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ ของ
นักศึกษา ชั้ นปี ที่ ) 3ภาคปกติสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโ◌ิชานิเทศศ. สํานักวิจยั
และส่ งเสริ มวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2547). ภูมิปัญญาไทยจังหวัดตาก : ศึกษากรณีอาํ เภอสามเงา.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
. (2548). ปัจจัยส่ วนบุคคลและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผล
การตัดสิ นใจ ซื้อสิ นค้ าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของเขตจตุจักร. สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
. (2549). คุณภาพชี วติ ของประชาชนบริเวณริมคลองลาดพร้ าว.
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
. (2551). บทบาทของการสื่ อสารกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุ มชน. สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2551). การประเมินปัญหาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักนิเทศศาสตร์
ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้ นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2551. สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
. (2552). การสื่ อสารกับการถ่ ายทอดภูมิปัญญาด้ านการเกษตรในจังหวัด
ชั ยนาทเพือ่ การอนุรักษ์ และการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาข้ าวกล้องหอมนิลของกลุ่มอินทรีย์ชีวภาพ
บ้ านใหญ่ . สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2553). การพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาอาชีพท้ องถิ่น.ในจังหวัดชั ยนาท.
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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. (2554). ความหมายและภาพครอบครัวต่ างชนชั้ นในละครโทรทัศน์
ไทย. สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
บทความวิจัยและบทความวิชาการ
บทความวิจัย
จุไรรัตน์ ทองคําชื่นวิวฒั น์. (2548). ปัจจัยส่ วนบุคคลและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ี
ผลการตัดสิ นใจ ซื้อสิ นค้ าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของเขตจตุจักร. วารสารจันทรเกษมสาร
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2549). คุณภาพชี วติ ของประชาชนบริเวณริมคลองลาดพร้ าว. วารสารจันทร
เกษมสาร สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2551). บทบาทของการสื่ อสารกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน.
วารสารจันทรเกษมสาร สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2553). การสื่ อสารกับการถ่ ายทอดภูมิปัญญาด้ านการเกษตรในจังหวัดชัยนาทเพือ่
การอนุรักษ์ และการพัฒนาท้ องถิ่น : กรณีศึกษาข้ าวกล้องหอมนิลของกลุ่มอินทรีย์ชีวภาพบ้ านใหญ่ . วารสาร
การประชุมวิชาการ ประจําปี 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
.(2553). สื่ อพืน้ บ้ าน :ประเพณีการรําเจ้ า. วารสารนิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
บทความวิชาการ
จุไรรัตน์ ทองคําชื่นวิวฒั น์. (2552). เทคโนโลยี SMS ในเว็บไซต์ gotoknow.
____________(2553). การบริการ SMS : ช่ องการสื่ อสารในโทรศัพท์มือถือ วารสารวิทยาการ
สาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
____________ . (2554). สื่ อพืน้ บ้ าน : ประเพณีการรําเจ้ า. วารสารวิทยาการสาร คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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ประสบการณ์ การทํางาน
พ .ศ. 2543

อาจารย์ 3 ระดับ 7 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ .ศ. 2547-2548

หัวหน้าพัสดุคณะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ .ศ. 2550

ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 หลักสู ตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ .ศ. 2550-2552

กรรมการส่ งเสริ มการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม

พ .ศ. 2551-ปั จจุบนั กรรมการหลักสู ตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
ก .ค. 2544

อบรมการวิจยั สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

ก .ย. 2546

อบรมหลักสู ตรครบเครื่ องการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต .ค. 2547

อบรมหลักสู ตรการพัฒนาบุคลิกภาพ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

ส.ค. 2548

อบรมการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ก.ค. 2550

อบรมหลักสู ตรกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ก .ย. 2551

อบรมหลักสู ตรศิลปะการพูดในงานบริ การ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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ส.ค. 2553

อบรมหลักสู ตรแนวทางการเขียนบทความ ตํารา งานวิจยั
มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนคริ นทร์

พ.ค.2554

อบรมหลักสู ตรเทคนิ คการเขียนตํารา สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2.4.4 การศึกษาดูงาน
ส.ค. 2549

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยประเทศสวิสเซอร์ แลนด์และฝรั่งเศส

ก.พ. 2552

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยประเทศเกาหลี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

183
9. นาย เจตน์ จารุ พนั ธ์
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ.
สํ าเร็จการศึกษา

ปริ ญญาตรี

ศิลปศาสตร์ บณั ฑิต

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

สาขานิเทศศาสตร์

จันทรเกษม

2545

แขนงการประชาสัมพันธ์
ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

Master of Communication

University Of Pune

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

(มหาวิทยาลัยปูเน่

and Video Production

ประเทศอินเดีย)

-

2550

-

-

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา
COMM2403

COMM3408

ชื่อวิชา
การสื่ อความหมาย

ภาคเรียนที่ 2/2554
หน่วยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-3)

COMM3401

ชื่อวิชา
การสร้างสรรค์

ด้วยภาพด้านงาน

รายการวิทยุ

วิทยุโทรทัศน์

โทรทัศน์

การผลิตรายการ

3(3-0-3)

COMM3409

การผลิตสารคดีทาง

สาระบันเทิงเพื่องาน

วิทยุกระจายเสี ยง

วิทยุโทรทัศน์

และวิทยุโทรทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

หน่วยกิต
3(3-0-3)

3(3-0-3)
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2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
เจตน์ จารุ พนั ธ์.(2554). การสื่ อความหมายด้ วยภาพในงานวิทยุโทรทัศน์ . กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
งานวิจัย
เจตน์ จารุ พนั ธ์. (2551). ผลการใช้ วธิ ีการสอนแบบบูรณาการ และผลการใช้ วธิ ีการ
สอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2552). การพัฒนาการเรียนรู้วชิ าการสร้ างสรรค์ บทวิทยุโทรทัศน์
โดยใช้ แบบฝึ กปฏิบัติ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
เจตน์ จารุ พนั ธ์และคณะ (2552). ยุทธศาสตร์ การสื่ อสารเพือ่ การรักษาสิ ทธิความเป็ น
พลเมืองไทยของกลุ่มชาติพนั ธุ์อาข่ าในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม.
เจตน์ จารุ พนั ธ์และคณะ. (2553). การประเมินหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
และหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม.
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2535 - 2538

ผูช้ ่วยช่างภาพ (VDO.) ช่างภาพ และ Producer ผลิตรายการ
โทรทัศน์ประเภทสารคดี ตามลําดับ บริ ษทั บางกอกซี เนแลป
จํากัด

พ.ศ. 2538 - 2540

Executive Account : ประสานงานระหว่างลูกค้ากับ Creative
และควบคุมกระบวนการผลิตด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์ Media Thai
Production House co., ltd.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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พ.ศ. 2540 - 2545

ช่างภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์อิสระ

พ.ศ. 2545 - 2547

สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) ตําแหน่ง :
ผูส้ ื่ อข่าวสายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง

พ.ศ. 2549 - 2550

Department of Mass Communication Studies

พ.ศ. 2551 - ปั จจุบนั

อาจารย์ประจํา (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
หลักสู ตรสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ แขนงวิทยุกระจายเสี ย งและวิท ยุ
โทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานด้ านวิทยากรและบริการวิชาการ
- วิทยากร: การผลิตสื่ อสร้างสรรค์ ณ สํานักงานมูลนิธิพฒั นาชุมชนและเขตภูเขา
จังหวัดเชียงราย
- วิทยากร:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการ
ประชาสัมพันธ์ กรมการปกครอง ประจําปี 2552 และ ประจําปี 2553 (บรรยายการถ่ายภาพ
พื้นฐานและการถ่ายภาพเชิงประชาสัมพันธ์)
- วิทยากร: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างเครื อข่ายด้านการ
ประชาสัมพันธ์ กรมการปกครอง ประจําปี 2554
- อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา วิชา CNB3410 การผลิตเพื่อ
การแพร่ ภาพและเสี ยงผ่านสื่ อใหม่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
- อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา วิชา CNB2101 หลักการการ
แพร่ ภาพและเสี ยงผ่านสื่ อใหม่ และ CNB 3409 การผลิตเพื่อการแพร่ ภาพและเสี ยงผ่านสื่ อใหม่
1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
ส.ค. 2554
2.4.3 การศึกษาดูงาน
ก.ย. 2547

ส.ค. 2553
ส.ค. 2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อบรมผูป้ ระเมินการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตร2
เป็ นตัวแทนผูส้ ื่ อข่าวโทรทัศน์ของประเทศไทยในการประชุม
ความร่ วมมือผูส้ ื่ อข่าวไตรภาคีอาเซี่ ยน Third ASEAN Journalists
Visit Programme และการศึกษาดูงาน ณ กรุ งฮานอย
ประเทศเวียดนาม
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่ อโทรทัศน์ BITV 2010
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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10. นางสาว พรเพ็ญ ชวลิตธาดา
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)

ปริ ญญาตรี

นิเทศศาสตรบัณฑิต

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ.สํ าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

2538

Master of Professional Media

University of Western

2544

and Communication Studies

Sydney , Australia

Philosophy In Communication

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

(ศิลปะการแสดง)
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

กําลังศึกษา

(Interpersonnal Communication ร่ วมกับ Ohio University
of Pocthral)
2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา
COMM3402

ชื่ อวิชา
ธุ รกิจงาน

ภาคเรียนที่ 2/2554
หน่ วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

3 (3-0-6)

COMM3404

การแสดงทางวิทยุโทรทัศน์

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

COMM2408

ฉากและวัสดุประกอบฉาก

3 (3-0-6)

วิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์
COMM2003

วาทนิเทศ

เพื่องานวิทยุโทรทัศน์
COMM4901

สัมมนาทางนิเทศ

3 (3-0-6)

COMM3507

การโฆษณาทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

3 (3-0-6)
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2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
พรเพ็ญ ชวลิตธาดา.(2548). การสื่ อความหมายด้ วยภาพ.กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม.
____________ .(2550) หลักนิเทศศาสตร์ . กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
____________.(2553).หลักการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ .กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
2.4.4 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2539

Casing , บริ ษทั อาลาดิน ณ บางกอก

พ.ศ.2540

นักแสดงอิสระ

พ.ศ.2541

Event Manager (Freelance)

พ.ศ.2545

Stage Manager , Exact Co., Ltd

พ.ศ.2546

อาจารย์พิเศษ ด้านการแสดง (Freelance)

พ.ศ.2547 – ปั จจุบนั

กรรมการหลักสู ตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
ส.ค. 2539

อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสู ตร Microsoft Excel 95

พ.ค. 2541

บรมหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากร ใช้ภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิต

ส.ค. 2541

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อบรมหลักสู ตรการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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ส.ค. 2553

การอบรมวิจยั ในชั้นเรี ยน

มี.ค. 2554

อบรมการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการ
อบรมเทคนิคการออกข้อสอบที่ดี

2.4.4 การศึกษาดูงาน
มี.ค. 2554

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ส.ค. 2554

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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11. นาย ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ ดร.
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ.สํ าเร็จ
การศึกษา

ปริ ญญาตรี

วารสารศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553

(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์)
ปริ ญญาโท

วารสารศาสตรบัณฑิต
(การสื่ อสาร)

ปริ ญญาเอก

นิเทศศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
(นิเทศศาสตร์ )

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา
COMM3901

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธี

ภาคเรียนที่ 2/2554
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัสวิชา
COMM1106

วิจยั ทางนิเทศ

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การสื่ อข่าวและการ
รายงานข่าว

(2-2-5)

ศาสตร์
COMM4902

การวิจยั ทาง
นิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(0-6-3)

COMM3901

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
นิเทศศาสตร์

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

(3-0-6)
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2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
ศุภฤกษ์ โพธิ ไพรัตนา. (2553). เอกสารประกอบการสอน “ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
นิเทศศาสตร์ ”. มปท.
งานวิจัย
นุชริ นทร์ ศศิพิบูลย์ และคณะ (2552). ความคาดหวัง และความพึงพอใจของ
นักศึกษาหลักสู ตร ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา. (2554). สถานภาพ และการรับรู้ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในทัศนะของผู้มีส่วนได้ เสี ยในเขตกรุ งเทพมหานคร.
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.4.5 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2543

ผูป้ ระสานงานรายการวิทยุ “ร่ วมด้วยช่วยกัน”

พ.ศ. 2543 – 2544

ผูส้ ื่ อข่าวเฉพาะกิจ บริ ษทั “สรรพสาร”

พ.ศ. 2548 – 2549

อาจารย์ประจําตามสัญญา หลักสู ตรศิลปะศาสตร์ บณั ฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2552 – 2553

อาจารย์ประจําตามสัญญา หลักสู ตรศิลปะศาสตร์บณั ฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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พ.ศ. 2553 – ปั จจุบนั

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
2.4.4 การศึกษาดูงาน
-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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12. นางสาว แสงระวี กระจ่ างศาสตร์
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ.สํ าเร็จการศึกษา

ปริ ญญาตรี

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)

มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น

2539

ปริ ญญาโท

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒน

2542

(การปกครองท้องถิ่นและการจัด

บริ หารศาสตร์ (นิดา้ )

การเมืองใหม่)
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น

2554

(การสื่ อสารการตลาด)
ปริ ญญาเอก

-

-

-

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา
COMM1103

ชื่ อวิชา
หลักนิเทศศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2/2554
หน่ วยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6)

COMM1103

ชื่อวิชา
หลักการสื่ อสาร

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

การตลาด
COMM2501

หลักการโฆษณา

3(3-0-6)

COMM2501

หลักการโฆษณา

3(3-0-6)

COMM3501

การสร้างสรรค์และ

3(2-2-5)

COMM3505

การสื่ อสารตราสิ นค้า

3(3-0-6)

ผลิตงานโฆษณา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
แสงระวี อิ่มทรัพย์ (2553). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักนิเทศศาสตร์ .
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
_______ .(2553). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการสื่ อสารการตลาด.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
________.(2554).เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการสื่ อสารการตลาดฉบับ
ปรับปรุ งครั้งที่1. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
งานวิจัย
แสงระวี อิ่มทรัพย์(2552). การใช้ แบบฝึ กปฏิบัติเพือ่ เพิม่ การเรียนรู้วชิ าหลักการ
สื่ อสารการตลาด. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
บทความ
แสงระวีอิ่มทรัพย์(2552)..การวิเคราะห์ ผลงานวิจัยเพือ่ ศึกษาองค์ ประกอบของ
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า ตีพิมพ์ในหนังสื อประภาคารปี 2552 รวมบทความทางวิชาการของ
หลักสู ตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.4.2 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2543-2550

อาจารย์อตั ราจ้าง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม

พ.ศ. 2551 - ปั จจุบนั

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ หลักสู ตร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

195
2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
ต.ค. 2545

อบรมวิจยั ในชั้นเรี ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ธ.ค. 2552

อบรมการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

ส.ค. 2553

อบรมการสอนวิชาวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มี.ค. 2554

อบรมการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการ
อบรมเทคนิคการออกข้อสอบที่ดี

เม.ย. 2554

กรรมการตัดสิ นรางวัลโฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์
เพื่อผูบ้ ริ โภค ครั้งที่ 10

พ.ค. 2554

อบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อบรมการเสริ มสร้างศักยภาพงานบริ การ
อบรมการเสริ มสร้างศักยภาพงานบริ การ
อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
อบรมจริ ยธรรมและปลูกจิตสํานึก อนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

มิ.ย. 2554

อบรมการจัดทํา มคอ. 3

ก.ย. 2554

อบรมการบริ หารพัสดุตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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2.4.4 การศึกษาดูงาน
พ.ค. 2554

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยบูรพา

ก.ค. 2554

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา

ส.ค. 2554

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์

