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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะ/สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ / สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
ชื่อย่อ B.Com.Arts. (Communication Arts)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

2
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2555
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560
6.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
6.4 คณะกรรมการประจาคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560
6.5 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
6.6 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2566
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักประชาสัมพันธ์
(2) นักสื่อสารมวลชน
(3) นักโฆษณา
(4) นักสื่อสารการตลาด
(5) นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
(6) ผู้ประกาศ
(7) นักข่าว
(8) นักแสดง
(9) นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการสื่อสาร
(10) นักสื่อสารชุมชน
(11) ช่างภาพ
(12) อาจารย์
(13) อาชีพอิสระ
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – นามสกุล
ดร.ประจักษ์ กึกก้อง

2

นางสาวธัญรดี บุญปัน

3

นางสาวพิมพ์นารา บรรจง

ลาดับ

4

ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี

5

ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร

คุณวุฒิ
ปร.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
M.A.
นศ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
นศ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
นศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
Multimedia

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Swinburne University of
Technology, Australia
การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บริหารงานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การบริหารและ
การพัฒนา
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ

ปีที่สาเร็จ
2558
2549
2543
2553
2549
2553
2549
2547
2559
2550
2546
2557
2542
2539

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมในภาคผนวก ง
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสารมวลชนทุกแขนงทั้งวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์และวิทยุ
โทรทัศน์ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสื่อชุมชน ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ข้อเท็จจริง และเป็นประโยชน์ ดังนั้นสื่อจึงมี บทบาทและมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ประชาชนในประเทศ นับเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความร่วมมือ ตลอดจนชี้นาและตรวจสอบสังคมไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง หากบุคลากรทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีความรู้และทักษะ มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ รวมไปถึงการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการยึดถือประโยชน์โดยส่วนรวม ทาให้การสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่ทาหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ประกอบกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของนักนิเทศศาสตร์ ที่สอดคล้องกับความ
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ต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น นับเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้าน
นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างนักนิเทศศาสตร์และนักสื่อสารมวลชน ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะและ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน โดยเฉพาะในยุคข่าวสารไร้พรมแดน บทบาท
ของสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมตลอดเวลา
ทุกวัน ทุกเวลา จึงทาให้สังคมของแต่ละประเทศจา เป็นต้องปรับตัวตามกันไปเป็นกระแสโลกาภิวั ตน์ผลกระทบ
อย่างหนึ่งของการพัฒนาสังคมตามกระแสโลกคือ วัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่รับการเปลี่ยนแปลงในทุกทิศทาง
นี้จะอ่อนโอนก้าวตามกระแสโลกหรือยังเข้มแข็งคงเอกลักษณ์ประจาชาติของตนไว้ได้
การจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอน คานึงถึงการบูรณาการการสื่อสารกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล
ในการพัฒนาความสามารถของคน กลุ่ม องค์กร และสถาบันทางสังคม ซึ่งเป็นการพัฒนาการสื่อสารแบบบูรณา
การ เพื่อสังคมที่ดีกว่าและเป็ นธรรม รวมทั้ง ความสอดคล้ องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่นและบริบททางสั งคม
โดยเฉพาะอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง วัฒนธรรม และประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการเรียนรู้จึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจด้านการสื่อสาร พร้อมบูรณา
การการสื่อสาร พร้อมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนาไปสู่การพัฒนาอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การเรียนการสอนแบบบูรณา
การ จะต้องเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ปฏิบัติจริงด้านการสื่อสารในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัต
และซับซ้อน จาเป็นต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรม
อยู่ตลอดเวลา
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพ เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลด้าน
การสื่อสารให้มีความคิด ความรู้ ความสามารถเท่าทันกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของประเทศ
และนานาประเทศ ที่มีความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา โดยบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นั้น จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ด้านแนวคิดเชิงทฤษฎี และทักษะและความ
ชานาญด้านนิเทศศาสตร์ในการพัฒนาความสามารถของตนเองให้สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และเปลี่ ยนแปลงหรือ
พลวัตของกลุ่ม องค์กร สถาบันทางสังคมรวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสื่อสาร ตลอดจนมีความมุ่งมั่นใน
การสร้างสรรค์ความเป็นธรรมของสังคม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงต้องเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริมรากฐาน
ของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่น คงและยั่งยืน โดย
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยสามารถบูรณาการ
ความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์หลากหลายแขนงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์ รวม เสริมสร้างความสามารถของประชาชน เพื่อ
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สร้างสังคมข่าวสารที่เป็นธรรม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการ การพัฒนาแบบองค์รวมด้วยการสื่อสาร
มีความรู้สามารถ พร้อมนาความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมไทย และสังคมโลก สามารถ
คิดวิเคราะห์และวิพากษ์สาเหตุปัญหา แก้ปัญหาได้จริงภายใต้ฐานคิดของภูมิปัญญา มีคุณธรรมของนักนิเทศศาสตร์
ได้แก่ สิทธิ เสรีภาพ โอกาส หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์มี
ภาวะผู้นาสามารถนาความรู้ทางนิเทศศาสตร์ไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้จริ งสามารถวิเคราะห์ ข่าวสาร โดย
สามารถเขียนแผนยุทธศาสตร์ การสื่อสารในการกาหนดเป้าหมาย แนวคิดเชิงทฤษฎี และ การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าในการกาหนดแผนพัฒนาคน กลุ่ มองค์กร และสถาบันทางสังคมซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรที่ว่า ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้ :
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเฉพาะ ได้แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าเอกบั ง คั บ กลุ่ ม วิ ช าเลื อ ก และกลุ่ ม วิ ช าเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ ใ นวิ ช าชี พ ด าเนิ น การสอนโดยโปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ คณะวิ ท ยาก ารจั ด การ ส่ ว นฝึ ก
ประสบการณ์วิ ช าชีพ หรื อ สหกิ จ ศึ กษาด าเนิน การโดยศู นย์ ฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชีพ คณะวิท ยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนาไปใช้ :
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ :
13.3.1 กาหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
13.3.2 จัดทารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมิน
คุณภาพ
การเรียนการสอน
13.3.3 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นเพื่อให้
ได้เนื้อหาความรู้และทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์ตามความต้องการของหลักสูตร
13.3.4 สารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอน
โดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3.5 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่ อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชี พเป็น
ระยะ เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
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14. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดยคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญ
ของหลักสูตร ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศนโยบายของรัฐบาลและ
ความต้องการกาลั งคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
รวมถึ ง บริ บ ทของหลั ก สู ต รซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การเป็ น นั ก สื่ อ สาร นั ก นิ เ ทศศาสตร์ หรื อ
นักสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
2. การกาหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา กาหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโดยมีการจัดลาดับรายวิชาก่อนหลังเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ด้านการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม พร้อมการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ ของนิเทศศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารทาง
สังคม ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงาน
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนการใช้สื่อเทคโนโลยี สมัยใหม่
และเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
1) ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ
2) เป็ น ไปตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ แ ก่ “บั ณ ฑิ ต มี จิ ต อาสา
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ “บัณฑิตจิตอาสา”
4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ได้แก่ “กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ”
4. การประเมินผลการเรี ยนรู้ จะคานึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงความ
พร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณ ธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยสามารถบูรณา
การความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ หลากหลายแขนงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันนี้สังคมโลกได้ค้นพบและตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสาร ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา และ
เป็นส่วนหนึ่งในทุกจังหวะของชีวิตจากทฤษฎีที่เราได้ร่าเรียนมาว่า บุคคลจะสื่อสารกับตนเอง สื่อสารกับผู้อื่น และ
สื่อสารกับมวลชน ในหลาย ๆ ครั้งเราใช้การสื่อสารไปตามธรรมชาติและความรู้สึกตามปฏิกิริยาตอบกลับ โดยลืม
ใส่ใจและให้ความสาคัญ ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ความยุ่งเหยิงทางสังคม ความสับสนทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่สาคัญ คือ ความขัดแย้งทางด้านความคิดที่นาไปสู่ความแตกต่างและแตกแยก เพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ผู้ทาหน้าที่
สื่อสารจะต้องเข้าใจวิธีในการสื่อความหมายต่อกันเท่านั้น หากต้องมีจิตสานึกที่ดีด้วย จิตสานึกที่ดีทาให้เกิดความ
รับผิดชอบ และความรับผิดชอบนี้เองทาให้เกิดการสื่อสารที่สมบูรณ์และมีคุณค่า เป็นการสื่อสารที่สร้างสรรค์
เกิดขึ้นในสังคมใดสังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสังคมเราต้องการผู้ที่มีบทบาท
ในการสื่ อสาร หรื อที่เรี ยกว่า “นักสื่ อสารมวลชน” ผู้กุมทิศทางของการสื่ อสารทั้งหมด รวมถึงเรายังต้องการ
นักสื่อสารมวลชนที่มีจิตวิญญาณ มีสานึกดีในการเป็นผู้ถ่ายทอด และมีความรับผิ ดชอบต่อผลงานที่ได้สื่อสาร
ออกไป เสมือนหนึ่งเป็นผู้ชี้นาสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพและคุณธรรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีแนวคิดสาคัญ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ส่งเสริมให้ประชาชน
ในสังคมทุกระดับสามารถจัดการตนเองได้ เพิ่มขีดความสามารถศักยภาพของการพัฒนาคน พัฒนาการสื่อสาร
ในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ องค์ความรู้ด้านการนิเทศศาสตร์ จึงมีความสาคัญและความจาเป็น
อย่างยิ่ง ในสภาวการณ์ของประเทศชาติในปัจจุบันและอนาคต จึงมุ่งผลิตบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ ออกมารับใช้
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยการสื่อสารหลากหลายแขนงที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการทางานในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และการประกอบอาชีพอิสระ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคทางนิเทศศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านการสื่อสาร และการเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ผู้รับข้อมูล
ข่าวสารกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
1.3.3 เพื่อผลิ ตบั ณฑิต ให้ มีความรู้ความสามารถในการบริห ารจัดการ มีทักษะในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ นิเทศศาสตร์ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย นิเทศศาสตร์ สามารถสร้าง
องค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร สกอ. และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับ
นานาชาติและสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคม สิ่งแวดล้อมและความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย ทาง
สังคมศาสตร์และการบริการวิชาการ

ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน

กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้
ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
- ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์
- ส่งเสริมการทาวิจัยกรณีศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
-จานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์
ประจา
-จานวนโครงการวิจัยในแต่ละปี
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
- ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้ง - จานวนบทความวิจัยที่ได้รับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ การตีพิมพ์
- ส่งเสริมให้อาจารย์ไปนาเสนอ
- จานวนการจัดการประชุมทาง
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
- จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงในการ - จานวนอาจารย์ที่ไปเสนอ
พัฒนาการทาวิจัย และการเรียน ผลงานวิชาการในต่างประเทศ
การสอนแบบบูรณาการ
สารวจความต้องการของนักศึกษา - จานวนครั้งในการสารวจ
และผู้สอน
มีไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี
- รายงานการสารวจแสดงข้อมูล
อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ
- รูปแบบและลักษณะของปัจจัย
สนับสนุนที่เป็นที่ต้องการ
- ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการและ
การใช้ปัจจัยสนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน
ตามข้อเสนอแนะ
จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อ
- จานวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10%
การสอนให้มีความทันสมัยและมี - จานวนอุปกรณ์ /กิจกรรม/
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โครงการที่ปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอนมีไม่
น้อยกว่า 2 รายการ/ปี
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารชอบหลักสูตร
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2554
3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชรกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิชาชีพทางด้านนิเทศ
ศาสตร์
2.3.2 นักศึกษาไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเอง
2.3.3 นักศึกษามีคุณลักษณะ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพไม่สอดคล้องกับงานวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหา
2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและทากิจกรรม
2.4.2 กาหนดให้มีการเสริมประสบการณ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการทางานและ
การประกอบอาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ จากการบรรยาย การอบรม จากนักวิชาชีพนักสื่อสารมวลชน นัก
ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
2.4.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพจัดกิจกรรมให้กับ
นักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 2
50
50
50
ชั้นปีที่ 3
50
50
ชั้นปีที่ 4
50
รวมจานวนนักศึกษา
50
100
150
200
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
50
จะสาเร็จการศึกษา

2564
50
50
50
50
200
50

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากค่าบารุงการศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (ไม่นาค่าสิ่งก่อสร้างมาคานวณ)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
ค่าบารุงการศึกษา
500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
1. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร)
2. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา
3. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2562

2560

2561

2563

2564

185,500

371,000

556,500

742,000

742,000

100,000
10,000
295,500
50
5,910

200,000
10,000
581,000
100
5,810

300,000 400,000 400,000
10,000
10,000
10,000
866,500 1,152,000 1,152,000
150
200
200
5,777
5,760
5,760
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2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร
จานวนนักศึกษา ต้นทุนต่อหน่วย
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558
132 คน
84,937.55

ผลกาไรจากการ
ดาเนินงาน
879,797.84

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
(อัตราดอกเบี้ย)
16.0866%

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
4.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4.
ไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาแกน
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
103 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

12
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว
รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่

1–3
4
5
6–7

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

2) การกาหนดหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น
ท
ป
อ

หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1551001
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
1551002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
1541001
ทักษะการใช้ภาษาไทย
Thai Language Usage Skills
1541002
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
Language and Communication for Specific Purposes
1561001
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
1571001
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
1571002
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
Fundamental Chinese for Tourism
1661001
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
1691001
ภาษาพม่าพื้นฐาน
Fundamental Burmese
1691002
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self-Development
1001005
ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making Skill
1511001
จริยธรรมกับมนุษย์
Ethics and Human Beings
1511002
ความจริงของชีวิต
Facts of Life
1521001
พุทธศาสน์
Buddhism

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
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)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
1631001

ชื่อวิชา
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
Information for Study and Research
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts
2051001
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Performing Arts
2061001
สังคีตนิยม
Music Appreciation
3501001
การพัฒนาภาวะผู้นา
Leadership Development
3501003
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
Personality Development and the Arts of Socializing
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
2501001
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
History of Thai Society and Culture
2501003
จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
Public Mind and Civic Social Engagement
2501004
สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Interdisciplinary Social Science for Development
2501005
กาแพงเพชรศึกษา
Kamphaeng Phet Studies
2521001
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
Globalization and Localization
2521002
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
2541001
มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Human Beings, Community, and Environment
2541002
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
Local Resource Management
2551002
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
2561001
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Laws
3501004
การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
Business Initiation
3531001
การเงินในชีวิตประจาวัน
Finance in Daily Life

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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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รหัสวิชา
3541001
3591002

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
ไม่น้อยกว่า
1161001
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Sports and Recreation for Quality of Life
1161002
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
4001002
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
Science and Technology for Daily Life
4001003
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environments and Natural Resources Conservation
4071001
สุขภาพและสุขอนามัย
Health and Health Care
4091001
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
4091003
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematics and Decision Making
4121001
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
4121005
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Website Design and Development
4121006
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
Package Software for Application
5001001
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
5071001
อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
5501001
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Technology in Daily Life

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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(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)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
จานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3001001 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Principles of Advertising and Public Relations
3001002 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
Development of Personality for Communication Arts
3002003 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
Basic English for Communication Arts
3003001 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง
Advanced English for Communication Arts
3003002 การวิจัยนิเทศศาสตร์
Research in Communication Arts
3004001 การสัมมนานิเทศศาสตร์
Seminar in Communication Arts
3011101 หลักนิเทศศาสตร์
Principles of Communication Arts
3011102 หลักการสื่อสารมวลชน
Principles of Mass Communication
3012101 สังคมวิทยาและจิตวิทยาการสื่อสาร
Sociology and Psychology of Communication
3012103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
Ethics and Laws of Mass Communication
3013103 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Communication for Rural Development
3041401 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Principles of Radio and Television Broadcasting
3052501 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3061601 การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3002001 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์
Writing for Communication Arts
3002002 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creativity Writing

จานวน

103 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
39 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3011103

วาทนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
Basic Speech Communication
3012102 วาทนิเทศศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Speech Communication
3013101 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Strategic Communication
3013102 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Intercultural Communication
3014101 การบริหารการสื่อสาร
Communication Management
3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น
Basic News Reporting
3043401 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Radio Broadcasting Production
3043402 การแสดง
Performance
3043403 การกากับการแสดง
Directing
3043404 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
Television Production
3052502 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
Advertising Creativity and Production

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)

2.3 กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
สามารถเลือกเรียนแบบกลุ่มวิชา หรือเลือกเรียนแบบรายวิชาที่สนใจ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
3021201 หลักวารสารศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Journalism
3022201 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Print Media in Digital Age
3022202 การบรรณาธิกรสื่อ
3(2-2-5)
Media Editor
3023202 การสื่อข่าวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced News Reporting
3024201 โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Special Project in Journalism
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กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
3032301 สื่อประชาสัมพันธ์
Public Relations Media
3032302 การสื่อสารองค์กร
Organization Communication
3033301 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
Special Event for Public Relations
3033302 ประชามติ
Public Opinion
3034301 การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
Persuasive Communication for Public Relations
กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3041402 การแต่งหน้าและการแต่งกาย
Make-up and Costumes
3042401 การออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
Scenery Design for Television Broadcasting in Digital Age
3043405 มัลติมีเดียสาหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Multimedia in Radio and Television Broadcasting
3043406 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Radio and Television Broadcasting Programs
3044401 โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Special Project in Radio and Television Broadcasting
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
3081801 การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
Development of Creative Media
3082801 การออกแบบกราฟฟิกข้อมูล
Infographic Design
3083801 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
Information Technology for Communication Arts
3083802 สื่อดิจิทัล
Digital Media
3084801 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
Development of Learning Media

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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
จานวน 7
เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้
2.4.1 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
จานวน
กิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3004901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Communication Arts
3004902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
Field Experience in Communication Arts

หน่วยกิต
7 หนวย
น (ท-ป-อ)
2(90)
5(450)

หรือ
2.4.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
วยกิต
รหัสวิชา
3004903
3004904

ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
Cooperative Education Preparation in Communication Arts
สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
Cooperative Education in Communication Arts

จานวน 7 หน
น(ท-ป-อ)
1(45)
6(540)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้

20
3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
3001001
3011101
3011102
3011103

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
หลักนิเทศศาสตร์
หลักการสื่อสารมวลชน
วาทนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

รหัสวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
3001002
3041401
3061601
Xxxxxxx

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การถ่ายภาพดิจิทัล
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21

รหัสวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
3002001
3012101
3012102
3052501
Xxxxxxx

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์
สังคมวิทยาและจิตวิทยาการสื่อสาร
วาทนิเทศศาสตร์ขั้นสูง
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21

21

รหัสวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
3002002
3002003
3012103
3052502
Xxxxxxx

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21

รหัสวิชา
3003001
3013101
3013102
3023201
3043401
3043402
Xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
การสื่อข่าวเบื้องต้น
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
การแสดง
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
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(x-x-x)
21

รหัสวิชา
3003002
3013103
3043403
3043404
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การวิจัยนิเทศศาสตร์
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การกากับการแสดง
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21

22
รหัสวิชา
3004001
3014101
3004901
3004903

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สัมมนานิเทศศาสตร์
การบริหารการสื่อสาร
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
รวม

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3004902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
หรือ
3004904 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
รวม
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(90)
1(45)
8/7

น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5/6
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ

3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1

ดร.ประจักษ์ กึกก้อง

2

นางสาวธัญรดี บุญปัน

3

นางสาวพิมพ์นารา บรรจง

4

ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร

ปร.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ
นศ.ม
ศศ.บ.
นศ.ม.
M.A.

นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
Multimedia

2558
2549
2543
2553
2549
2553
2549

การประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Swinburne University of
Technology, Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นศ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
นศ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
นศ.บ.

นิเทศศาสตร์
บริหารงานวัฒนธรรม
นิเทศศาสตร์
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ

2559
2550
2546
2557
2539
2542

2547
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ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ

3.2.2 อาจารย์ประจา
1

ดร.ประจักษ์ กึกก้อง

2

นางสาวธัญรดี บุญปัน

3

นางสาวพิมพ์นารา บรรจง

4

ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ

ปร.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ
นศ.ม
ศศ.บ.
นศ.ม.
M.A.

นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
Multimedia

นศ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
นศ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
นศ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

การประชาสัมพันธ์
นิเทศศาสตร์
บริหารงานวัฒนธรรม
นิเทศศาสตร์
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
พัฒนศึกษา
บริหารธุรกิจ
การตลาด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Swinburne University of
Technology, Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยพายัพ

2558
2549
2543
2553
2549
2553
2549
2547
2559
2550
2546
2557
2539
2542
2557
2545
2535
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ โดยการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบการฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ และการฝึกรูปแบบสหกิจ
ศึกษา ตามความพร้อมและความสนใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในด้านนิเทศศาสตร์เป็นอย่างดี
2.2 มีทักษะในการนาความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง
2.3 มีความสามารถนาความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงทาความเข้าใจประเมินข้อมูลจากหลักฐานและนาข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้นาและการบริหาร การจัดการ ความเข้าใจ
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง ความสามารถในการทางานและแก้ปัญหากลุ่มได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเอง
ด้านอารมณ์ การพัฒนาตนเองด้านสังคม
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือก ใช้รูปแบบ การนาเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่าง ประเทศ
5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ จะต้อง
มีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การจัดทาโครงงานหรือการวิจัยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ในรายวิชาต่างๆ ที่มีกระบวนการฝึกปฏิบัติ และการค้นคว้าข้อมูลโดยการจัดทา
โครงงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ โดยมีจานวนผู้ร่วมงานโครงงานละ 5-10 คน หรือ
การวิจัยกลุ่มและเดี่ยว โดยมีการจัดทาเป็นรายงานมีรูปเล่มในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และทาภายในเวลาที่กาหนด
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรือการวิจัย หมายถึง การให้นักศึกษาเป็นผู้กาหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า หรืองาน
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยต้องสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการทา มี
ขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
หรือการวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบบรรณ มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
5.2.1 มีองค์ความรู้จากการวิจัย การทาโครงงาน
5.2.3 สามารถค้นห้าข้อเท็จจริง ประเมินข้อมูลจากหลักฐาน และสรุปเพื่อใช้ประโยชน์
5.2.4 สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม
5.2.5 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย ใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์นาเสนอและ
สื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต และ จานวนชั่วโมง 540 ชั่วโมง
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา และ
หัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน โครงงาน วิจัย เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากการ
ติดตามความคืบหน้าการทาวิจัยหรือโครงการตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนงานอย่างเป็นระบบโดยให้มีคะแนน
เป็นสัดส่วน 20%
5.6.2 ประเมินคุณภาพของการทาวิจัยหรือโครงงาน โดยอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยกาหนดเกณฑ์ และ การประเมินที่เป็นมาตรฐาน ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 40%
5.6.3 ประเมินผลการนาเสนอรายงานผลการวิจัย หรือ ผลงานโครงการของนักศึกษาในภาพรวม
โดยมีกรรมการสอบ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 40%
5.6.4 การให้เกรดจากคะแนนที่ทาได้ซึ่งมีคะแนนเต็ม คิดเป็น 100% ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร หรือ ระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ทัศนคติที่ดีความ
รับผิดชอบต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การสอดแทรกสาระด้านคุณธรรมจริยธรรมในวิชา
ที่เรียน เช่น การเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีความสามารถ
มีความเป็นมิตร มีคุณธรรมและความเป็นธรรม
บนพื้นฐานของการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
หลักประกันคุณภาพ
2. การมีจิตสาธารณะและอุดมการณ์นักนิเทศศาสตร์ - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- สร้างกิจกรรมประกอบบทเรียนนอกชั้นเรียน
- ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ฝึกการนาความรู้ในเชิงแนวคิดและทฤษฎีไปใช้ใน
การปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมให้รับผิดชอบและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
3. เป็นผู้มีภาวะผู้นา
- การปฏิบัติงานเป็นทีมในชั้นเรียน
- การฝึกปฏิบัติงานโครงการรายวิชาที่ผู้สอนกาหนด
- ส่งเสริมให้มีการนาหลักการการบริหารจัดการเชิง
ประชาธิปไตยมาสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการกลุ่ม
บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ กติกาที่สามารถสร้างความ
รับผิดชอบ เคารพและยอมรับสิทธิ เสรีภาพ ของ
สมาชิกกลุ่ม
4. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในสื่อสารสนเทศและ
สร้างสรรค์สื่อประกอบการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนที่
เหมาะสม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การ
จรรยาบรรณ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลา
1.2 มีระเบียบวินัยและความ ที่กาหนด
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา
ตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจ
และความเสียสละ
สังคมไทยและสังคมโลก
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
1.4 รู้จักความจริงของชีวิต
ตนเอง สังคม
คุณค่าของความเป็นมนุษย์
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
ดาเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก มหาวิทยาลัย / ชุมชน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2.1 มีความเข้าใจแนวคิด
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดย
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ เน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
และการสื่อสาร
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
2.3 สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์และนาความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มา
ใช้ในชีวิตประจาวัน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
แก้ปัญหา (Problem Based
จากหลักฐานและ นาข้อสรุปมา Instruction)
ใช้ประโยชน์ได้

การประเมินผลการเรียนรู้
1.1 การขานชื่อ การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับ
การปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน

3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การดาเนินงานและการแก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นาและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง มี
ความสามารถในการทางานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในการดารงชีวิต
5.2 มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด
อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การนาเสนอได้เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการ
สื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุก
รูปแบบ

กลยุทธ์การสอน
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์

การประเมินผลการเรียนรู้
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ

4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม

5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษา
นาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

5.1 ประเมินจากผลงานและการ
นาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1

5.2

5.3

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย













1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ













1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน



















1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร



















1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร













1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

















1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว

















1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร















1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน















1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร













กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
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คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3.1

3.2

4.1









4.2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1

5.2

5.3

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ



1511001 จริยธรรมกับมนุษย์



















1511002 ความจริงของชีวิต



















1521001 พุทธศาสน์

















1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า









2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์









2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง





2061001 สังคีตนิยม





3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา



3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม








































































































กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย



2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง



2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
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คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

2501005 กาแพงเพชรศึกษา

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1









3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3







2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์



















2521002 อาเซียนศึกษา



















2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม



















2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

































2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับการเมืองการปกครองไทย









3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ









3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน



3541001 การเป็นผู้ประกอบการ



2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป






3591002 เศรษฐกิจพอเพียง




























กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวิต















1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ประจาวัน



4001003 การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ



4071001 สุขภาพและสุขอนามัย



1.3



ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2















2.3

2.4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3.1

3.2

4.1

4.2











ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1

5.2

5.3



















4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน















4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ















4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

















4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

















3524310 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

















5001001 เกษตรในชีวติ ประจาวัน





























5071001 อาหารเพือ่ สุขภาพ
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจาวัน
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 มีระเบียบวินัย อดทน
ขยัน ซื่อสัตย์
1.3 มีความเสียสละ มีจิต
สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดีมีความ
เข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น

การประเมินผลการเรียนรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 กาหนดให้ ทุ ก
รายวิ ช าสอดแทรกสาระและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม
1.2 กาหนดให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรง เวลา
แต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ส่วนความซื่อสัตย์
เช่น การไม่ทุจริตการสอบ
1.3 จัดกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการ
บริจาคหนังสือกฎหมายเพื่อน้อง
สาหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ห่างไกลความเจริญ
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน
จัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ด้านนิเทศศาสตร์เป็นอย่างดี
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดกิจกรรม
2.2 มี ค วามสามารถในการ ในลักษณะบูรณาการความรู้และ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงทางนิเทศ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับ
ศาสตร์ได้
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ใน
2.3 มีทักษะในการนาความรู้ รายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน
ด้านนิเทศศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง และเน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียน
2.4 มีความสามารถนาความรู้ เกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
ด้านนิเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ประเมินผลจากการสังเกต
ทั้งสังเกตโดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
และสังเกตอยู่ภายนอก
1.2 ประเมินผลจากสภาพจริง
โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
เช่น การเข้าชั้นตรงเวลา ส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน เป็นต้น
และอัตราการทุจริตมีปริมาณ
น้อย
1.3 ประเมินโดยการวัดผล
ภาคปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
ทาความเข้าใจประเมินข้อมูลจาก แก้ปัญหา (Problem Based
หลักฐานและนาข้อสรุปมาใช้
Instruction)
ประโยชน์ได้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการดาเนินงานและการ
แก้ปัญหา

2. ด้านความรู้
2.1 ประเมินด้วยการสอบ
ปลายภาคการศึกษา
2.2 ประเมินจากงานพิเศษ
ที่มอบหมายให้ไปศึกษา ค้นคว้า
เพิ่มเติม ทั้งรายบุคคลและใน
ลักษณะกลุ่ม
2.3 ประเมินจากงานหรือ
กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์

กลยุทธ์การสอน
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดย
บุคคล ได้แก่ ภาวะผู้นาและการ
ให้ ห มุ น เวี ย นการเป็ น ผู้ น าและ
บริหาร การจัดการ ความเข้าใจ
ผู้รายงาน
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
ความสามารถในการทางานและ
กิ จ กรรมสโมสร กิ จ กรรมของ
แก้ปัญหากลุ่มได้
มหาวิทยาลัยฯ
4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
4.3 ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร
ตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ แ บ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
การให้ความร่วมมือ
พัฒนาตนเองด้านอารมณ์ การ
4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
พัฒนาตนเองด้านสังคม
บุคคลต่าง ๆ
4.3 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สั งคม ได้แก่ รั ก และภาคภูมิใ จใน
ท้องถิ่น สถาบัน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด
5.1 ส่ งเสริ มให้ เห็ นความส าคั ญ
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ แ ล ะ ฝึ ก ใ ห้ มี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ บ น
คณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหาและ ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
การตัดสินใจใน การดารงชีวิต
5.2 มอบหมายงานค้ น คว้ า
5.2 มีทักษะในการติดต่อ
องค์ ค วามรู้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล จาก
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ให้ นั ก ศึ ก ษา
และเลือก ใช้รูปแบบ การนาเสนอ นาเสนอหน้าชั้น
ได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่าง ประเทศ

การประเมินผลการเรียนรู้
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ
การจากสถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์
และนักศึกษา
4.2 พิ จ ารณาจากการเข้ า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมิ น จาการ
สั ง เกตพฤติ ก รรม

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมิ น จากผลงาน
และการนาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.3 มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้ และเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจาก
แหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ

กลยุทธ์การสอน
5.3 การใ ช้ ศั ก ย ภ า พ
ท า ง คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโ นโลยี สารสนเทศในการ
นาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึ ก การน าเสนองานโดย
เน้ น ความส าคั ญ ของการใช้ ภ าษา
และบุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้

37
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 = ความรับผิดชอบหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู้

ทักษะ
ทักษะ
ทาง ความสัมพันธ์
ปัญญา
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุม่ วิชาแกน
3001001 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3001002 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
3002003 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3003001 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง
3003002 การวิจัยนิเทศศาสตร์
3004001 การสัมมนานิเทศศาสตร์
3011101 หลักนิเทศศาสตร์
3011102 หลักการสื่อสารมวลชน
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คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู้

ทักษะ
ทักษะ
ทาง ความสัมพันธ์
ปัญญา
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

3012101 สังคมวิทยาและจิตวิทยาการสื่อสาร
3012103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
3013103 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3041401 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3052501 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3061601 การถ่ายภาพดิจิทัล
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3002001 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์
3002002 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3011103 วาทนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3012102 วาทนิเทศศาสตร์ขั้นสูง
3013101 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
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คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู้

ทักษะ
ทักษะ
ทาง ความสัมพันธ์
ปัญญา
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

3013102 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3014101 การบริหารการสื่อสาร
3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น
3043401 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3043402 การแสดง
3043403 การกากับการแสดง
3043404 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
3052502 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
กลุ่มวิชาเอกเลือก
- กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
3021201 หลักวารสารศาสตร์
3022201 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล
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คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู้

ทักษะ
ทักษะ
ทาง ความสัมพันธ์
ปัญญา
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

3022202 การบรรณาธิกรสื่อ
3023202 การสื่อข่าวขั้นสูง
3024201 โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
- กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
3032301 สื่อประชาสัมพันธ์
3032302 การสื่อสารองค์กร
3033301 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3033302 ประชามติ
3034301 การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
- กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3041402 การแต่งหน้าและการแต่งกาย
3042401 การออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
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คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู้

ทักษะ
ทักษะ
ทาง ความสัมพันธ์
ปัญญา
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

3043405 มัลติมีเดียสาหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3043406 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3044401 โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
3081801 การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
3082801 การออกแบบกราฟฟิกข้อมูล
3083801 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
3083802 สื่อดิจิทัล
3084801 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
กลุ่มวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3004901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
3004902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
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คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู้

ทักษะ
ทักษะ
ทาง ความสัมพันธ์
ปัญญา
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

3004903
3004904

การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดยการ
ประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กาหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556
ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้
1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5)
ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธี ต่อไปนี้
4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่
ระบุ
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4.5 วิธีอื่นๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของรายวิชาสาหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ใช้ผลการประเมินจากการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า ไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนา
การสอนของอาจารย์
1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล การประเมินผล ตลอดจน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และ
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 กาหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าทาวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา
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2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.5 กาหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การควบคุมกากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา ตามเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้
1) จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก
1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าทางานหลังจากจบการศึกษา
ตามผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ 5 ด้าน เพื่อนาผลประเมินและข้อเสนอแนะ
มาเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตร การจัด การฝึกอบรมเสริมให้แก่
นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อ
นาข้อวิพากษ์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2) ร้อยละของภาวะการมีงานทาของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสู ตรได้กาหนดแผนการรั บนักศึกษาในแต่ล ะปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาละ 1 หมู่เรียน โดย
กาหนดคุณสมบัติไว้ใน มคอ.2 ดังนี้
1) ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติอื่นครบตามประกาศ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค)
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
1) การควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
สาขาวิ ช าได้ จั ด ให้ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาคอยให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต่ แ รกเข้ า จนจบการศึ ก ษาโดย
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังปัญหาและแนะนาแนวทางในการ
แก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่น ๆ
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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สาขาวิชามีกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือเพื่อ
จัดโครงการส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการดาเนินโครงการ ประเมินความส าเร็จ
โครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3) นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง เช่น ตู้รับเอกสารของ
อาจารย์แต่ละท่าน และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ส่งข้อความผ่านระบบเครือข่ายสาขาวิชา เข้าพบขอคาปรึกษา
รายบุคคล บันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย เป็นต้น
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีก ระบวนการคั ด เลื อ กอาจารย์ ที่เ ข้ าสอนโดยยึด ตามระเบี ยบและหลั กเกณฑ์ ข องมหาวิ ทยาลั ย
ดาเนินการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องใน
ระดับปริญญาโทขึ้นไป
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) อาจารย์ผู้สอน จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมินและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป
2) อาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสูตร พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
รายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและสรุปผล เพื่อ
นามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
4) อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียนการ
สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น การใช้
สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล
3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ได้มีตาแหน่งทางวิชาการ
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากร หรื อ อาจารย์ พิ เ ศษจากองค์ ก รเฉพาะทางภายนอกมาให้ ค วามรู้ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาไม่
ต่ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขา/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมดสศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี
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3) จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม
4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การทางานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5) การประเมิน ความพึ งพอใจของหลั ก สู ตร และการเรี ยนการสอน โดยผู้ เ รีย น บั ณฑิต ที่ส าเร็ จ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ทาหน้ าที่ บ ริ ห ารจั ดการด้ านวิ ช าการเพื่อ พัฒ นาคุ ณภาพบัณ ฑิต โดยให้ เป็น ไปข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
5.2 การเรียนการสอน
มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชาเดียวกัน ต้องให้
คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหาให้สอดคล้องกัน และ
ประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้ตะแนนเกรดจะเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่า
ด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค)
5.3 การประเมินผู้เรียน
วางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาทั้ง 5 ด้าน ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และนามากาหนดไว้ใน มคอ. 3/ มคอ. 4 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
โดยผู้สอนสามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยการบรรยาย
และประเมินผลโดยการสังเกตการเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความรู้ สอนโดยการบรรยาย/ปฏิบัติ
ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดย
การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การนาเสนอ เป็นต้น
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
กาหนดโครงการ เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร ตารา สื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนและ
สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยบริหารจากเงินรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดินประจาปีที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
6.2.1 ห้องปฏิบัติการ
ลาดับที่
รายการ
จานวนที่มีอยู่
1
ห้องปฎิบัติการวารสารและหนังสือพิมพ์
1 ห้อง
2
ห้องปฎิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
1 ห้อง
3
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ
1 ห้อง
4
ห้องปฎิบัติการวารสารศาสตร์
1 ห้อง
5
ห้องปฎิบัติการละครเวที
1 ห้อง

48
ลาดับที่
6
7
8
9

รายการ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
สถานีวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อาคารAV มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

จานวนที่มีอยู่
3 ห้อง
1 สถานี
1 หลัง
1 หลัง

อุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายการ
กล้องถ่ายภาพ Manual
กล้องถ่ายภาพ DSLR
กล้องถ่ายวีดีโอ
กล้องถ่าย VDO Digital
กล้องถ่าย VDO Mega Pixel
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
เครื่องฉายสไลด์
เทปซิงโคไนท์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ + การ์ดตัดต่อโทรทัศน์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร
เก้าอี้เขียนแบบ
ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก
เครื่องเล่น VDO
คอมพิวเตอร์สาหรับงานวิทยุกระจายเสียง
เครื่องเล่นเทป ซีดีและวีซีดี
Amplifier
AV Surround Stereo
ไมค์สาย
ไมค์ลอยชนิดพกพา
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องมิกซ์เสียง
โทรทัศน์ 34”
โทรทัศน์ 29”

จานวน
4 ตัว
3 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
3 เครื่อง
2 เครื่อง
5 เครื่อง
2 ชุด
1 เครื่อง
2 เครื่อง
3 หลัง
5 ตัว
2 หลัง
2 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
5 ตัว
5 ชุด
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
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ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

รายการ
เครื่องเล่น DVD/VCD
ชุดปฏิบัติการถ่ายทอดสดออนไลน์
ชุดปฎิบัติการด้านเสียง
ชุดปฎิบัติการด้านสิ่งพิมพ์
ชุดปฎิบัติการด้านวิทยุโทรทัศน์
ชุดปฎิบัติการด้านละครเวที
ไฟ + ขาตั้งไฟ
ตู้ลาโพง
ตู้ใส่เอกสารแบบ 3 ตอน
ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร
ตู้กระจกบานเลื่อนเก็บเอกสาร 2 ชั้น

จานวน
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
4 ชุด
7 ตัว
3 หลัง
3 หลัง
2 หลัง

6.2.2 ห้องสมุด
1) หนังสือ
(1) ภาษาไทย แบ่งเป็น
- ภาษาไทย จานวน 3,622
ชื่อเรื่อง
4,522 เล่ม
(2) ภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น
- ภาษาอังกฤษ จานวน 352 ชื่อเรื่อง
380 เล่ม
2) วิจัย / วิทยานิพนธ์
(1) ภาษาไทย แบ่งเป็น
- จานวน
1,542 เรื่อง
3) วารสาร จานวน 46 ชื่อเรื่อง
4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(1) ฐานข้อมูลสาเร็จรูป (CD-ROM) จานวน120 รายการ
(2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text)
(2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(2.1.1) 2ebook
(2.1.2) Springer Link
(2.1.3) NetLibrary
(2.1.4) IGlibrary
(2.1.5) ebook.kpru.ac.th
(2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
(2.2.1) Thai Digital Collection
(2.2.2) ProQuest Dissertations & Theses Global
(2.3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database)
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(2.3.1) MIC E-Library
(2.3.2) ACM Digital Library
(2.3.3) ABI/INFORM Complete
(2.3.4) H.W. Wilson
(2.3.5) Web of Science
(2.3.6) Science Direct
(2.3.7) Emerald
(2.3.8) EBSCO HOST
(2.3.9) ACS Publications
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) คณะและสาขาวิชา มีการจัดสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์
2) มีการประสานงานกับสานักวิทยบริการเพื่อเสนอให้จัดซื้อหนังสือ ตารา สาหรับอ่านประกอบใน
วิชาเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือเพื่อจัดซื้อเพิ่มเติม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินโดยสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร และสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ
ตารา ห้องปฏิบัติการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

52

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุม ร่ ว มกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลังสาเร็จ
การศึกษาทุก 5
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที
จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนอประธานโปรแกรม
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการประเมินคุณภาพ
ภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานและวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป

53

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1541001
ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการ
คิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสาคัญ โดยนาเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์
1541002

ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for Specifics Purposes
หลั ก การ วิ ธี ก ารใช้ ภ าษาและการสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามจุ ด ประสงค์ ข องการสื่ อ สาร
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน
1551001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
สั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ
1551002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
1561001

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการ
ฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง
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1571001

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
1571002

ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
คาศัพท์ สานวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ สาหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า
และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี
1661001

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบ ายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์
จริง
1691001

ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน คาศัพท์และสานวน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น
1691002

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาพม่าในบท
สนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self-Development
พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัย
ทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
พัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
1001005

ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making Skill
กระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดใน
ชีวิตประจาวัน
1511001

จริยธรรมกับมนุษย์
3(3-0-6)
Ethics and Human Beings
ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม
หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนบุคคลและสังคม
1511002

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Facts of Life
ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การนาเอาความจริงและ
หลั ก ศาสนธรรมไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา พั ฒ นาชี วิ ต และสั ง คม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามหลั ก
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001

พุทธศาสน์
3(3-0-6)
Buddhism
ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลั กษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมสาคัญต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม
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1631001

สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study and Research
ความหมาย ความส าคั ญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิง และการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
2011001

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความ
งาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและ
เรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น และนาไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
ตามหลักวิชาการ
2051001

สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Aesthetics of Performing Arts
การจาแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิล ปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสาคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001

สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย
วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติ
ดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง
3501001

การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership Development
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการของแนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้นา การพัฒนาภาวะผู้นา การ
ตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
3501003

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
3(3-0-6)
Personality Development and the Arts of Socializing
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การพูด
การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
2501001
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรมในสั งคมไทย
เงื่อนไขหรื อปั จ จั ย ที่ก าหนดลั กษณะความเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย
2501003

จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Public Mind and Civic Social Engagement
บทบาทหน้าที่ จิตสานึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทางสังคม
ของพลเมือง กระบวนการพัฒ นาจิ ตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม
จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง
2501004

สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Interdisciplinary Social Science for Development
ปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพื่อให้เกิดมุมมอง
ต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตสานึ กสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาสาหรับโลกสมัยใหม่
ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่
2501005

กาแพงเพชรศึกษา
3(2-2-5)
Kamphaeng Phet Studies
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชิงวิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาสของการพัฒนาในอนาคต ศึกษากาแพงเพชรในมิติเมืองอยู่อาศัย เมืองน่าอยู่
เมืองท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์และมรดกโลก รวมถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ
กาแพงเพชรในฐานะเมืองมรดกโลก
2521001

โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization
แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่
ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอัน
เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์
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2521002

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า
บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ
และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน
2541001

มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human Beings, Community and Environment
ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม
การจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2541002

การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น การจั ด การแบบบู ร ณาการเชิ ง ระบบ โดยมุ่ ง ใช้ ม าตรการทางสั ง คม
เศรษฐศาสตร์ นิ ติศ าสตร์ ธรรมาภิบ าล ภูมิปั ญญาท้อ งถิ่น การมีส่ ว นร่ว ม หลั กความพอเพียง การจัด การ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน
2551002

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตย
ของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการ
ปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต
2561001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา
3501004

การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
ความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ
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3531001

การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Finance in Daily Life
การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจาวันสาหรับบุคคลและครอบครัวเพื่ออนาคต การ
วางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อ
สุขภาพและพักผ่อนบันเทิง
3541001

การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ
การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ
3591002

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ความหมาย หลักการ และแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จาก
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุค ใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้รู้จัก
ความจริงของชีวิต การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสม
กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1161001
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
ความสาคัญและความจาเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย หลักการและขั้นตอน
ข อ ง ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย เ พื่ อ พั ฒ น า ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง ก า ย ด้ า น
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมิ นผลการออกกาลังกายอย่างถูก
วิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกกาลังกาย การฝึกการออกกาลังกายในสถานบริการออกกาลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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4001002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจาวัน
4001003

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environments and Natural Resources Conservation
ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศ
และโลก ปั ญ หา ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ การอนุ รั ก ษ์ แ ละการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4071001

สุขภาพและสุขอนามัย
3(3-0-6)
Health and Health Care
ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริม
สุขภาพ โรคติดต่อ โรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ การคุมกาเนิด อุบัติเหตุและการป้องกัน สิ่ งแวดล้ อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ
4091001

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจานอง การจานาและการขายฝาก การคานวณภาษี
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4091003

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น กาหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางด้านสถิติและการตัดสินใจ
4121001

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology
การใช้ร ะบบปฏิบั ติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4121005

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Design and Development
การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงานของ
องค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
4121006

โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Package Software for Application
การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคา โปรแกรมด้านการนาเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดาน
คานวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน
5001001

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
วิวัฒนาการ และความสาคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช การผลิต
สัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชดาริ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอย
ได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5071001

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร
ที่มีผลต่อสุขภาพ หลั กการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุ ขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
5501001

เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาใช้ในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้
เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบารุง
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
รหัสวิชา
3001001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Principles of Advertising and Public Relations
หลักการ องค์ประกอบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ บทบาทการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ กระบวนการการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เทคนิคและเครื่องมือสาหรับการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ องค์กรโฆษณา องค์กรประชาสัมพันธ์ ขอบเขตลักษณะงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ และจรรยาบรรณนักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์
3001002

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Development of Personality for Communication Arts
องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ฝึกปฎิบติการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล และบุคลิกภาพทางสังคม และการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักนิเทศศาสตร์
3002001

การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Writing for Communication Arts
การเขียนสาหรับงานนิเทศศาสตร์ในสื่อแต่ละประเภท
ฝึกปฎิบติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ สารคดี ภาพข่าว ปฎิทินกิจกรรม บทสัมภาษณ์
ประกาศ และคาปราศรัย
3002002

การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Writing
ความรู้เบื้องต้นของการเขียนสร้างสรรค์ หลักการเขียนบทเชิงสร้างสรรค์
ฝึกปฏิบัติการเขียนบทโฆษณา บทรายการโทรทัศน์ บทรายการวิทยุ และบทละครเวที

3002003

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic English for Communication Arts
การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์เบื้องต้นด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน

การเขียน
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3003001

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced English for Communication Arts
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3002003 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ขั้นสูงด้านการนาเสนอ การสัมภาษณ์
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการตีความเนื้อหาในรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์
ข่าว และบทสนทนา
3003002

การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Research in Communication Arts
ประเภทของการวิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและ
สมมติฐานการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย
ฝึกปฎิบติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนาเสนอ
ผลการวิจัย
3004001

การสัมมนานิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Communication Arts
รูปแบบ เทคนิคการจัดสัมมนา การวางแผนการดาเนินงานสัมมนา การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
ประเด็นร้อนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านนิเทศศาสตร์
ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนานิเทศศาสตร์ การประเมินผลการสัมมนานิเทศศาสตร์ และการสรุปผล
การดาเนินการจัดสัมมนานิเทศศาสตร์
3011101

หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสาร องค์ประกอบการสื่อสาร แนวคิด แบบจาลอง ทฤษฎีการสื่อสาร
วิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร บทบาท หน้าที่ อิทธิพลของการสื่อสารในระดับภายในบุคคล การสื่อสารระหว่าง
บุคคล การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารมวลชน
3011102

หลักการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Principles of Mass Communication
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน ความสาคัญของการสื่อสารมวลชน องค์ประกอบของ
การสื่อสารมวลชน วิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชน โครงสร้าง ระบบการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการ
สื่อสารมวลชน องค์กรการสื่อสารมวลชน บทบาท หน้าที่ อิทธิพล และผลกระทบของการสื่อสารมวลชนต่อสังคม
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3011103

วาทนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Speech Communication
หลักการพูด องค์ประกอบการพูด ประเภทของการพูด การเตรียมเนื้อหาในการพูด มารยาทใน
การพูดและการฟัง การวิเคราะห์ผู้ฟัง การสร้างความมั่นใจในการพูด
ฝึกปฎิบัติการพูด การใช้เสียง การใช้อักขระ จังหวะการพูด การแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียง
และการประเมินผลการพูด
3012101

สังคมวิทยาและจิตวิทยาการสื่อสาร
3(3-0-6)
Sociology and Psychology of Communication
หลักการทางสังคมวิทยากับการสื่อสาร การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กลุ่มและ
สถาบันทางสังคม การสื่อสารในกลุ่มและสถาบันทางสังคม สิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมกับการสื่อสาร
จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย์ จิตวิทยาการสื่อสารในสังคม จิตวิทยาการสื่อสารมวลชน การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
จิตวิทยาในการสื่อสารระดับต่างๆ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการสื่อสาร
3012102

วาทนิเทศศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Speech Communication
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3011103 วาทนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
หลักการพูดในสาขาวิชาชีพต่างๆ การวิเคราะห์ผู้ฟัง การใช้หลักจิตวิทยาในการพูด การใช้
วาทะศิลป์สาหรับงานนิเทศศาสตร์ เทคนิคการพูดเพื่อเสริมบุคลิกภาพ
ฝึกภาคปฏิบัติเการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ การพูดเพื่องานโฆษณา การพูดเพื่อการแสดง การ
พูดในที่ชุมชน การพูดเชิงธุรกิจ การดาเนินรายการในฐานะเป็น โฆษก ผู้ประกาศ พิธีกร ในงานแต่ละประเภท
โดยเน้นการใช้ถ้อยคา น้าเสียงและท่าทาง ที่เหมาะสม
3012103

จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Ethics and Laws of Mass Communication
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกของมนุษย์ ปรัชญากฎหมาย กฎหมาย
เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ของประเทศไทยในยุคดิจิทัล กฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
3013101

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Communication
การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ กล
ยุทธ์การสื่อสาร การสื่อสารในภาวะวิกฤต การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การ
สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ฝึกปฎิบติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบัน
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3013102

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Intercultural Communication
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล การติดต่อสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรม การสื่อสารบน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สื่อมวลชนกับวัฒนธรรม
สื่อสมัยใหม่กับกระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรม และการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ฝึกปฎิบติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบัน
3013103

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Communication in Rural Development
กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ ปัญหาของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บทบาทของ
สื่อมวลชนและสื่อภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้วิธีการสื่อสารแบบบูรณาการในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
3014101

การบริหารการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Management
กระบวนการบริหารการสื่อสาร องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการสื่อสาร
การบริหารการสื่อสารในองค์กร การบริหารการผลิตและทรัพยากรการสื่อสาร การบริหารการสื่อสารความเสี่ยง
การบริหารงานกิจการสื่อสาร และภาวะผู้นาทางการสื่อสาร
ฝึกปฎิบติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบัน
3021201

หลักวารสารศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Journalism
ระบบข่าวสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิการรับรู้ข่าวสารในสังคม ความต้องการและ
การใช้ประโยชน์จากข่าวสาร ความหมาย คุณค่าและความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความจริง ประวัติ
และพัฒนาการของงานวารสารศาสตร์ในด้านแนวคิด การจัดองค์กรและสื่อ การแตกตัวของกลุ่มความคิดทาง
วารสารศาสตร์ในสังคม บทบาทของงานข่าวและข้อเขียนทางวารสารศาสตร์ต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม หลักจริยธรรมทางวิชาชีพวารสารศาสตร์
3022201

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Print Media in Digtal Age
หลักการการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การเตรียมข้อมูล องค์ประกอบ
ภาพ การจัดวางเลย์เอาท์ การใช้ระบบกริด การใช้ภาพ สี ตัวอักษรสาหรับสิ่งพิมพ์ดิจิทัล การตกแต่งภาพสาหรับ
งานสิ่งพิมพ์
ฝึกปฏิบัติการจัดทาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Publishing)
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3022202

การบรรณาธิกรสื่อ
3(2-2-5)
Media Editor
การบรรณาธิการ ภาษาในงานบรรณาธิการ การออกแบบหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารสิ่งพิมพ์

อื่นๆ ในยุคดิจิทัล
ฝึกปฎิบติการเตรียมต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ การตรวจแก้ คัดย่อต้นฉบับ การจัดหน้าและตก
แต่งหน้าทาเล่ม
3023201

การสื่อข่าวเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic News Reporting
หลักการสื่อข่าว คุณลักษณะ ประเภทของข่าวและการเขียนข่าว คุณลักษณะของนักข่าว
ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสื่อข่าว
ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวเน้นกระบวนการสัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบต่าง ๆ
3023202

การสื่อข่าวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced News Reporting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น
เทคนิคการสื่อข่าวเชิงสืบสวน เชิงวิจัย เชิงอธิบายความ การวิเคราะห์ข่าว การพัฒนาความรู้และ
ทักษะในกระบวนการสื่อข่าว ประยุกต์ใช้วิธีการสื่อข่าวในสื่อต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อข่าว
ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวขั้นสูงภาคสนาม
3024201

โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
Special Project in Journalism
ทฤษฎีทางด้านวารสารศาสตร์และการจัดทาโครงการพิเศษ โดยการกากับดูแลของอาจารย์และ /

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ฝึกปฏิบัติจัดทาโครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
3032301

สื่อประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations Media
บทบาท ความสาคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กร การใช้สื่อประเภทต่างๆเป็นเครื่องมือ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมุ่ง
ให้นักศึกษามีความสามารถในการเลือกใช้สื่อ
ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
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3032302

การสื่อสารองค์กร
3(2-2-5)
Organization Communication
แนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในองค์กร บทบาท ความรับผิดชอบและสิ่งที่
จาเป็นในการสื่อสารองค์กร วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร การควบคุม หน้าที่ในการดาเนินการตัดสินใจ และ
จริยธรรมการสื่อสารในองค์กร
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการวางแผนการสื่อสารองค์กร การผลิตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
องค์กร ระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
3033301

กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Event for Public Relations
องค์ประกอบการจัดกิจกรรมพิเศษ การวางแผนกิจกรรมพิเศษ
ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์
3033302

ประชามติ
3(2-2-5)
Public Opinion
การสื่อสารกับประชามติ ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับประชามติ การวิเคราะห์ประชามติ
ฝึกปฏิบัติประชามติ และเผยแพร่ประชามติสู่สาธารณชน

3034301

การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Persuasive Communication for Public Relations
วิธีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าว
ใจ จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร
เพื่อโน้มน้าวใจสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานประชาสัมพันธ์
ฝึกปฏิบัติสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
3041401

หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(3-0-6)
Principles of Radio Broadcasting and Broadcasting
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความสาคัญ องค์ประกอบ ขั้นตอน
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น หน้าที่ของบุคลากรและองค์กรทางด้าน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และความรู้เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล
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3041402

การแต่งหน้าและการแต่งกาย
3(2-2-5)
Make-up and Costumes
ความรู้เบื้องต้นของการแต่งหน้ากับแต่งกาย องค์ประกอบของการแต่งหน้ากับแต่งกาย การเลือก
วัสดุแต่งหน้ากับแต่งกาย เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้ากับแต่งกายให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง บทบาทตัวละคร
ผ่านสื่อการแสดงละครเวที ภาพยนตร์ และโทรทัศน์
ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย
3042401

การออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Scenery Design for Television Production in Digital Age
ความรู้เบื้องต้นการออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ หลักการออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ การเลือก
วัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์
ฝึกปฏิบัติการออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
3043401

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
Radio Broadcasting Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3041401 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภทรายการวิทยุ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ฝ่ายต่างๆ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เครื่องมือ เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
การฝึกปฏิบัติการผลิตรายการในสถานีวิทยุจริง
3043402

การแสดง
3(2-2-5)
Performance
ทักษะพื้นฐานการแสดง การวิเคราะห์บทละคร การตีความบทละคร แรงจูงใจกับเหตุผลการ
แสดง การเคลื่อนไหวร่างกายบนเวที การแสดงละครเอเชีย
ฝึกปฏิบัติการแสดงบนเวทีและการวิจารณ์การแสดง
3043403

การกากับการแสดง
3(2-2-5)
Directing
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3043402 การแสดง
องค์ประกอบของภาพบนเวที การกากับภาพบนเวที บทบาทของผู้กากับการแสดง
การเตรียมการจัดการแสดง การกากับนักแสดง
ฝึกปฏิบัติการกากับการแสดงละครร่วมสมัย
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3043404

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3041401 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ
ฝึกผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

3043405

มัลติมีเดียสาหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Multimedia in Radio and Television Broadcasting
หลักการตัดต่อข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงสาหรับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ การเตรียมไฟล์ข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการปรับแต่งไฟล์ การใช้ไทม์ไลน์ การตัดต่อภาพและเสียง
การใส่ไตเติ้ล การใส่เสียงบรรยาย การใส่เสียงดนตรีประกอบ การจัดการเครื่องมือการตัดต่อ การควบคุมภาพ การ
ใช้ทรานสิชัน การใช้เอฟเฟกส์ และการนาไฟล์ออก (export)
3043406

การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Radio and Television Broadcasting Programs
การวางแผนการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ องค์ประกอบในการวางแผน
หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ฝึกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รายการ
สัมภาษณ์ รายการปกิณกะ รายการข่าว และรายการสารคดี
3044401

โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(2-2-5)
Special Project in Radio and Television Broadcasting
ทฤษฎีทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และการจัดทาโครงการพิเศษ โดยการกากับ
ดูแลของอาจารย์และ / หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ฝึกปฏิบัติจัดทาโครงการพิเศษ
3052501

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
แนวคิดการสื่อสารการตลาด การใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การพัฒนาการทางด้าน
การสื่อสารการตลาด องค์ประกอบการสื่อสารการตลาด การบริหารและการวางแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด
การวิจัยและประเมินผลงานด้านการสื่อสารการตลาด กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
การตลาด
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3052502

การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Creativity and Production
กาหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์ การถ่ายทอดสู่ชิ้นงานโฆษณา กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา
เพื่อให้ได้ภาพและหรือข้อความโฆษณาสาหรับสื่อประเภทต่างๆ
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตชิ้นงานโฆษณาประเภทต่างๆ
3061601

การถ่ายภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Photography
ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการถ่ายภาพดิจิทัล เทคนิคการใช้และการเลือกอุปกรณ์ แสงในการ
ถ่ายภาพ มุมกล้อง ขนาด สัดส่วนของภาพ การสร้างภาพจากธรรมชาติของกล้องและส่วนประกอบ สามารถ
รองรับความหมายและเจตนาของผู้ส่งสาร
ฝึกปฏิบัติการสร้างแนวคิด การนาเสนอแนวคิดในงานภาพและตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์
3081801

การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Development of Creative Media
การออกแบบ การพัฒนาสื่อด้วยการสร้างภาพนิ่ง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
รูปแบบการนาเสนอสื่อ
ฝึกปฏิบัติการสร้างลาดับภาพในสื่อดิจิทัลวิดีโอ การออกแบบเสียง การบันทึกเสียงด้วย
คอมพิวเตอร์ และการผลิตวิดีโอดิจิทัล
3082801

การออกแบบกราฟฟิกข้อมูล
3(2-2-5)
Infographic Design
การสื่อสารด้วยการอธิบายข้อมูล เรื่องราว แนวคิด ผ่านการสรุป วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล
สาหรับการออกแบบและสื่อสารเล่าเรื่องด้วยภาพ
ฝึกปฏิบัติการนาเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศประเภทกราฟิกข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์
3083801

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Information Technology for Communication Arts
หลักการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้น การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านนิเทศศาสตร์ และแสวงหาข้อมูล ความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลและแหล่งสารสนเทศ
ด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บสารสนเทศบนระบบฐานข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบมัลติมีเดีย และการเรียนรู้สังคมในยุคของข้อมูลข่าวสาร
ฝึกปฏิบัติการสร้างสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์
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3083802

สื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Media
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล เครื่องมือ เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัล พัฒนาการของสื่อดิจิทัล
บทบาทและความสาคัญของสื่อดิจิทัลต่อสังคม ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองและสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์และการใช้งานสื่อดิจิทัล
3084801

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Development of Learning Media
แนวคิด หลักการทฤษฎีสื่อในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบเพื่อการเรียนรู้ การ
ประเมินผลประสิทธิภาพสื่อเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
3004901

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Communication Arts
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
นิเทศศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ
3004902

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
5(450)
Field Experience in Communication Arts
ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดยการนา
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกีย่ วกับ
รายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ที่เกิดขึ้น
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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3004903

การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
1(45)
Cooperative Education Preparation in Communication Arts
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มีองค์
ความรู้ในเรื่องหลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง กับระบบ
สหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม โครงสร้างการทางาน
ในองค์กร งานธุรการในสานักงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพ
ในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการนาเสนอผลงานโครงงาน
3004904

สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์
6(540)
Cooperative Education in Communication Arts
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16
สั ป ดาห์ หรื อไม่ น้ อยกว่ า 540 ชั่ ว โมง โดยบูร ณาการความรู้ที่ ได้จากการศึก ษาในหลั กสู ต รการศึกษากับการ
ปฏิบัติงานจริ งเสมือนหนึ่ งเป็น พนักงาน การจัดทาโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน
โครงงาน และการนาเสนอโครงงานตามคาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์
เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะทางานได้ทันทีเมื่อ
สาเร็จการศึกษา
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัญฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
กับ หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปี2555 (หลักสูตรใหม่) ได้ครบกาหนดการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดย
มีการพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพ เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลด้านการสื่อสารให้มีความคิด ความรู้ ความสามารถเท่าทันกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของ
ประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ระดับนานาประเทศ
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Communication Arts
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Communication Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Com.Arts. (Communication Arts)
ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรู้คคู่ ุณธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
หลากหลายแขนงที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Communication Arts
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Communication Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Com.Arts. (Communication Arts)
ปรัชญาของหลักสูตร
คงเดิม
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรู้คคู่ ุณธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
หลากหลายแขนงที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-เพิ่มข้อ 2. มีความรู้
ความสามารถในการ
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1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูแ้ ละทักษะด้านนิเทศศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการทางานในองค์กรรัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และการประกอบ
อาชีพอิสระ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการ มีทักษะใน
การทางานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
3. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น
4. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรูค้ วามสามารถทางด้านการวิจัยในการพัฒนางาน
ด้านนิเทศศาสตร์ในท้องถิ่น มีการติดตามข่าวสารและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป

หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
97
39
36
15
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพ มีความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทางานในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน
และการประกอบอาชีพอิสระ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรูค้ วามสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
นิเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านการสื่อสาร และการ
เลือกใช้กลวิธที ี่เหมาะสมในการวิเคราะห์ผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุม่ ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการ มีทักษะใน
การทางานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
4. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรูค้ วามสามารถทางด้านการวิจัยนิเทศศาสตร์
สามารถสร้างองค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
1.
2.

3.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
103
42
39
15
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สาระที่ปรับปรุง
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
นิเทศศาสตร์และการ
สื่อสารที่เหมาะสมใน
การวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ทางด้านการสื่อสาร

-เพิ่มจานวนหน่วย
กิตรวมเป็น 139 หน่วย
กิต
-เพิ่มหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะเป็น 103 หน่วย
กิต
-เพิ่มหน่วยกิตวิชาแกน
เป็น 42 หน่วยกิต
-เพิ่มหน่วยกิตวิชาเอก
บังคับเป็น 39 หน่วยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน)
1553418 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 3 (3-0-6)
English in Mass Media
ศึกษาภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในสื่อมวลชน โดยเน้นการศึกษา
ภาษาในข่าวหนังสือพิมพ์ งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์และปกิณกะ
1553602 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3 (3-0-6)
Writing English for Specific Purposes
รายวิชานี้ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาอื่นที่มิใช่โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เข้าใจลักษณะเฉพาะของการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์เฉพาะ
โครงสร้างประโยค และวาทกรรม ที่ใช้ในเอกสารตารา คู่มือ คู่มอื ปฏิบัติการ
บทคัดย่องานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา เป็นต้น การเขียนเชิงสรุป
จากเอกสารที่อ่าน การพัฒนาแนวคิด และนาเสนอข้อค้นพบ (ผลการทดลอง
ผลการวิจัย) โดยการเขียนข้อความระดับอนุเฉท (รายละเอียดของเนื้อหาอาจ
ปรับเปลีย่ นได้ตามสาขาวิชาที่ศึกษา)
3001101 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3 (3-0-6)
Principles of Advertising and Public Relations
ความหมาย ความสาคัญ และความแตกต่างของการโฆษณากับ
การประชาสัมพันธ์รวมทั้งคาที่ใช้ใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกับการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อ การโฆษณาเผยแพร่
การสารนิเทศฯลฯ หลักการและองค์ประกอบของการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ประวัติและวิวัฒนาการ บทบาทของการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ต่อระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการของการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนศึกษาถึงกลุม่ เป้าหมาย เทคนิคและ
เครื่องมือสาหรับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณนักโฆษณาและ
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-

-

3001001 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3 (3-0-6)
Principles of Advertising and Public Relations
หลักการ องค์ประกอบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ บทบาทการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กระบวนการการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
เทคนิคและเครื่องมือสาหรับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ องค์กรโฆษณา
องค์กรประชาสัมพันธ์ ขอบเขตลักษณะงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ และจรรยาบรรณนักโฆษณา
นักประชาสัมพันธ์

สาระที่ปรับปรุง
-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่องานนิเทศศาสตร์
เบื้องต้น
-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่องานนิเทศศาสตร์
ขั้นสูง

-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และปรับรหัสรายวิชา
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นักประชาสัมพันธ์ โครงสร้างหน่วยงานและลักษณะงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5)
Development of Personality for Communication Arts
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคม เช่น
การแต่งตัว การใช้ภาษาเพื่อการสือ่ สาร มารยาทสังคม มนุษยสัมพันธ์ การเป็น
ผู้นา และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม เพื่อนาไปประยุกต์ และพัฒนาตนเองให้มี
บุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์
-

-

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง

3001002 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5)
Development of Personality for Communication Arts
องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล และบุคลิกภาพทางสังคม และการพัฒนา
บุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์

-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และปรับรหัสรายวิชา

3002003 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6)
Basic English for Communication Arts
การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์เบื้องต้นด้านทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

-เพิ่มรายวิชาใหม่ จัดทา
ขึ้นแทนวิชา
ภาษาอังกฤษใน
สื่อมวลชน เพื่อวาง
พื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์
-เพิ่มรายวิชาใหม่ จัดทา
ขึ้นแทนวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
เพือ่ เป็นรายวิชาต่อเนื่อง
จากรายวิชภาษาอังกฤษ
เพื่องานนิเทศศาสตร์
เบื้องต้น และสอดคล้อง
กับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
มากยิ่งขึ้น

3003001 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง 3 (3-0-6)
Advanced English for Communication Arts
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3002003 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
เบื้องต้น
การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ขั้นสูงด้านการ
นาเสนอ การสัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการตีความเนื้อหาใน
รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ข่าว และบทสนทนา
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3034903 สัมมนาการประชาสัมพันธ์ 3 (2-2-5)
Seminar in Public Relations
ความหมายของการสัมมนา จุดมุง่ หมาย องค์ประกอบ กระบวนการ
รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ศึกษา วิเคราะห์และวิจารณ์ในการดาเนินงาน
การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริง ตลอดจนการหา
แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของการประชาสัมพันธ์ ฝึกจัดสถานการณ์
จาลองในการสัมมนาปัญหาการประชาสัมพันธ์ และฝึกจัดสัมมนาการ
ประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง
3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5)
Research in Communication Arts
ศึกษาความหมาย ประเภทของการวิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การเขียน
โครงการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยและการนาเสนอผลการวิจัย
-
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-

สาระที่ปรับปรุง
-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาใหม่คือ การ
สัมมนานิเทศศาสตร์

3003002 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5)
Research in Communication Arts
ประเภทของการวิจยั การกาหนดปัญหาการวิจยั การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนาเสนอผลการวิจัย

-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และปรับรหัสรายวิชา

3004001 การสัมมนานิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5)
Seminar in Communication Arts
รูปแบบ เทคนิคการจัดสัมมนา การวางแผนการดาเนินงานสัมมนา
การวิเคราะห์ปญ
ั หาอุปสรรค ประเด็นร้อนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านนิเทศ
ศาสตร์ ฝึกปฏิบตั ิการจัดสัมมนานิเทศศาสตร์ การประเมินผลการสัมมนานิเทศ
ศาสตร์ และการสรุปผลการดาเนินการจัดสัมมนานิเทศศาสตร์

-เพิ่มรายวิชาใหม่ จัดทา
ขึ้นแทนวิชาสัมมนาการ
ประชาสัมพันธ์
-ปรับรหัสรายวิชา
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3011101 หลักนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
Principles of Communication Arts
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะห์
กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสาร รวมทั้งการ
สื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารมวลชน ตลอดจน
บทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม
3011102 หลักการสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6)
Principles of Mass Communication
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ และวิวัฒนาการของ
การสื่อสารมวลชน ทฤษฎี กระบวนการ โครงสร้างและระบบการสื่อสารมวลชน
ลักษณะของการสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารมวลชน บทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนต่อสังคม การใช้
การสื่อสาร
3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6)
Laws and Ethics of Mass Communication
ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก
ของมนุษย์ ปรัชญากฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ในประเทศ
ไทย กฎหมายสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
3013105 สังคมวิทยาการสื่อสาร 3 (3-0-6)
Sociology of Communication
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการทางสังคมวิทยากับการสือ่ สาร
การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมในด้านการสือ่ สาร ลักษณะ
ของกลุ่มและสถาบันทางสังคมการสื่อสารในกลุม่ และสถาบันทางสังคม วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสือ่ สาร
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3011101 หลักนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
Principles of Communication Arts
ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสาร องค์ประกอบการสื่อสาร แนวคิด
แบบจาลอง ทฤษฎีการสื่อสาร วิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร บทบาท หน้าที่
อิทธิพลของการสื่อสารในระดับภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การ
สื่อสารองค์กร และการสื่อสารมวลชน
3011102 หลักการสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6)
Principles of Mass Communication
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน ความสาคัญของการ
สื่อสารมวลชน องค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน วิวัฒนาการของการ
สื่อสารมวลชน โครงสร้าง ระบบการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการ
สื่อสารมวลชน องค์กรการสื่อสารมวลชน บทบาท หน้าที่ อิทธิพล และผลกระทบ
ของการสื่อสารมวลชนต่อสังคม
3012103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6)
Ethics and Laws of Mass Communication
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกของมนุษย์
ปรัชญากฎหมาย กฎหมายเกีย่ วกับหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ของประเทศ
ไทยในยุคดิจิทลั กฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
3012101 สังคมวิทยาและจิตวิทยาการสื่อสาร 3 (3-0-6)
Sociology and Psychology of Communication
หลักการทางสังคมวิทยากับการสือ่ สาร การสื่อสารกับการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม กลุ่มและสถาบันทางสังคม การสื่อสารในกลุ่มและสถาบันทางสังคม
สิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมกับการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย์

สาระที่ปรับปรุง
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงชื่อรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับปรุงชื่อรายวิชา
และคาอธิบายรายวิชา
บางส่วนเพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
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จิตวิทยาการสื่อสารในสังคม จิตวิทยาการสื่อสารมวลชน การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
จิตวิทยาในการสื่อสารระดับต่างๆ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการสื่อสาร

สาระที่ปรับปรุง
-ปรับรหัสรายวิชา

3013104 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 (2-2-5)
Communication in Rural Development
ศึกษากระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบและปัญหาของการสือ่ สาร
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนและสื่อภาคประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้วิธีการสื่อสารแบบบูรณา
การในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 (3-0-6)
Principles of Broadcasting
ประวัติและวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
คุณลักษณะ บทบาท อิทธิพล เครือ่ งมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

3013103 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 (2-2-5)
Communication for Rural Development
กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ ปัญหาของการสือ่ สารเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนและสื่อภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้วิธีการสื่อสารแบบบูรณาการในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
3041401 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 (3-0-6)
Principles of Broadcasting
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ความสาคัญ องค์ประกอบ ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เบื้องต้น หน้าที่ของบุคลากรและองค์กรทางด้านวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ และความรูเ้ กี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล

-ปรับรหัสรายวิชา

3052501 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6)
Integrated Marketing Communication
แนวคิดการสื่อสารการตลาด การใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การพัฒนาการทางด้านการสื่อสารการตลาด องค์ประกอบการสื่อสารการตลาด
การบริหารและการวางแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด การวิจัยและประเมินผล
งานด้านการสื่อสารการตลาด กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
การตลาด

-ปรับปรุงชื่อรายวิชา
และคาอธิบายรายวิชา
บางส่วนเพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

3052102 หลักการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
Principles of Marketing Communication
หลักการ และแนวคิดการทาธุรกิจสมัยใหม่ บทบาทของส่วนผสมทาง
การตลาดในการทาหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ เพื่อที่จะถ่ายทอดความคิดจาก
ผู้ประกอบการไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย แนวทางในการวางแผน กิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาด เพื่อสื่อสารกับผูบ้ ริโภคหลากหลายรูปแบบอันประกอบไปด้วย
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการจาหน่าย การบริการ การใช้
เครื่องมือเพื่อการขาย การจัดกิจกรรมและการประชานิเทศอื่นๆ

-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา

-ปรับรหัสรายวิชา
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3061101 การถ่ายภาพเบื้องต้น 3 (2-2-5)
Basic Photography
ศึกษาเกี่ยวกับแสงในการถ่ายภาพ การกาหนดมุมกล้อง ขนาด และ
สัดส่วนของภาพ การสร้างภาพจากธรรมชาติของกล้องและส่วนประกอบ ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถรองรับความหมายและเจตนาของผู้ส่งสารได้ ปฏิบัตกิ ารล้าง อัด
ขยายภาพถ่ายและเทคนิคการสร้างภาพในห้องมืดขั้นพื้นฐาน การสร้างแนวคิด
และการนาเสนอแนวคิดในงานภาพ
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3061601 การถ่ายภาพดิจิทัล 3 (2-2-5)
Basic Photography
ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการถ่ายภาพดิจิทัล เทคนิคการใช้และการ
เลือกอุปกรณ์ แสงในการถ่ายภาพ มุมกล้อง ขนาด สัดส่วนของภาพ การสร้าง
ภาพจากธรรมชาติของกล้องและส่วนประกอบ สามารถรองรับความหมายและ
เจตนาของผูส้ ่งสาร ฝึกปฏิบตั ิการสร้างแนวคิด การนาเสนอแนวคิดในงานภาพ
และตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์

วิชาเอกบังคับ
3002201 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5)
3002001 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5)
Writing for Communication Arts
Writing for Communication Arts
ศึกษาองค์ประกอบ หลักการและเทคนิคการเขียนประเภทต่างๆ และ
การเขียนสาหรับงานนิเทศศาสตร์ในสื่อแต่ละประเภท ฝึกปฎิบัติการ
ฝึกการเขียนลักษณะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่องานด้านนิเทศศาสตร์ เช่น การเขียน เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ สารคดี ภาพข่าว ปฎิทินกิจกรรม บท
บทความ สารคดี การเขียนเรื่องสั้น การเขียนบทประเภทต่างๆ การเขียนข่าวแจก สัมภาษณ์ ประกาศ และคาปราศรัย
การเขียนผ่านสื่อสมัยใหม่ฯลฯ
-

3002002 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
Creativity Writing
ความรู้เบื้องต้นของการเขียนสร้างสรรค์ หลักการเขียนบทเชิง
สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบตั ิการเขียนบทโฆษณา บทรายการโทรทัศน์ บทรายการวิทยุ
และบทละครเวที

สาระที่ปรับปรุง
-ปรับปรุงชื่อรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา
-เพิ่มรายวิชาใหม่ ให้
นักศึกษาฝึกการเขียน
งานเชิงสร้างสรรค์ ตาม
คาแนะนาของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปี
2558
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3001201 การพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5)
Speaking for Communication Arts
ศึกษาหลักการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ ทฤษฎีและองค์ประกอบของ
การพูด การเตรียมความพร้อมในการพูด เทคนิคและวิธีการพูดในรูปแบบต่างๆ
เช่น การพูดในที่ชุมชน การสัมภาษณ์ การประชุม การเป็นพิธีกร การพูดทาง
สื่อมวลชน ฯลฯ ฝึกภาคปฏิบตั ิเพือ่ สร้างความมั่นใจ การใช้เสียง การใช้
ไมค์โครโฟน ตลอดจนลีลาการดาเนินเรื่องและการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการพูด
ในโอกาสต่างๆ
-

-

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
3011103 วาทนิเทศศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-2-5)
Basic Speech Communication
หลักการพูด องค์ประกอบการพูด ประเภทของการพูด การเตรียมเนื้อหา
ในการพูด มารยาทในการพูดและการฟัง การวิเคราะห์ผู้ฟัง การสร้างความมั่นใจ
ในการพูด ฝึกปฎิบตั ิการพูด การใช้เสียง การใช้อักขระ จังหวะการพูด การแก้ไข
ข้อบกพร่องในการออกเสียง และการประเมินผลการพูด

สาระที่ปรับปรุง
-ปรับปรุงชื่อรายวิชา
และคาอธิบายรายวิชา
บางส่วนเพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา

3012102 วาทนิเทศศาสตร์ขั้นสูง 3 (2-2-5)
Advanced Speech Communication
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3011103 วาทนิเทศศาสตร์เบื้องต้น
หลักการพูดในสาขาวิชาชีพต่างๆ การวิเคราะห์ผู้ฟัง การใช้หลัก
จิตวิทยาในการพูด การใช้วาทะศิลป์สาหรับงานนิเทศศาสตร์ เทคนิคการพูดเพื่อ
เสริมบุคลิกภาพ ฝึกภาคปฏิบัตเิ การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ การพูดเพื่องาน
โฆษณา การพูดเพื่อการแสดง การพูดในที่ชุมชน การพูดเชิงธุรกิจ การดาเนิน
รายการในฐานะเป็นโฆษก ผู้ประกาศ พิธีกร ในงานแต่ละประเภท โดยเน้นการใช้
ถ้อยคา น้าเสียงและท่าทางที่เหมาะสม
3013101 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3 (2-2-5)
Strategic Communication
การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์การสื่อสาร การสื่อสารในภาวะวิกฤต การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลง และ
การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์

-เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนใน
ศตวรรตที่ 21

-เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนใน
ศตวรรตที่ 21
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-

-

3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น 3 (2-2-5)
Basic News Reporting
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของข่าวและการเขียนข่าว
คุณลักษณะของนักข่าว ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสื่อข่าว ฝึกปฏิบัตกิ ารสื่อข่าว
เน้นกระบวนการสัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบต่าง ๆ
3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 3 (2-2-5)
Basic Radio Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่าง ๆ
ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการตามขั้นตอน

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
3013102 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 (2-2-5)
Intercultural Communication
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล การติดต่อสื่อสารกับคนต่าง
วัฒนธรรม การสื่อสารบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สื่อมวลชนกับวัฒนธรรม สื่อสมัยใหม่กับ
กระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรม และการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
3014101 การบริหารการสื่อสาร 3 (2-2-5)
Communication Management
กระบวนการบริหารการสื่อสาร องค์ประกอบและปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับ
การบริหารการสื่อสาร การบริหารการสื่อสารในองค์กร การบริหารการผลิตและ
ทรัพยากรการสื่อสาร การบริหารการสื่อสารความเสีย่ ง การบริหารงานกิจการ
สื่อสาร และภาวะผู้นาทางการสื่อสาร
3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น 3 (2-2-5)
Basic News Reporting
หลักการสื่อข่าว คุณลักษณะ ประเภทของข่าวและการเขียนข่าว
คุณลักษณะของนักข่าว ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสื่อข่าว ฝึกปฏิบัตกิ ารสื่อข่าว
เน้นกระบวนการสัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบต่าง ๆ

สาระที่ปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนใน
ศตวรรตที่ 21

3043401 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3 (2-2-5)
Radio Broadcasting Production
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3041401 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภทรายการวิทยุ หน้าที่
และความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

-เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนใน
ศตวรรตที่ 21
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา

-ปรับรหัสรายวิชา
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เครื่องมือ เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และการฝึกปฏิบัติการผลิต
รายการในสถานีวิทยุจริง

3043402 การแสดง 3 (2-2-5)
Performance
ทักษะพื้นฐานการแสดง การวิเคราะห์บทละคร การตีความบทละคร
แรงจูงใจกับเหตุผลการแสดง การเคลื่อนไหวร่างกายบนเวที การแสดงละครเอเชีย
ฝึกปฏิบัติการแสดงบนเวที และการวิจารณ์การแสดง
3044401 การแสดงและการกากับการแสดง 3 (2-2-5)
3043403 การกากับการแสดง 3 (2-2-5)
Acting and Directing
Directing
ศึกษาทักษะพื้นฐานด้านการแสดง การเคลื่อนไหว การพูด การแสดงสี
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3043402 การแสดง
หน้าอารมณ์ การแต่งกายของนักแสดง ฉากประกอบการแสดง การสร้างสรรค์และ
องค์ประกอบของภาพบนเวที การกากับภาพบนเวที บทบาทของผู้
การเขียนบทการแสดง การกากับการแสดงทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที
กากับการแสดง การเตรียมการจัดการแสดง การกากับนักแสดง และฝึกปฏิบตั ิการ
และสื่อชุมชนประเภทต่างๆ
กากับการแสดงละครร่วมสมัย
3043405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 3 (2-2-5)
3043404 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 3 (2-2-5)
Basic Television Production
Television Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง หน้าที่
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3041401 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ฝึกผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
โทรทัศน์
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง หน้าที่
ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ฝึกผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
3054401 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา 3 (2-2-5)
3052501 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา 3 (2-2-5)
Advertising Creativity and Production
Advertising Creativity and Production
การกาหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดสู่ชนิ้ งานโฆษณา
กาหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์ การถ่ายทอดสู่ชิ้นงานโฆษณา
กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อให้ได้ภาพ และ/หรือข้อความโฆษณา
กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อให้ได้ภาพและหรือข้อความโฆษณาสาหรับ
สื่อประเภทต่างๆ ปฏิบัติการสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานโฆษณาประเภทต่างๆ

สาระที่ปรับปรุง

-เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนใน
ศตวรรตที่ 21
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับชื่อรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา

-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
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สาหรับสื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์
และภาพยนตร์ ปฏิบัติการสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานโฆษณาประเภทต่าง ๆ

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

3003201 สื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนา 3 (2-2-5)
Traditional Folk Media for Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และแบบแผนของสื่อพื้นบ้านในภาค
ต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักศึกษาเข้าใจธรรมชาติ เนื้อหา รูปแบบ และผลกระทบของ
สื่อพื้นบ้าน เพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา รวมทั้งให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติในการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3014202 การสื่อสารชุมชน 3 (2-2-5)
Community Communication
ศึกษาแนวคิดการสื่อสารชุมชน วิธีการและเครื่องมือการสือ่ สารชุมชน
บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารชุมชนและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการ
วิเคราะห์ การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา ความสาเร็จในการสื่อสารชุมชนระหว่าง
ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน ประชาชนในชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งให้นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิโดยการลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชน การสร้าง
กระบวนการเพื่อ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการสื่อสาร
ของชุมชน
3024301 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
Computer Design for Printed Media
การศึกษาหลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการออกแบบ
การจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานวารสาร งานประชาชาสัมพันธ์ งานโฆษณา ทางสื่อ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ แผ่นพับและสื่อเบ็ดเตล็ด

-

-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม

-

-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาระหว่าง
วัฒนธรรม

-

-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล
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3024808 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบตั ิ 3 (2-2-5)
Practical Newspaper
ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกีย่ วกับการจัดทาหนังสือพิมพ์ จัดการ
วางแผนงานด้านข่าว ด้านการบริหารกองบรรณาธิการ ด้านการบริหารธุรกิจและ
ตลาดหนังสือพิมพ์ และจัดให้มีการนาเสนอ รวมทั้งวิพากษ์ผลงาน
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
3021102 หลักวารสารศาสตร์ 3 (3-0-6)
Principles of Journalism
ศึกษาระบบข่าวสารกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม สิทธิการรับรู้
ข่าวสารในสังคม ความต้องการและการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร ความหมาย
คุณค่าและความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและความจริง ประวัติและ
พัฒนาการของงานวารสารศาสตร์ในด้านแนวคิด การจัดองค์กรและสื่อ การแตก
ตัวของกลุ่มความคิดทางวารสารศาสตร์ในสังคม บทบาทของงานข่าวและข้อเขียน
ทางวารสารศาสตร์ต่อสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม หลักจริยธรรมทาง
วิชาชีพวารสารศาสตร์
-

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
-

3021201 หลักวารสารศาสตร์ 3 (3-0-6)
Principles of Journalism
ระบบข่าวสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิการรับรู้ข่าวสาร
ในสังคม ความต้องการและการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร ความหมาย คุณค่าและ
ความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความจริง ประวัติและพัฒนาการ
ของงานวารสารศาสตร์ในด้านแนวคิด การจัดองค์กรและสื่อ การแตกตัวของ
กลุ่มความคิดทางวารสารศาสตร์ในสังคม บทบาทของงานข่าวและข้อเขียน
ทางวารสารศาสตร์ต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรม หลักจริยธรรม
ทางวิชาชีพวารสารศาสตร์
3022201 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล 3 (2-2-5)
Computer for Printed Media
หลักการการออกแบบและผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
การเตรียมข้อมูล องค์ประกอบภาพ การจัดวางเลย์เอาท์ การใช้ระบบกริด การใช้
ภาพ สี ตัวอักษรสาหรับสิ่งพิมพ์ดจิ ิทัล การตกแต่งภาพสาหรับงานสิง่ พิมพ์ และ
ฝึกปฏิบัติการจัดทาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Publishing)

สาระที่ปรับปรุง
-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการเขียนเพื่อ
งานนิเทศศาสตร์ และ
รายวิชาการเขียนเชิง
สร้างสรรค์

-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

-เพิ่มรายวิชาใหม่ รวม
รายวิชาการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ และรายวิชา
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
การเรียนสอดคล้องและ
ต่อเนื่องในรายวิชา
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3023202 การสื่อข่าวขั้นสูง 3 (2-2-5)
Advanced News Reporting
เทคนิคการสื่อข่าวเชิงสืบสวน เชิงวิจัย เชิงอธิบายความ การวิเคราะห์
ข่าว การพัฒนาความรู้และทักษะในกระบวนการสื่อข่าว ปัญหาและอุปสรรคใน
การสื่อข่าวเน้นภาคปฏิบตั ิ
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3023202 การสื่อข่าวขั้นสูง 3 (2-2-5)
Advanced News Reporting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น
เทคนิคการสื่อข่าวเชิงสืบสวน เชิงวิจยั เชิงอธิบายความ การวิเคราะห์
ข่าว การพัฒนาความรู้และทักษะในกระบวนการสื่อข่าว ประยุกต์ใช้วิธีการสื่อข่าว
ในสื่อต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อข่าวเน้นภาคปฏิบตั ิ
-

3023203 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ 3 (2-2-5)
Creative Writing in Journalism
รูปแบบและวิธีการเขียนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คอลัมน์ ร้อยกรอง
เรื่องเล่า ข่าวสังคม วิเคราะห์ข่าว บทวิจารณ์ สารคดี บทความ โดยฝึก
ภาคปฏิบตั ิตลอดภาคเรียน
3023401 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3 (2-2-5)
Printed Media
รูปแบบและวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น แผ่นปลิว แผ่น
พับ หนังสือพิมพ์นิตยสาร วารสารฯลฯ ฝึกปฏิบตั ิผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ
โดยวางแผนการผลิตจัดเตรียม เนือ้ หา ดาเนินการผลิตและประเมินผลการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแก้ไขและข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาเหล่านั้น
3023402 การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 3 (2-2-5)
3022202 การบรรณาธิกรสื่อ 3 (2-2-5)
Newspaper and Magazine Editing
Media Editor
หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดทาหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ประเภทต่างๆ
การบรรณาธิการ ภาษาในงานบรรณาธิการ การออกแบบหนังสือพิมพ์
เช่น นิตยสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน นิตยสารเพื่อการจัดจาหน่าย
นิตยสาร วารสารสิ่งพิมพ์อื่นๆ ในยุคดิจิทัล การเตรียมต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์
ทั่วไป ขนาดและรูปเล่มของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน การ การตรวจแก้ คัดย่อต้นฉบับ การจัดหน้าและตกแต่งหน้าทาเล่ม
เตรียมต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ การตรวจแก้คดั ย่อต้นฉบับ การจัดหน้าและตก
แต่งหน้าหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

สาระที่ปรับปรุง
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการเขียนเพื่อ
งานนิเทศศาสตร์ และ
รายวิชาการเขียนเชิง
สร้างสรรค์
-ตัดรายวิชา รวม
รายวิชากับการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ จัดทาเป็น
รายวิชา การผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
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3024902 โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์ 3 (2-2-5)
Special Project in Journalism
ให้นักศึกษาทาโครงการพิเศษหรืองานศึกษาค้นคว้าทางด้านวารสาร
ศาสตร์ในการดูแลของอาจารย์และ / หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
3023302 การประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับงานวารสารศาสตร์ 3 (2-2-5)
Computer Information Technology and Applications for
Journalism
ศึกษาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ จาแนกประเภท จัดเก็บข้อมูล และนามาใช้ในงาน
วารสารศาสตร์ รวมทั้งการจัดบริการ เป็นต้นว่าการใช้คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค
อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต โฮมเพจ มัลติมีเดีย
3024903 การสัมมนาวารสารศาสตร์ 3 (2-2-5)
Seminar in Journalism
ศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาในการดาเนินงานวารสารศาสตร์
เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริงตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
3034101 สื่อประชาสัมพันธ์ 3 (2-2-5)
Public Relations Media
ศึกษาบทบาท การใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ในการดาเนินงานทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยมุ่งให้นักศึกษามี
ความสามารถในการเลือกใช้ และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
3024201 โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์ 3 (2-2-5)
Special Project in Journalism
ทฤษฎีทางด้านวารสารศาสตร์และการจัดทาโครงการพิเศษ โดยการ
กากับดูแลของอาจารย์และ / หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
-

-

3032301 สื่อประชาสัมพันธ์ 3 (2-2-5)
Public Relations Media
บทบาท ความสาคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กร การใช้สื่อ
ประเภทต่างๆเป็นเครื่องมือ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมุ่งให้

สาระที่ปรับปรุง
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล

-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการสัมมนา
นิเทศศาสตร์

-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา
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นักศึกษามีความสามารถในการเลือกใช้สื่อ และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่ปรับปรุง

3034102 สื่อมวลชนสัมพันธ์ 3 (2-2-5)
Mass Media Relations
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และหลักการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างนักประชาสัมพันธ์และหน่วยงานกับสื่อมวลชน การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ตลอดจนภารกิจ
ของผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3033501 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 3 (3-0-6)
Public Relations of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสาคัญของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
แนวคิด และ การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน การจัดองค์กรงาน
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างงานประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ วิวัฒนาการวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธี
ดาเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีต่อสังคม วิธีดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
3033602 ประชามติ 3 (2-2-5)
Public Opinion
ศึกษาถึงความหมาย ความสาคัญของประชามติกับการประชาสัมพันธ์
และความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับประชามติ การวิเคราะห์ประชามติ
ขั้นตอนและวิธีการทาประชามติและการเผยแพร่ประชามติสู่สาธารณชน

-

-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชากิจกรรมพิเศษ
เพื่อการประชาสัมพันธ์

3032302 การสื่อสารองค์กร 3 (2-2-5)
Organization Communication
แนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในองค์กร บทบาท
ความรับผิดชอบและสิ่งที่จาเป็นในการสื่อสารองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
การออกแบบและการวางแผนการสื่อสารองค์กร การผลิต การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในองค์กร ระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างองค์กร การควบคุม
หน้าที่ในการดาเนินการตัดสินใจ และจริยธรรมการสื่อสารในองค์กร

-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนและชื่อ
รายวิชาเพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

3033302 ประชามติ 3 (2-2-5)
Public Opinion
การสื่อสารกับประชามติ ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับประชามติ
การวิเคราะห์ประชามติ ฝึกปฏิบตั ปิ ระชามติ และเผยแพร่ประชามติสู่สาธารณชน

-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

-ปรับรหัสรายวิชา
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3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 3 (2-2-5)
Public Relations Planning
ความหมาย ความสาคัญ วัตถุประสงค์ นโยบาย และประเภทของ
การวางแผนการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์
เช่น การกาหนดงบประมาณการกาหนดอัตรากาลัง การติดตามผลและ
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
3034501 การจัดนิทรรศการ 3 (2-2-5)
Exhibition
ความหมาย ความสาคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการประเภทต่างๆ
ของนิทรรศการการวางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคต่างๆ ในการ
จัดนิทรรศการปฏิบตั ิการจัดนิทรรศการเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ
3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 (2-2-5)
Writing for Public Relations
ศึกษาความมุ่งหมายและฝึกการเขียนลักษณะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
งานด้านประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การ
เขียนบรรยายสรุปการเขียนคาปราศรัย การเขียนบทประเภทต่างๆ การเขียนข่าว
แจก การเตรียมเอกสารเพื่อการเผยแพร่ฯลฯ
-

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
-

3033301 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 (2-2-5)
Event for Public Relations
องค์ประกอบการจัดกิจกรรมพิเศษ การวางแผนกิจกรรมพิเศษ ฝึก
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลการจัดกิจกรรม
เพื่อการประชาสัมพันธ์
-

3034301 การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 (2-2-5)
Persuasive Communication for Public Relations
วิธีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบการ
สื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาและสังคมวิทยา ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจสามารถ

สาระที่ปรับปรุง
-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์และรายวิชา
การบริหารการสื่อสาร

-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา
-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการเขียนเพื่อ
งานนิเทศศาสตร์

-เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนใน
ศตวรรตที่ 21

92
หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานประชาสัมพันธ์ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ

3034903 สัมมนาการประชาสัมพันธ์ 3 (2-2-5)
Seminar in Public Relations
ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ
รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ศึกษา วิเคราะห์และวิจารณ์ในการดาเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริง ตลอดจนการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของการประชาสัมพันธ์ ฝึกจัดสถานการณ์จาลอง
ในการสัมมนาปัญหาการประชาสัมพันธ์ และฝึกจัดสัมมนาการประชาสัมพันธ์ใน
สถานการณ์จริง
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์
3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 (2-2-5)
Script Writing for Radio and Television
วิเคราะห์เรื่องราวที่เป็นจริง เรื่องสมมุติ ถ่ายทอดแนวความคิดออกมา
ในรูปแบบของการเขียน เพื่อการฟังและเห็นเหตุการณ์ทั้งในแนวที่เป็นจริงตาม
ธรรมชาติ และแนวสร้างสรรค์ รวบรวมข้อมูลวางแผน และเขียนเป็นบท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ
3043401 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย 3 (2-2-5)
3041402 การแต่งหน้าและการแต่งกาย 3 (2-2-5)
Make-up and Costumes
Make-up and Costumes
หลักการแต่งหน้าและการออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งผมสาหรับผู้
ความรู้เบื้องต้นของการแต่งหน้ากับแต่งกาย องค์ประกอบของการ
แสดง เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้า แต่งกาย แต่งผมให้เหมาะสมกับบทบาท เนื้อ แต่งหน้ากับแต่งกาย การเลือกวัสดุแต่งหน้ากับแต่งกาย เทคนิคพิเศษในการ

สาระที่ปรับปรุง

-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการสัมมนา
นิเทศศาสตร์

-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการเขียนเชิง
สร้างสรรค์

-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
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เรื่อง ฝึกปฏิบตั ิแต่งหน้า แต่งผม และออกแบบเครื่องแต่งกายผู้แสดงภาพยนตร์
หรือวิทยุโทรทัศน์
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แต่งหน้ากับแต่งกายให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง บทบาทตัวละคร ผ่านสื่อการแสดง
ละครเวที ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย

สาระที่ปรับปรุง
-ปรับรหัสรายวิชา

3043402 ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์ 3 (2-2-5)
Scenery and Property for Television Production)
งานพื้นฐานเกี่ยวกับฉาก และวัสดุประกอบฉากที่ใช้กับงานผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ หลักการออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์ การ
เลือกวัสดุ ฝึกปฏิบตั ิจัดสร้างฉาก และการจัดหาวัสดุประกอบฉาก

3042401 การออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิทลั 3 (2-2-5)
Scenery Design for Television Production in Digital Age
ความรู้เบื้องต้นการออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ หลักการออกแบบฉาก
วิทยุโทรทัศน์ การเลือกวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์ และฝึกปฏิบตั ิการ
ออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล

-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา

3043501 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 (2-2-5)
Broadcasting Programs
ความหมาย องค์ประกอบสาคัญที่มผี ลต่อการวางแผน การจัด
รายการ หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติการ
จัดรายการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุ
โทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ
3044905 คอมพิวเตอร์สาหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 (2-2-5)
Computer for Radio and Television Broadcasting
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องใน
การผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3043406 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 (2-2-5)
Radio and Television Broadcasting Programs
การวางแผนการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
องค์ประกอบในการวางแผน หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ และฝึกปฏิบตั ิการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ รายการสัมภาษณ์ รายการปกิณกะ รายการข่าว และรายการสารคดี
3043405 มัลติมีเดียสาหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 (2-2-5)
Multimedia in Radio and Television Broadcasting
หลักการตัดต่อข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงสาหรับงาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การเตรียมไฟล์ข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และเสียง ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการปรับแต่งไฟล์ การใช้ไทม์ไลน์
การตัดต่อภาพและเสียง การใส่ไตเติ้ล การใส่เสียงบรรยาย การใส่เสียงดนตรี
ประกอบ การจัดการเครื่องมือการตัดต่อ การควบคุมภาพ การใช้ทรานสิชัน การ
ใช้เอฟเฟกส์ และการนาไฟล์ออก (export)

-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วนและชื่อ
รายวิชาเพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
3044501 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 (2-2-5)
Broadcasting Management
หลักการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในด้าน
การบริหารงานบุคคล การจัดองค์กร การเงินและงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนปัญหาด้านการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศน์
3044401 การแสดงและการกากับการแสดง 3 (2-2-5)
Acting and Directing
ศึกษาทักษะพื้นฐานด้านการแสดง การเคลื่อนไหว การพูด การแสดงสี
หน้าอารมณ์ การแต่งกายของนักแสดง ฉากประกอบการแสดง การสร้างสรรค์และ
การเขียนบทการแสดง การกากับการแสดงทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที
และสื่อชุมชนประเภทต่างๆ
3044903 การสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 (2-2-5)
Seminar in Broadcasting
ความหมายของการสัมมนา จุดมุง่ หมาย องค์ประกอบ กระบวนการ
รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา ความหมายของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ การดาเนินงานของ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศึกษาวิเคราะห์
การดาเนินงานของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรค
และข้อเท็จจริง ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ของ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฝึกจัดสถานการณ์จาลอง และ/หรือ
สถานการณ์จริงในการสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3044401 โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 (2-2-5)
Special Project in Radio and Television Broadcasting
ทฤษฎีทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และการจัดทา
โครงการพิเศษ โดยการกากับดูแลของอาจารย์และ / หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

สาระที่ปรับปรุง
-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการบริหารการ
สื่อสาร

-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการแสดง และ
รายวิชาการการกากับ
การแสดง
-ตัดรายวิชา ปรับเป็น
รายวิชาการสัมมนา
นิเทศศาสตร์

-เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ให้สอดคล้อง
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วิชาเลือก
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
3003102 การจัดการสื่อใหม่ 3 (2-2-5)
New Media Management
ศึกษาแนวคิด ความหมาย บทบาท ความสาคัญ และผลกระทบของสื่อ
ใหม่ที่มีต่อสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม การจัดการสื่อใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ รวมถึงการฝึกปฏิบตั ิใน
การผลิตและเผยแพร่สื่อใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ
-

-

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง
กับการเรียนการสอนใน
ศตวรรตที่ 21

3083802 สื่อดิจิทัล 3 (2-2-5)
Digital Media
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิทลั เครื่องมือ เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัล
พัฒนาการของสื่อดิจิทัล บทบาทและความสาคัญของสื่อดิจิทัลต่อสังคม
ผลกระทบของสื่อดิจิทลั ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและ
สิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์และการใช้งานสื่อดิจิทัล
3081801 การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
Development of Creative Media
การออกแบบ การพัฒนาสื่อด้วยการสร้างภาพนิ่ง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ รูปแบบการนาเสนอสื่อ การสร้างลาดับภาพใน
สื่อดิจิทัลวิดีโอ การออกแบบเสียง การบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ และการผลิต
วิดีโอดิจิทัล

-ปรับปรุงชื่อรายวิชา
และคาอธิบายรายวิชา
บางส่วนเพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
-ปรับรหัสรายวิชา
-เพิ่มรายวิชาใหม่ ให้
นักศึกษาฝึกการเขียน
งานเชิงสร้างสรรค์
ตามคพแนะนาของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปี
2558
-เพิ่มรายวิชาใหม่ จัดทา
เพื่อให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

3082801 การออกแบบกราฟฟิกข้อมูล 3 (2-2-5)
Infographic Design
การสื่อสารด้วยการอธิบายข้อมูล เรื่องราว แนวคิด ผ่านการสรุป
วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสาหรับการออกแบบและสื่อสารเล่าเรื่องด้วยภาพ
และการนาเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศประเภทกราฟิกข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
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-

-

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2 (90)
Preparation for Professional Experience in
Communication Arts
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
3083801 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5)
Information Technology for Communication Arts
หลักการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้น
การใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนิเทศศาสตร์ และแสวงหาข้อมูล ความรู้จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลและแหล่งสารสนเทศด้านนิเทศ
ศาสตร์ การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บสารสนเทศบนระบบ
ฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบมัลติมีเดีย การสร้างสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และการเรียนรู้สังคมในยุคของข้อมูลข่าวสาร
3084801 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
Development of Learning Media
แนวคิด หลักการทฤษฎีสื่อในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบ
เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การประเมินผลประสิทธิภาพสื่อเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สาระที่ปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชาใหม่ จัดทา
เพื่อให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

-เพิ่มรายวิชาใหม่ จัดทา
เพื่อให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

3004901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2 (90)
-ปรับรหัสรายวิชา
Preparation for Professional Experience in Communication
Arts
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ
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3004801 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์ 5 (450)
Field Experience in Communication Arts
ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
ธุรกิจเอกชนโดยการนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทไี่ ด้จากการศึกษาไป
ใช้ในสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน
และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ทเี่ กิดขึ้น
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
3004902 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์ 5 (450)
Field Experience in Communication Arts
ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
ธุรกิจเอกชนโดยการนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทไี่ ด้จากการศึกษาไป
ใช้ในสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน
และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ทเี่ กิดขึ้น
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สาระที่ปรับปรุง
-ปรับรหัสรายวิชา

3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (45)
Cooperative Education Preparation
การปฏิบตั ิการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่องหลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา
กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการ
สมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ
สาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม โครงสร้าง
การทางานในองค์กร งานธุรการในสานักงาน ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริม
ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาโครงงาน การรายงานผล การปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และ
การนาเสนอผลงานโครงงาน

3004903 การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ 1 (45)
-ปรับชื่อรายวิชา
Cooperative Education Preparation in Communication Arts
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถาน
-ปรับรหัสรายวิชา
ประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่องหลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา
กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการ
สมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ
สาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม โครงสร้างการ
ทางานในองค์กร งานธุรการในสานักงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและ
จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
โครงงาน การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการ
นาเสนอผลงานโครงงาน
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หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2555
3503802 สหกิจศึกษา 6 (540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยบูรณา
การความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือน
หนึ่งเป็นพนักงาน การจัดทาโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียน
รายงานโครงงาน และการนาเสนอโครงงานตามคาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยง
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เกิด ทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและ
คุณ ธรรม จริ ย ธรรมในวิ ชาชี พ มี ลั ก ษณะนิ สั ยหรื อ บุ คลิ ก ภาพที่ จ าเป็น ต่ อ การ
ปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่
พร้อมจะทางานได้ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560
3004904 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ 6 (540)
Cooperative Education in Communication Arts
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน 3493902 การเตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยบูรณา
การความรู้ทไี่ ด้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือน
หนึ่งเป็นพนักงาน การจัดทาโครงงาน การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเขียน
รายงานโครงงาน และการนาเสนอโครงงานตามคาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยง
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและ
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสยั หรือบุคลิกภาพที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่พร้อมจะทางานได้ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา

สาระที่ปรับปรุง
-ปรับชื่อรายวิชา
-ปรับรหัสรายวิชา
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
--------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้อง
กับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต รระดั บ อุ ด มศึ กษาของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2554"
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดย
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้
ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์
ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจานวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติสาหรับรายวิชานั้นๆ ภายใน
ระยะเวลาศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึก ษาตามหลักสู ตรของมหาวิ ทยาลั ย จะต้ อง ส าเร็จ การศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7. การรับ นั กศึกษาเข้า ศึกษาในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด าเนิ น การโดยการสอบคัด เลื อก หรือคัด เลื อก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ
หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้
ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
โดยนาประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอ
ยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้
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ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้
ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจานวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การกาหนด
หน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาแนวทาง
การศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ในกรณีที่มีความจาเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่าง
ไปจากที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้
ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาที่
ตนสอน
ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทารายละเอียดของ
รายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชานั้น
ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------โดยที่เป็น การสมควรให้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุป ริญญาและปริญญาตรี เพื่อกากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการดาเนินการประเมินผล
การศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2)
แห่ งพระราชบั ญญัติมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ ว่าด้ว ยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้ว ยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548”
ข้อ 2. บรรดาข้อ บั งคับ ประกาศ หรือ คาสั่ งอื่ นใด ในส่ ว นที่ขั ดหรือแย้งกับ ข้ อบังคับ นี้ ให้ ใ ช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัดการศึกษา
สาหรับบุคลากรประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นที่ไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกติ
ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาค
เรียนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม
เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมิ น เป็ น รายวิ ช าให้ ผ่ า นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิ ช า และคณบดี
การอนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้
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6.1 ส าหรับ รายวิชามาตรฐานที่ห ลักสูตรกาหนดให้ ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
B
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
+
C
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
+
D
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ระดั บ คะแนนที่ ถื อ ว่ าสอบได้ ต ามระบบนี้ ต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า “D” ถ้า นั ก ศึ ก ษาได้ ร ะดั บ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชา
เลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
สาหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผล
การประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้ า
ได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
6.2 ส าหรั บ รายวิช าที่ห ลั กสู ตร หรือสภามหาวิทยาลั ยกาหนดให้ เรียน เพิ่มเติมตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได้
ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์
ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟังโดย
ไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีห นึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้
ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้น
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
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I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการ
ประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นคาร้องขอสอบในรายวิชา
ที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนน
เก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทางานไม่เสร็จภายในเวลาที่
กาหนด ให้อาจารย์ผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น ”ศูนย์”
และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการ
เรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน
และกาหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงาน
ผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน
ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบัน
ราชภั ฏ หรื อ หลั กสู ต รที่ อ นุ มั ติ โ ดยสภาการฝึ ก หั ด ครู เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (หลั ง อนุ ป ริ ญ ญา) จะ
ลงทะเบียนรายวิชาซ้าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ และให้เว้น
การนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้ว
นับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี
ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
12.1 กรณีสอบตกรายวิช าบังคับและต้องเรี ยนซ้า ให้นับรวมหน่วยกิตที่ส อบตกเป็น
ตัวหารด้วย
12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชา
ที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกาหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น
ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิ ทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้
ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่กาหนดในข้อ 13. วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
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ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจาเป็นอื่นที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง
และได้ยื่นคาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาค
เรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณีนี้ ให้ คณะกรรมการที่มหาวิทยาลั ยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ 16. ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
16.2 สอบได้ร ายวิช าต่าง ๆ ครบตามหลั กสู ตร รวมทั้งรายวิ ช าที่ห ลั กสู ตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
16.4 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 5 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 8
ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
16.5 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 9 ปี
กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร
2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณี
ที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ
16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
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17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึก ษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่
6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูต ร 4 ปี
สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตร
กาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้
ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย
ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้
19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 20. ผู้ส าเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้ว น
ดังต่อไปนี้
20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบ
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
ส าหรั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ง อนุ ป ริ ญ ญา) สอบได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมระดั บ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดั บคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรติ
นิยมอันดับสอง
20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F”
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการ
เรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่
เกิน 6 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาค
เรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11
ภาคเรียนปกติ สาหรั บหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สาหรับหลั กสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ
สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 21. การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาคเรียน
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ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2548

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า ผู้ ที่ ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ ที่ ไ ม่ ต่ ากว่ า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น ” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดี ยวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดย
ระบบอื่น ที่มีเนื้ อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของเนื้อหาในรายวิช าตามหลั กสู ตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็น
ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการ
เรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
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กรณีทผี่ ลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรคต้น
ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็ น นั กศึกษาที่เปลี่ ย นสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นั ก ศึก ษาที่ ขอโอนผลการเรีย น ต้อ งไม่เคยถู กสั่ งให้ อ อกจากมหาวิ ทยาลั ย ตามระเบีย บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิต
ที่ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดใน ข้อ 4
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรื อเทียบเท่า ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
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(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีใ นอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนา
เงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวม
ขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4)
ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้
(1) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ ผ ลการศึ ก ษาจากการศึ ก ษาตามโครงการอื่ น ที่ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาดใน
กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ประจักษ์ กึกก้อง. (2560). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม
เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
ประจักษ์ กึกก้อง. (2560). การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นของหน่วยงานภาครัฐ
ในจังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ประจักษ์ กึกก้อง และธัญรดี บุญปัน. (2560). พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการใน
การรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
6.2 ตารา/หนังสือ
ประจักษ์ กึกก้อง. (2559). หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์. กาแพงเพชร:
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ประจักษ์ กึกก้อง. (2558). การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์. กาแพงเพชร:
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
6.4 บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
ประจักษ์ กึกก้อง. (2557). แนวทางการพัฒนาการสื่อสารในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557) , 187 - 194.
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ประจักษ์ กึกก้อง และธัญรดี บุญปัน. (2559). พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการใน
การรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดกาแพงเพชร. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (วันที่ 8
กรกฎาคม 2559) , 036 - 045.
6.5 ผลงานอื่นๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
1. E-Learning รายวิชาการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
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1. ชื่อ - นามสกุล นางสาวธัญรดี บุญปัน
2. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2549

4. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
12 ช.ม./สัปดาห์/ 192 ช.ม./ภาค
15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค
12 ช.ม./สัปดาห์/ 192 ช.ม./ภาค
15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค

2559
2558

5. จานวนผลงานทางวิชาการ
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง
2559 - 2555

2559
2558
2557
2556
2555

งานวิจัย

1
1
1
1
2

ตารา/
หนังสือ

-

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ผลงานอื่นๆ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

นาเสนอในการประชุมวิชาการ
Conference/Abstract/
Proceedings

เช่น นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

-

1
1
-

1

6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
6.1 วิจัย
ธัญรดี บุ ญปั น . (2552). แนวทางการปรั บพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ของวัน รุ่ น ในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
เยาวลักษณ์ ใจวิสิทธ์หรรษา และธัญรดี บุญปัน. (2551). บทบาทนาฎศิลป์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรเมืองมรดกโลก. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร.
ประจักษ์ กึกก้อง, ธัญรดี บุญปัน, พิมพ์นารา บรรจง และณัฐรดา วงษ์นายะ. (2555). การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตาบลปางตาไว อาเภอปาง
ศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
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ประจักษ์ กึกก้อง, ธัญรดี บุญปัน, พิมพ์นารา บรรจง และณัฐรดา วงษ์นายะ. (2555). การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ประจักษ์ กึกก้อง, ธัญรดี บุญปัน และณัฐรดา วงษ์นายะ. (2556). การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาคีริส อาเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ประจักษ์ กึกก้อง, ธัญรดี บุญปัน และณัฐรดา วงษ์นายะ. (2557). การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ประจักษ์ กึกก้อง, ธัญรดี บุญปัน และณัฐรดา วงษ์นายะ. (2558). การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร.
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ธัญรดี บุญปัน และประจักษ์ กึกก้อง. (2559). พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการใน
การรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
6.2 ตารา/หนังสือ
ธัญรดี บุญปัน. (2552). การถ่ายภาพเบื้องต้น. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
6.4 บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
ธัญรดี บุญปัน. (2557). แนวทางการปรับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจาปี
2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557) , 614 - 624.
ประจักษ์ กึกก้อง และธัญรดี บุญปัน. (2559). พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการใน
การรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดกาแพงเพชร. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(วันที่ 8 กรกฎาคม 2559) , 36 - 45.
6.5 ผลงานอื่นๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
1. E-Learning รายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น
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1. ชื่อ - นามสกุล นางสาวพิมพ์นารา บรรจง
2. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Multimedia
นิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
การสื่อสารมวลชน
Multimedia
การประชาสัมพันธ์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Swinburne University of Technology
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2547

4. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
15 ช.ม./สัปดาห์/ 240 ช.ม./ภาค
10 ช.ม./สัปดาห์/ 160 ช.ม./ภาค

2559

5. จานวนผลงานทางวิชาการ
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง
2559 - 2555

2559
2558
2557
2556
2555

งานวิจัย

2

ตารา/
หนังสือ

-

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ผลงานอื่นๆ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

นาเสนอในการประชุมวิชาการ
Conference/Abstract/
Proceedings

เช่น นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

-

1
1
1
-

-

6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
6.1 วิจัย
ประจักษ์ กึกก้อง, ธัญรดี บุญปัน, พิมพ์นารา บรรจง และณัฐรดา วงษ์นายะ. (2555). การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตาบลปางตาไว อาเภอปาง
ศิลาทอง จังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ประจักษ์ กึกก้อง, ธัญรดี บุญปัน, พิมพ์นารา บรรจง และณัฐรดา วงษ์นายะ. (2555). การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
6.2 ตารา/หนังสือ
6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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6.4 บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
ศุภโชคชัย นันทศรี และพิมพ์นารา บรรจง. (2559). ธุรกิจละครพื้นบ้านทางโทรทัศน์ในยุค
โลกาภิวัตน์. ประชุมทางวิชาการวิทยาการจัดการ 2016 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559) , 253 - 262.
Kirati Kachentawa, Jaruwan Kittinaraporn, Pimnara Banjong, Puntarika Rawikul,
Sunantiga Pangchuti and Chatchawee Kongdee. (2015). The
Development of a Structural Equation of the Communication Factors
in Promoting the Participation in Accepting the Potential for Tourism
in the Area of the Thai-Laos Mekong River. Proceedings of The 1st
International Conference on Innovative Communication and Sustainable
Development in Asean. National Institute of Development Administration,
Bangkok. 9 - 10 July, 2015. pp. 141 - 158.
Pimnara Banjong, Puntarika Rawikul and Sunantiga Pangchuti. (2014). Guidelines
to Encourage Participation in Tourism Development by
Communication (case study in the Mekong River, Nakhon Phanom
provience, Thailand. Proceedings of The Inaugural Asian Conference on
the Social Sciences and Sustainability. Hiroshima, Japan. 1 - 3 December,
2014. pp. 60 - 65.
6.5 ผลงานอื่นๆ
-

123
1. ชื่อ - นามสกุล นายศุภโชคชัย นันทศรี
2. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ปีที่สาเร็จ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2559
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารงานวัฒนธรรมการแสดงและ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2551
การผลิตทางวัฒนธรรม
นิเทศศาสตรบัณฑิต
การแสดงและการกากับการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ศ. 2547
4. ภาระงาน
ปีการศึกษา

สรุปภาระงานสอน (จานวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
12 ช.ม./สัปดาห์/ 192 ช.ม./ภาค
10 ช.ม./สัปดาห์/ 160 ช.ม./ภาค
12 ช.ม./สัปดาห์/ 192 ช.ม./ภาค
10 ช.ม./สัปดาห์/ 160 ช.ม./ภาค

2559
2558

5. จานวนผลงานทางวิชาการ
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง
2559 - 2555
2559
2558
2557
2556
2555

งานวิจัย

2
1
1
-

ตารา/
หนังสือ

1
-

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการประชุม
วารสารวิชาการ
วิชาการ
ระดับชาติและ
Conference/Abstract/
นานาชาติ
Proceedings
2
2
1
1
1
1
-

ผลงานอื่นๆ
เช่น นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
1
2
-
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