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มคอ.2 

รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
................................................ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ     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 
  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

ไม่น้อยกว่า   121  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565  

โดยปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   

ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที ่4/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที ่1/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

    ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักสร้างสรรค์เนื้อหา 
8.2 ยูทูบเบอร์ 
8.3 ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย 
8.4 นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
8.5 นักเขียนสื่อออนไลน์ 
8.6 อาชีพอิสระด้านการผลิตสื่อ 
 8.7 นักโฆษณา  
 8.8 นักสื่อสารการตลาด, นักการตลาดดิจิทัล 
8.9 นักแสดง, ผู้ก ากับการแสดง, ผู้เขียนบทละคร 
 8.10 นักสื่อสารชุมชน 
8.11 นักประชาสัมพันธ์   
 8.12 นักสื่อสารมวลชน 
 8.13 นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง, ผู้ประกาศ 
 8.14 นักข่าว  
 8.15 นักวิชาการเผยแพร่, นักวิชาการสื่อสาร 
8.16 ช่างภาพ 
 
 



3 
 

9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายประจักษ์  กึกก้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) 
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบนัราชภัฏมหาสารคาม 

2558 
2549 
2543 

2 นายศุภโชคชยั  นนัทศร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม) 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2559 
2550 
2546 

3 นางสาวพมิพ์นารา  บรรจง อาจารย ์ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์นวัตกรรม) 
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) 
M.A. (Multimedia) 
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
Swinburne University of Technology, Australia 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2562 
2553 
2549 
2547 

4 นางสาวธญัรดี  บุญปนั อาจารย ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2549 

5 นางพธูร าไพ  ประภัสสร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2557 
2542 
2539 

 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาคผนวก ง 
 
 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
  การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และร่างแผนฯ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้
ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ
มาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง 
ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ                
การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ 
เพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน 
  ปัจจุบันอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมและบริการ แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มฮาร์ดแวร์และ
อุปกรณ์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้าน
ดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ส าหรับจุดแข็งของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลฯ ที่ผ่านมาของ
ประเทศไทย คือ การเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหน่วย
เก็บความจ าแบบฮาร์ดดิสก์และแผงวงจร โดยมูลค่าการส่งออกของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2562 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 15 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย ทั้งนี้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่
เผชิญกับทั้งโอกาสและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว โดยฮาร์ดดิสก์มีแนวโน้มที่จะถูก
ทดแทนด้วยหน่วยเก็บความจ าแบบโซลิดสเตตซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลที่สูงกว่า โดยสินค้าและบริการ
ดิจิทัลในกลุ่มอ่ืนที่มีมูลค่าการผลิตที่ค่อนขา้งสูงในประเทศไทย ได้แก่ กลุม่ซอฟต์แวร์ ซึ่งมีมูลคา่การผลิตในปี 2559 
เท่ากับ 50,129 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ยังมีมูลค่าการผลิตในประเทศไม่สูงนัก ที่ 1,235.3              
ล้านบาท 
  การเปลี่ยนผ่านของสังคมโลก Digital Disruption ดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลันในมิติด้านการสื่อสารต่าง ๆ ของวิถีชีวิตผู้คน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ประกอบกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 
ส่งผลให้เกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ ในปี 2563 ซึ่งเป็นวิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก 
ท าให้สังคมต้องเผชิญกับช่องว่างทางช่วงวัย (Generation Gap) ไปจนถึงช่องว่างความเหลื่อมล้ าทางสังคม                      
ขณะเดียวกันสื่อได้ถูกหลอมรวมและลดช่องว่างของการสื่อสาร จึงท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและ
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อุตสาหกรรมสื่อ ตลอดจนก่อให้เกิดประเด็นความรู้ทางเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล และการออกแบบการสื่อสาร
ข้ามสื่ออย่างสร้างสรรค์เช่น Convergence Media, Transform Media, Storytelling 
  ดังนั้น เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลและการออกแบบการสื่อสารข้ามสื่ออย่างสร้างสรรค์  จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทุกมิติ ซึ่งนักนิเทศศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชนในประเทศ 
ตลอดจนชี้น าและตรวจสอบสังคมไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
  สังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน โดยเฉพาะในยุคข่าวสารไร้พรมแดน บทบาท
ของสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมตลอดเวลา
ทุกวัน ทุกเวลา จึงท าให้สังคมของแต่ละประเทศจ า เป็นต้องปรับตัวตามกันไปเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ผลกระทบ
อย่างหนึ่งของการพัฒนาสังคมตามกระแสโลกคือ วัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่รับการเปลี่ยนแปลงในทุกทิศทาง
นี้จะอ่อนโอนก้าวตามกระแสโลกหรือยังเข้มแข็งคงเอกลักษณ์ประจ าชาติของตนไว้ได้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ร่างแผนฯ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ซึ่งทุนมนุษย์ของ
ประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า  
การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรอง
และเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด า เนินชีวิต               
การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมี
ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้ น 
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
  ส าหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท า
ให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความ
คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาในระยะต่อไปจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม
ของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
 “สื่อ” เป็นตัวกลางในการน าพาข่าวสาร และเนื้อหาทุกประเภทไปสู่ผู้คนจ านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์                 
ที่แตกต่างหลากหลาย ตั้งแต่น าเสนอข่าวสาร รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม สอดส่องดูแลระแวดระวัง
ภัยให้กับสังคม ส่งเสริมความรู้และการศึกษา สร้างความเข้าใจและประสานสัมพันธ์ของสังคม สืบสานวัฒนธรรม 
ให้ความบันเทิงเพลิดเพลิน ท าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการรณรงค์ให้เกิดความเคลื่อนไหวเพ่ือ              
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางสังคมต่าง ๆ 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลและการออกแบบการสื่อสารข้ามสื่อที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง น ามาซึ่งพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้คนที่เปลี่ยนไป สื่อเดิมถูกแทนด้วย
นวัตกรรมสื่อใหม่ ส่งผลให้สื่อดั้งเดิมหลายสื่อเริ่มทยอยปิดตัวไป เกิดการหลอมรวมภูมิทัศน์สื่อใหม่ เช่น Online 
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streaming, Social network, Media/platform และ Applications ต่าง ๆ ท าให้ภาพวัฎจักรของสื่อที่มีทั้งการ
เจริญเติบโต – การถดถอย - การเกิดใหม่ น าไปสู่การพัฒนาของแวดวงวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ นอกจากนี้สื่อและแพลตฟอร์มดิจิทัลนับได้ว่าเป็นแกนกลางของภูมิทัศน์ทาง
วัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ “วัฒนธรรมดิจิทัล” เช่น การแพร่หลายความนิยมของเพลง
และกลุ่มศิลปินในระดับสากล ผ่านการเผยแพร่ผลงานผ่านโซเชียลมีเดียและบริการโอทีที กระแสไวรัลต่าง ๆ ที่มี
การสื่อสารส่งต่อในระยะเวลาที่รวดแร็ว ชุมชนออนไลน์ที่สนใจนิยมหรือสื่อสารแสดงออกในเรื่องหรือประเด็น
เดียวกันจะขยายเพ่ิมเติมพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัยของโลกในศตวรรษท่ี 21 
  ดังนั้น การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จึงค านึงถึงความรู้ ความเข้าใจใน               
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลและกระบวนการออกแบบการสื่อสารข้ามสื่อ โดยการบูรณาการการสื่อสารกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล ในการพัฒนาความสามารถของคน กลุ่มองค์กร และสถาบันทางสังคม ซึ่งเป็นการ
พัฒนาการสื่อสารแบบบูรณาการ เพ่ือสังคมที่ดีกว่าและเป็นธรรม สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่ น สังคม 
และประเทศชาติ ฉะนั้นการเรียนรู้จึงต้องอาศัยการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ปฏิบัติจริง โดยใช้เทคโนโลยี                    
การสื่อสารดิจิทัล และทักษะการออกแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ท าหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต และบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ นักสื่อสารมวลชน    
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ประกอบกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักนิเทศศาสตร์ สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลากับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลตามบริบทของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมโอกาสประชาชนในท้องถิ่น
ได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมและลดปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นจะกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น นับเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ผลิตบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน เพ่ือสร้างนักนิเทศศาสตร์และนักสื่อสารมวลชน ที่มีคุณภาพ                  
มีความรู้ ทักษะและ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลและกระบวนการออกแบบการสื่อสารข้ามสื่อที่มี
ความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
  โดยบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ด้าน
แนวคิดเชิงทฤษฎี ทักษะและความช านาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลและกระบวนการออกแบบการสื่อสาร
ข้ามสื่อ ทั้งในบริบทของสื่อเก่าและสื่อใหม่ในมิติทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และเป็นผู้รู้เท่าทัน
สื่อ มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมของสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตและตอบสนองความต้องการใน
การรับใช้สังคม ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลัง
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แห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม มีจิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่น
และประเทศชาติ เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล              
มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังปรัชญาที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ” ตลอดจนมหาวิทยาลัยมี
พันธกิจเพ่ือ 1) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 2) ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลัก
คุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 4) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ดังนั้น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จึงมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ ที่
หลากหลายแขนง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติในการพัฒนาแบบบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวม เสริมสร้างความสามารถของประชาชน เพ่ือสร้างสังคมข่าวสารที่เป็นธรรม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ด้านวิชาการ การพัฒนาแบบองค์รวมด้วยการสื่อสาร มีความรู้สามารถ พร้อมน าความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมไทย และสังคมโลก สามารถคิดวิเคราะห์และวิพากษ์สาเหตุปัญหา แก้ปัญหาได้จริง
ภายใต้ฐานคิดของภูมิปัญญา มีคุณธรรมของนักนิเทศศาสตร์ ได้แก่ สิทธิ เสรีภาพ โอกาส หน้าที่ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม บนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์มีภาวะผู้น าสามารถน าความรู้ทางนิเทศศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้จริง สามารถวิเคราะห์ข่าวสาร โดยสามารถวางแผนการสื่อสาร
ในการก าหนดเป้าหมาย แนวคิดเชิงทฤษฎี และ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และมี
คุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ” 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรอ่ืนที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้  : รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ  กลุ่มวิชา เอกเลือก และกลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ส่วน การ                     
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาด าเนินการโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอ่ืนน าไปใช้ : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอ่ืน
สามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้  

13.3 การบริหารจัดการ :   
 - ก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
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 - จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพ         
การเรียนการสอน 

 - ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นเพ่ือให้ได้เนื้อหา
ความรู้และทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์ตามความต้องการของหลักสูตร 

 - ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดย
คณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น 

 - จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็นระยะ                 
เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
 
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ
ของหลักสูตร ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศนโยบายของรัฐบาลและความ
ต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ บริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้
ความส าคัญกับการเป็นนักสื่อสาร นักนิเทศศาสตร์ หรือ นักสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

2. การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา  ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความรู้ด้านการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม พร้อมการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ของนิเทศศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารทาง
สังคม ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

  1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

  2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

  3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ “บัณฑิตจิตอาสา” 
  4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร  ได้แก่ “กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก รู้เท่าทัน

เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล และออกแบบการสื่อสารข้ามสื่ออย่างสร้างสรรค์” 
4. การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่ง

ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความพร้อมที่
จะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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หมวดที่ 2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลและ               

การออกแบบการสื่อสารข้ามสื่ออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

1.2 ความส าคัญ 
“นิเทศศาสตร์” หรือศาสตร์แห่งการสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารหลากหลาย

รูปแบบ ที่ผู้ส่งสารต้องการให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน หรือการโน้มน้าวใจกัน ระหว่างผู้รับสาร การศึกษาพฤติกรรม
การสื่อสารของมนุษย์เกิดจากลักษณะทางจิตวิทยาทั้งภายใน และภายนอกของแต่ละบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการ
สื่อสารที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การรับรู้ การตีความ ความเข้าใจการสื่อสาร ความส าคัญของการ
สื่อสารเกี่ยวข้องกับบุคคล และสังคม หากขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารหรือความเข้าใจระหว่างกันย่อมท า
ให้เกิดปัญหาการสื่อสารที่ล้มเหลวส่งผลต่อในด้านชีวิตประจ าวัน สังคม ธุรกิจอุตสาหกรรม การเมืองการปกครอง 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

        การสื่อสารในศตวรรษที่ 20 สนใจเรื่องทุน ส่วนศตวรรษที่ 21 สนใจเรื่องข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้สังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งสังคมข้อมูลข่าวสาร จึงเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร จากปรากฏการณ์ทางสังคมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ 
เทคโนโลยีหนึ่งที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบทางสังคมเป็นอย่างมาก คือเทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา และความก้าวหน้าที่ได้กลายเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้การด าเนิน
ชีวิตของผู้คนในสังคมนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านการสื่อสารที่ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การสื่อสารระหว่างกัน ตั้งแต่ระดับโครงสร้างทางบุคคล กลุ่ม  และสังคม ผ่านทาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะ แบบพกพารวมไปถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้รูปแบบของการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยผ่านการเผชิญหน้ามาเป็นใน
ลักษณะที่ เรียกว่า เครือข่ ายสั งคมออนไลน์  เช่น  Facebook, Line, Twitter, Youtube, MySpace และ
Webboard เป็นต้น ความก้าวหน้าทางอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ผู้ส่งสารทั่วโลกสามารถใช้
เวลาเพียงไม่นานในการส่งข้อมูลข่าวสาร ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียง ในเรื่องราวสาระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม มาถึงผู้รับผ่านข้อจ ากัดของสถานที่และเวลา นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อกับ
กลุ่มเพ่ือน สังคมที่อาจไม่ได้เจอกันมานานหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ท าให้สามารถ
ที่สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้กันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งในสังคมปัจจุบันการสื่อสารบนสื่อ
อินเทอร์เน็ตได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบสังคมเครือข่ายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี และสังคม 

          ในสภาพสังคมปัจจุบันที่ผู้คนต้องเกี่ยวข้องกันมากขึ้นท าให้การสื่อสารยิ่งมีความส าคัญต่อบุคคล 
และสังคมมากขึ้น นอกจากนี้การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ในยุคศตวรรษที่ 21 การสื่อสารมีผลทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบอย่างรวดเร็ว ท าให้การสื่อสารต้องตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรมสื่อ และความ
รับผิดชอบในการสื่อสารต่อบุคคลและสังคม 
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 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความ
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะด้านการออกแบบสร้างสรรค์สื่อ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการรับใช้
สังคม พร้อมเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้าง
ศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยเน้น
ที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ” ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิต
ของหลักสูตรฯ คือ “กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก รู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล และออกแบบการสื่อสาร
ข้ามสื่ออย่างสร้างสรรค์” 
 1.3 วัตถุประสงค์  
  เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
  1.3.1  บัณฑิตมีความรู้ และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างานใน
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และการประกอบอาชีพอิสระ  
  1.3.2  บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคทางนิเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านการสื่อสาร และการเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสม   
  1.3.3  บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสื่อสาร มีทักษะในการท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืน และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
  1.3.4  บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น 
  1.3.5  บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ในการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  14.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย รู้จัก 
กาลเทศะ 
   14.2  ด้านความรู้  เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   14.3  ด้านทักษะทางปัญญา  มีทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล  ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการแก้ไขปญัหาได้ สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้ 
  14.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะการท างานเป็นทีม 
และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน  มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน  มีจิตส านึกรักท้องถิ่นและ
สังคม 
  14.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  มีมนุษย
สัมพันธ์ และ มีทักษะการสื่อสารดี  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี 
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 1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของนักศึกษา 
 

นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 มีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานทางด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน การโฆษณาและ               

การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารด้วยภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะด้านวาท
วิทยา มีทักษะการสร้างและน าเสนอตัวตน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสื่อ 

ชั้นปีที่ 2 มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ              
มีทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสารการตลาด ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
สามารถวิเคราะห์ผู้ใช้สื่อดิจิทัล และประยุกต์ใช้สื่อใหม่ 

ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการบริหารจัดการการสื่อสาร วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร
ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแสดงและการก ากับการแสดง มีทักษะด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารดิจิทัลและการออกแบบการสื่อสารข้ามสื่ออย่างสร้างสรรค์ 

ชั้นปีที่ 4 มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล และบูรณาการความรู้ในการออกแบบ
สร้างสรรค์การสื่อสารข้ามสื่อ 

 
 1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

PLOs ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
Specific 

LO 
Generic 

LO 
Level 

U A E 
PLO1 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่ดี มีจิตอาสา สามารถ

ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     

PLO2 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

     

PLO3 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเทศศาสตร์      
PLO4 ผู้เรียนสามารถอธิบายจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ      
PLO5 ผู้เรียนสามารถออกแบบสร้างสรรค์สื่อประเภทต่าง ๆ ได้      
PLO6 ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์      
PLO7 ผู้เรียนสามารถวางแผนการสื่อสารได้      
PLO8 ผู้เรียนสามารถพัฒนาเนื้อหาในสื่อประเภทต่าง ๆ ได้      
PLO9 ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อในการแก้ไขปัญหาได้      
PLO10 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทางด้านนิเทศ

ศาสตร์ได้ 
     

PLO11 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียและเทคโนโลยี
การสื่อสารดิจิทัลเพ่ือการใช้งานทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ 

     

PLO12 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้านการสื่อสารได้      
PLO13 ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสื่อสารได้      
PLO14 ผู้เรียนมีความสามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ใน

การประกอบอาชีพได้ 
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PLOs ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
Specific 

LO 
Generic 

LO 
Level 

U A E 
PLO15 ผู้เรียนมีความสามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ใน

การพัฒนาท้องถิ่นได้ 
     

PLO16 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์การแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ได้      
 
Bloom’s Taxonomy : 
 U =  Understand 
 A =  Apply 
 E =  Evaluate 
 

การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
และผลลัพธ์การเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PL
O3

 

PL
O4

 

PL
O5

 

PL
O6

 

PL
O7

 

PL
O8

 

PL
O9

 

PL
O1

0 

PL
O1

1 

PL
O1

2 

PL
O1

3 

PL
O1

4 

PL
O1

5 

PL
O1

6 

1.บัณฑิตมคีวามรู้ และทักษะด้านนิเทศ
ศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ท างานในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ชุมชน และการประกอบอาชีพอิสระ 

              

2.บัณฑิตมคีวามรู้ ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางนิเทศศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปญัหาที่ซับซ้อน
ทางด้านการสื่อสาร และการเลือกใช้กลวิธีท่ี
เหมาะสม 

              

3.บัณฑิตมคีวามรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการดา้นการสื่อสาร มีทักษะในการท างาน 
ร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับ
วิชาชีพนิเทศศาสตร ์

              

4.บัณฑิตมคีุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีตอ่วิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และท้องถิ่น 

              

5.บัณฑิตมคีวามสามารถในการบูรณาการองค์
ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ในการใหบ้ริการ
วิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร สกอ. และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้
ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 

- เอกสารหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานระดับ
นานาชาติและสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคม สิ่งแวดล้อมและความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้วิจัยด้านสังคมศาสตร์ และ
ส่งเสริมการท าวิจัยกรณีศึกษา 

-จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์
ประจ า 
-จ านวนโครงการวิจัยในแต่ละปี 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้                
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย ทาง
สังคมศาสตร์และการบริการวิชาการ 

- ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ไปน าเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ 
- จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการ
พัฒนาการท าวิจัย และการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ 

- จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 
- จ านวนการจัดการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
- จ านวนอาจารย์ที่ไปเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ 

ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน             
การสอน 

ส ารวจความต้องการของนักศึกษา
และผู้สอน 

- จ านวนครั้งในการส ารวจ             
มีไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 
- รายงานการส ารวจแสดงข้อมูล
อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
- รูปแบบและลักษณะของปัจจัย
สนับสนุนที่เป็นที่ต้องการ 
- ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการและ
การใช้ปัจจัยสนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน
ตามข้อเสนอแนะ 

จัดหาและจัดสรรทุนเพ่ือ    
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- จ านวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10% 
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หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา 
2.2.3  มีทักษะพ้ืนฐานด้านการสื่อสาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การคิดวิเคราะห์ และมีใจรักในงานด้าน

นิเทศศาสตร ์
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ปัญหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ 
2) ปัญหาคุณลักษณะ บุคลิกภาพ มนุษยสัม พันธ์  และสุขภาพไม่สอดคล้องกับงานวิชาชีพ               

นิเทศศาสตร ์
3) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
4) ปัญหาการตัดสินใจในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต 
5) ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 
6) ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
7) ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการเรียนออนไลน์ 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 
  1) จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ 
และการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม 
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  2) ก าหนดให้มีการเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการท างานและการประกอบอาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ จากการ
บรรยาย การอบรม จากนักวิชาชีพนักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชา 
  3) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดกิจกรรมให้กับ
นักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัด
กิจกรรมสอนเสริม 
  4) จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการใช้เครื่องมือการเรียนออนไลน์ 
  5) จัดให้มีการส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์และความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือการเรียนออนไลน์เพ่ือวางแผนและจัดหาให้สอดคล้องเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและ
รูปแบบการเรียนการสอน 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน   
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงการศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)       

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 270,000 540,000 810,000 1,080,000 1,080,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 
อ่ืนๆ ระบุ - - - - - 

รวมรายรับ 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 
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  2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)      
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5 คน (เงินเดือน) 

2,758,820 2,869,152 2,983,918 3,103,274 3,227,405 

2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา (อัตราเงินเดือน 12,310 
บาท/1คน) 

12,310 12,802 13,314 13,846 14,399 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 
5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวมงบด าเนินการ (คิดเฉพาะข้อ 2-5) 152,310 182,802 213,314 243,846 244,399 
จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

*ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ปี 5,077 3,046.7 2,370 2,032 2,037 
  

  2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร  

สรุป 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
รวมรายรับ 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 
รวมรายจ่าย 152,310 182,802 213,314 243,846 244,399 
ต้นทุนต่อหน่วย 5,077 3,046.7 2,370 2,032 2,037 

จ านวนนักศึกษา ณ 
จุดคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร 

 12 30 48 66 66 

 
2.7 ระบบการศึกษา   

แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย     

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
    
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

  
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
          และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  30 หน่วยกิต 
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
     2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
     
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    

1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   การก าหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้                          

 
 
   
  
 
 
 
 
   
 
 
 (1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา 
  900 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  300 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชา/สาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 

 

เมื่อวันท่ี ....................................................... 11  พฤษภาคม  2565 
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(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  4  ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก 
3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  
หมวดวิชาเฉพาะ 
1 กลุ่มวิชาการสื่อสาร 
2  กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ 
3  กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
4  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
5  กลุ่มวิชาการโฆษณาและสื่อสารตราสินค้า 
6  กลุ่มวิชาการถ่ายภาพ 
7  กลุ่มวิชาภาพยนตร์ 
8  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและมัลติมีเดีย 
9  กลุ่มวิชาการสื่อสารการแสดง 
10 กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล 

(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  6 – 7   บ่งบอกถงึล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ) 
น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 
      ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจ านวนหน่วยกิต 
ที่ก าหนดไว้  และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด  
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ        9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  Fundamental English 
9001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  English for Communication 
9001103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ     3(3-0-6) 
  Thai for Academic Communication 

 วิชาเลือก 
9001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(3-0-6) 
  English for Standardized Test 
9001105 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
9001106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
9001108 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
 
   1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ        3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต      3(3-0-6) 
  Thai Citizens in a Dynamic Society 

 วิชาเลือก 
9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต      3(3-0-6) 
  Human and Living 
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 
  Localization 
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย      3(3-0-6) 
  Thai Wisdom and Heritage 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
9001205 วิศวกรสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น    3(1-4-4) 
  Social Engineer for the Development of Local Communities 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
  Integrated Management 
 
   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ        3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ    3(2-2-5) 
  Digital, Information and Media Literacy 

 วิชาเลือก 
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Digital Technology for Learning 
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Technology and Life 
 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ        3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต      3(3-0-6) 
  Science and Life 

 วิชาเลือก 
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ     3(2-2-5) 
  Wellness Integrated Development 
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
  Mathematical Thinking and Decision Making 
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
  Sustainability of Natural Resources and Environment 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน     จ านวน  33 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
3001001 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์    3(3-0-6) 

Principles of Advertising and Public Relations 
3001002 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์    3(2-2-5) 

Development of Personality for Communication Arts 
 3002003 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 

Basic English for  Communication Arts 
 3003001 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
   Advanced English for  Communication Arts 
 3003002 การวิจัยนิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
   Research in Communication Arts 
 3004001 การสัมมนานิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
   Seminar  in  Communication Arts 

3011101 หลักนิเทศศาสตร์       3(3-0-6) 
   Principles of Communication Arts 
 3012103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) 
   Ethics and Laws of Mass Communication 

3013104 การบริหารจัดการการสื่อสารแบบข้ามสื่อ    3(2-2-5) 
  Transmedia Communication Management 
3052501 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ     3(2-2-5) 

   Integrated Marketing Communication 
 3061601 การถ่ายภาพดิจิทัล      3(2-2-5) 
   Digital Photography 
 

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ     จ านวน  30 หน่วยกิต 
รหสัวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
3002004 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องข้ามสื่อ   3(2-2-5) 

Creativity Writing  and Transmedia Storytelling 
3011104 วาทนิเทศศาสตร์       3(2-2-5) 

Speech Communication 
3013105 การสื่อสารชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    3(2-2-5) 
 Community Communication for Sustainable Development  
3081801 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสื่อ      3(2-2-5) 

Computer for Media Design  
3081802 สื่อใหม่ศึกษา       3(2-2-5)  

New Media Studies  
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3092901 การสร้างไอดอล       3(2-2-5) 
   Idol Creation 

3102101 ผู้ใช้สื่อดิจิทัล        3(2-2-5)  
Digital Media User 

3102102 การสร้างสรรค์คอนเทนต์สื่อดิจิทัล     3(2-2-5)   
Creation of Digital Media Content 

3103101 กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล      3(2-2-5)
   Production Process for Digital Media 

3103102 การสร้างสรรค์รายการสดและเทคนิคการสตรีมม่ิง    3(2-2-5) 
Creation of Live Program and Streaming Techniques 

 
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 

3021201 หลักวารสารศาสตร์      3(3-0-6) 
  Principles  of  Journalism 
3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น       3(2-2-5) 

Basic News Reporting 
3032302 การสื่อสารองค์กร      3(2-2-5) 
  Organization Communication 
3033301 กิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) 
  Special Event for Public  Relations 

 3043402 การแสดง       3(2-2-5) 
   Performance 

3043403 การก ากับการแสดง      3(2-2-5) 
Directing 

3051501 หลักการสื่อสารตราสินค้า      3(3-0-6) 
Principles of Brand Communications 

3052502 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา    3(2-2-5) 
Advertising  Creativity  and  Production 

3053501 การตลาดเชิงดิจิทัลเพ่ือการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า  3(2-2-5) 
Digital Marketing for Advertising and Brand Communications 

3083801 การตัดต่อส าหรับงานมัลติมีเดีย     3(2-2-5)  
Editing for Multimedia 

3083802 เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียเพ่ืองานนิเทศศาสตร์   3(2-2-5) 
Information Technology and Multimedia for Communication Arts  

3083803 การผลิตรายการพอดแคสต์      3(2-2-5)  
Podcast Production 
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3091901 การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะบนใบหน้า    3(2-2-5)  
Creative Facial Arts Design  

 3092902 โมเดิร์นแดนซ์       3(2-2-5) 
Modern Dance 

 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7  หน่วยกิต 
     เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 

แผนฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 
3004901  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์   2(90) 

Preparation for Professional Experience in Communication Arts  
3004902  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์    5(450) 

Field Experience in Communication Arts 
แผนสหกิจศึกษา 

3004903 การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์     1(45) 
Cooperative Education Preparation in Communication Arts 

3004904 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์      6(540) 
Cooperative Education in Communication Arts 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ภาษาและการสื่อสาร 9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
ความเป็นพลเมือง

และพลโลก 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3(3-0-6) 

วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) 

แกน 3001001 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
แกน 3001002 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
แกน 3011101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 3011104 วาทนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
รวม 21 

 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ภาษาและการสื่อสาร 9001103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 3(3-0-6) 

เทคโนโลยี 9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ 3(2-2-5) 
ความเป็นพลเมือง

และพลโลก 
900xxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

แกน 3002003 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
แกน 3061601 การถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

เอกบังคับ 3081801 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสื่อ  3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3092901 การสร้างไอดอล 3(2-2-5) 

รวม 21 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

ภาษาและการสื่อสาร 9001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
เทคโนโลยี 900xxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 
เอกบังคับ 3002004 การเขียนเชิงสร้างสรรคแ์ละการเล่าเรื่อง

ข้ามสื่อ 
3(2-2-5) 

แกน 3052501 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3082802 สื่อใหม่ศึกษา 3(2-2-5) 
เอกเลือก Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
เอกเลือก Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x) 

รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

900xxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

- 900xxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 
แกน 3003001 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
แกน 3012103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 3102101 ผู้ใช้สื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
เอกเลือก Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x) 

รวม 18 
  

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

แกน 3013104 การบริหารจัดการการสื่อสารแบบข้ามสื่อ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3102102 การสร้างสรรค์คอนเทนต์สื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3103101 กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
เอกเลือก Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x) 
เลือกเสรี Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x) 

รวม 15 
 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
เอกบังคับ 3013105 การสื่อสารชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 3103102 การสร้างสรรค์รายการสดและเทคนิคการ

สตรีมม่ิง 
3(2-2-5) 

เอกเลือก Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x) 
เลือกเสรี Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x) 

รวม 12 
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

แกน 3003002 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
แกน 3004001 สัมมนานิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

3004901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                
นิเทศศาสตร์ 

2(90) 

หรือ 
สหกิจศึกษา 3004903 การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ 1(45) 

รวม 8/7 
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

3004902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 5(450) 

หรือ 
สหกิจศึกษา 3004904 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ 6(540) 

รวม 5/6 
  

 
 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   

  ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายประจักษ์  กึกก้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) 
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบนัราชภัฏมหาสารคาม 

2558 
2549 
2543 

2 นายศุภโชคชัย  นันทศร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม) 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2559 
2550 
2546 

3 นางสาวพิมพน์ารา  บรรจง อาจารย ์ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์นวัตกรรม) 
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) 
M.A. (Multimedia) 
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
Swinburne University of Technology, Australia 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2562 
2553 
2549 
2547 

4 นางสาวธัญรดี  บุญปนั อาจารย ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2549 

5 นางพธูร าไพ  ประภัสสร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2557 
2542 
2539 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 

 

เมื่อวันที่ ....................................................... 
11  พฤษภาคม  2565 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายประจักษ์  กึกก้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) 
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบนัราชภัฏมหาสารคาม 

2558 
2549 
2543 

2 นายศุภโชคชัย  นันทศร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม) 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2559 
2550 
2546 

3 นางสาวพิมพน์ารา  บรรจง อาจารย ์ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์นวัตกรรม) 
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) 
M.A. (Multimedia) 
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
Swinburne University of Technology, Australia 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2562 
2553 
2549 
2547 

4 นางสาวธัญรดี  บุญปนั อาจารย ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2549 

5 นางพธูร าไพ  ประภัสสร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2557 
2542 
2539 

6 นางณัฐรดา  วงษน์ายะ รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2557 
2545 
2535 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
  หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ โดยการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบการฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ และการฝึกรูปแบบสหกิจ
ศึกษา ตามความพร้อมและความสนใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

        มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
  4.1.2 ด้านความรู้ 
         มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับนิเทศ
ศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
  4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
        มีทักษะในการปฏิบัติงานจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมี
ความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
  4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  ความกล้าในการแสดงออก และน าความคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
  4.15 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 4.2 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
  รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะ เวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์                 
ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

การจัดท าโครงงานหรือการวิจัยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ในรายวิชาต่างๆ ที่มีกระบวนการฝึกปฏิบัติ และการค้นคว้าข้อมูลโดยการจัดท า
โครงงานหรือการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ โดยมีจ านวนผู้ร่วมงานโครงงานละ 5-10 คน หรือ
การวิจัยกลุ่มและเดี่ยว โดยมีการจัดท าเป็นรายงานมีรูปเล่มในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และท าภายในเวลาที่ก าหนด 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงงานหรือการวิจัย หมายถึง การให้นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้ า หรืองาน
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยต้องสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการท า             
มีขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
หรือการวิจัย 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้     
   5.2.1 มีองค์ความรู้จากการวิจัย การท าโครงงาน 
  5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
  5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
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  5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
  5.2.5 สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นทีม 
  5.2.6 สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  3 หน่วยกิต และ จ านวนชั่วโมง 540 ชั่วโมง  
 5.5 การเตรียมการ  
     5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา  และหัวข้อ
หรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
  5.5.2  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
  5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน โครงงาน วิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล    
   5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากการติดตาม
ความคืบหน้าการท าวิจัยหรือโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานอย่างเป็นระบบโดยให้มีคะแนนเป็น
สัดส่วน 20% 
  5.6.2 ประเมินคุณภาพของการท าวิจัยหรือโครงงาน โดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา                
โดยก าหนดเกณฑ์ และ การประเมินที่เป็นมาตรฐาน ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 40% 
  5.6.3 ประเมินผลการน าเสนอรายงานผลการวิจัย หรือ ผลงานโครงการของนักศึกษาในภาพรวม โดยมี
กรรมการสอบ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้มีคะแนนเป็นสัดส่วน 40% 
  5.6.4 การให้เกรดจากคะแนนที่ท าได้ซึ่งมีคะแนนเต็ม  คิดเป็น 100% ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร หรือ ระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
    

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

สอดแทรกกิจกรรมฝึกทักษะ พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทัศนคติทางวิชาชีพในรายวิชาที่ เรียน 
รวมทั้งจัดให้มีโครงการเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
แก่นักศึกษาทุกชั้นปี 

มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ทักษะ
ทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

-เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านนิเทศ
ศาสตร์เป็นอาจารย์พิเศษ หรือเป็นวิทยากรร่วม
บรรยายตามลักษณะของแต่ละรายวิชา ตลอดจนการ
มอบหมายงานในแต่ละวิชาที่ต้องน าความรู้จากทฤษฎี 
และเครื่องมือทางการจัดการมาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินโครงการ 

มีความสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง โดยใช้
กรณีศึกษา การอภิปรายในชั้นเรียน สัมมนาในชั้น
เรียน การแสดงบทบาทสมมติ โครงงานนิเทศศาสตร์ 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การ
ค้นคว้างานวิจัย ศึกษาดูงาน 

มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์พฒันา
ตนเองท้ังด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
ท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 

จัดมีการฝึกประสบการณ์บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับการท างานในหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ หรือสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์ใน
สถานประกอบการ 

มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ 
การสืบค้นสารสนเทศและประยุกต์ ใช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(GELOs : General Education Learning Outcomes) 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 
  1. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรง
ประเด็น 

  1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบออนไลน์ หรือแบบช้ันเรียนเพื่อ
เชื่อมโยงหลักการ แนวคิดทฤษฎี อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง สามารถประยุกตส์ู่การ
ปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง  
  2. จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 

  1. ประเมินจากการทดสอบย่อย 
  2. ประเมินจากการสอบกลางภาค
และ/หรือปลายภาคเรียน 
  3. ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
ในช้ันเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  4. ประเมินจากรายงาน/การบ้าน/งาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

  2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีรวมถึงตดิตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล การ
พัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนือ่ง
และเหมาะสม 

  1. ฝึกปฏิบตัิและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
ส าเรจ็รูปท่ีจ าเป็นส าหรับการเรยีนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การ
จัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับ
และส่งข้อมลูและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ี
ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และสารสนเทศ รวมถึงการตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลยีนผลงาน 
 

  1. ประเมินจากการสร้างช้ินงาน 
เทคนิคการน าเสนอรายงาน การสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎี  หรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องรองรับ  
  2. ประเมินจากความสามารถในการ
อ ธิ บ าย  แ ล ะ เลื อ ก ใช้ เค รื่ อ ง มื อ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย 
  3. ประเมนิจากการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข ส าหรับข้อมลูและสารสนเทศ 
ทั้งที่เป็นตวัเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
  4. ประเมินจากการสร้างผลงาน การ
จัดการเรียนรู้แบบจุลภาคในรูปแบบต่างๆ 
  5. ประเมินจากความสามารถในการ
อ ธิ บ าย  แ ล ะ เลื อ ก ใช้ เค รื่ อ ง มื อ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย 

  3. มีความสามารถในการปรับตัว
และแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้ 
สามารถบริหารจัดการตนเองและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณา
การข้ามศาสตร์เพื่อปรับปรุง แก้ไข 
หรือสรา้งสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม 
 
 

  1. จัดกิจกรรมใหผู้้เรยีนได้เรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จริงทั้งในและนอกหอ้งเรียน ฝึก
ทักษะกระบวนการคดิ การจดัการการเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบตัิให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น โดยบรูณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคณุธรรม จริยธรรม สามารถ
ประยุกตค์วามรูม้าใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา 
หรือสรา้งสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม 
2. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการบูรณา

  1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรยีน  
  2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิติ
สัมพันธ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 
การความรู้ สามารถบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการปฏิบตัิจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร ์

  4. ปฏิบัตติามหน้าท่ีของตนเอง 
เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและ
ป้องกันการกระท าท่ีไม่ถูกต้องเสมอ 

  1. จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยูร่่วมกนับน
พื้นฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถ
เผชิญและเท่าทันกับการเปลีย่นแปลงของ
สังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน  

  1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน  
  2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิติ
สัมพันธ์ 

  5. มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของนักศึกษา 
 2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมใน
การร่วมกิจกรรมต่างๆ 

  6. มีสุนทรยีะทางศิลปะ ยอมรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี  
 

  1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ
ความรูส้ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผูน้ าและผู้
ตามที่ดี มสีัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 

  1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน  
  2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิติ
สัมพันธ์ 

  7. สามารถท างานเป็นทีม มีความ
เป็นผู้น า ผูต้าม เพื่อความส าเร็จ และ
แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไม่
ค านึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา อทุิศ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 

  1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ
ความรูส้ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผูน้ าและผู้
ตามที่ดี มสีัมพันธภาพท่ีดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 
ผู้ปกครอง และคนในชุมชน 

  1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน  
  2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิติ
สัมพันธ์ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรยีนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
  1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎ
ข้อบังคับ 
  1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
  1.3 มีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
  1.4 เห็นคุณค่าและส านึกในความเป็น
ไทย 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
  1.1 ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา 
การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
  1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถงึการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ 
  1.3 สอดแทรกความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 
และผู้อื่น 
  1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
  1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏบัิติตนที่
เหมาะสม ถูกตอ้ง ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
  1.1 การให้คะแนนการเขา้ชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา 
  1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกจิกรรม
ของนักศึกษา 
  1.3 สังเกตพฤตกิรรมของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอ้บังคับต่าง ๆ 

2. ด้านความรู ้
  2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเพือ่
การสื่อสาร 
  2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็น
พลเมอืงและพลโลก 
  2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์และสขุภาพ 
  2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

2. ด้านความรู ้
  2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลัก
ทางทฤษฎแีละการปฏิบัติเพือ่ให้เกดิองค์
ความรู้ 
  2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
  2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยการศึกษาดูงาน 
  2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
 

2. ด้านความรู ้
  2.1 การประเมินจากแบบทดสอบด้าน
ทฤษฎ ี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ 
  2.2 พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย 
  2.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดู
งาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิด
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ของตนกับศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และ
น ามาใช้ประโยชน์ได ้
  3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทกัษะหรือ
เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกไ้ขปญัหาได้
อย่างเหมาะสม 

3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา  
  3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์
จริง 
  3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์และสังเคราะห ์
 

3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
ด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
  3.2 ประเมินผลการปฏิบัตกิารจาก
สถานการณ์จริง 
  3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
  4.1 มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามทีด่ี 
  4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
  4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
  4.4 มีความพร้อมในการท างานหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
  4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกจิกรรม
สโมสร กิจกรรมของมหาวทิยาลัยฯ 
  4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
  4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตามหน้าที ่

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
โดยอาจารย์และนักศึกษา 
  4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา 
  4.3 ประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง
และกิจกรรมกลุ่ม 
  4.4 ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรยีนรู ้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชงิ
คณิตศาสตร ์
 5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาอื่นๆ ได้อยา่งตรงประเด็น 
 5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และฝึกให้
มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและขอ้มูลเชิง
ตัวเลข 
  5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จาก
แหล่งขอ้มูลจากแหลง่ขอ้มูลตา่ง ๆ ให้
นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
  5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
  5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  5.1 ประเมินจากผลงานและการน าเสนอ
ผลงาน 
  5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs) 
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 

GELOs ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นไดต้รงประเด็น                    

2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรวมถึงตดิตามความก้าวหนา้ของ
เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล 
การพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างตอ่เนื่องและเหมาะสม 

                   

3 มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถบริหาร
จัดการตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

                   

4 ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและป้องกันการ
กระท าท่ีไม่ถูกต้องเสมอ 

                   

5 มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    

6 มีสุนทรียะทางศิลปะ ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี

                   

7 สามารถท างานเป็นทีม มีความเปน็ผู้น า ผู้ตาม เพื่อความส าเร็จ และ
แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไมค่ านึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา อทุิศตนเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวม 

                   

รวม                    
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs) 

 

รายวิชาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs) GELOs 

รหัสวิชา กลุ่มวชิา/ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        

9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        

9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        

9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ        

9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน        

9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร        

9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        

9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร        

9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร        

 2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก        
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต        

9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต        

9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์        

9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย        

9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น        
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ        

 3. กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี        
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ        
9001302 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้        
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต        

 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสขุภาพ        
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต        

9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ        
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตดัสินใจ        

9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        

รวม        
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ตารางที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้(Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 = ความรับผิดชอบหลัก 

 
 

รหสัวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    

9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                    

9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                    

9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ                    

9001104 ภาษาอังกฤษเพือ่การสอบวัดมาตรฐาน                    

9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                    

9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                    

9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                    

9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                    

 2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก                    

9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต                    

9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต                    

9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์                    

9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย                    

9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น                    

9001206 การจัดการแบบบูรณาการ                    

 3. กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี                    

9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ                    

9001302 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู ้                    
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รหสัวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต                    

 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสขุภาพ                    

9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต                    

9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ                    

9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตดัสินใจ                    

9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    

รวม                    
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

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

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1 .1ก าหนดให้ ทุ ก
ร ายวิ ช าสอดแทรกสาระและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม  
    1.2 ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรง 
เวลา แต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ส่วนความซื่อสัตย์ 
เช่น การไม่ทุจริตการสอบ 
    1.3 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการบริการวิชาการด้าน
นิเทศศาสตร์  

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

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านนิเทศศาสตร์เป็นอย่างดี  
     2.2 มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงทางนิเทศ
ศาสตร์ได้    
     2.3 มีทักษะในการน าความรู้
ด้านนิเทศศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง 
     2.4 มีความสามารถน าความรู้
ด้านนิเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

2.  ด้านความรู้ 
     จัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัด
กิจกรรมในลักษณะบูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียนเข้ากับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่
สอนได้อย่างกลมกลืน และเน้น
การปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจได้อย่างแท้จริง และการ   
บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การท างานในสถานประกอบการ
ด้านนิเทศศาสตร์ 

2.  ด้านความรู้ 
    2.1 ประเมินด้วยการสอบ
ระหว่างภาค และปลายภาค
การศึกษา 
    2.2 ประเมินจากงานพิเศษ   
ที่มอบหมายให้ไปศึกษา ค้นคว้า
เพ่ิมเติม ทั้งรายบุคคลและใน
ลักษณะกลุ่ม 
    2.3 ประเมินจากงานหรือ
กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
    2.4 ประเมินการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานประกอบการ  
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง
ท าความเข้าใจประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
    3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ 
ปัญหาที่ซับซ้อน   และเสนอแนว
ทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค ์

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
รูปแบบใหม่ที่เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบัน  
    3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
    3.3. มอบหมายงานที่ส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1  ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ 
การจากสถานการณ์จริง 
    3.3  ประเมินจากการทดสอบ 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น าและการ
บริหาร การจัดการ ความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง 
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 
      4.2  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาตนเองด้านอารมณ์ การ
พัฒนาตนเองด้านสังคม     
      4.3  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น สถาบัน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
    4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมภายในหลักสูตร /
คณ ะฯ  / มหาวิทยาลั ย  และ
ชุมชนท้องถิ่น 
    4.3 ให้ค วามส าคัญ ในกา ร
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การให้ความร่วมมือ 
    4.4 ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห้
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      4.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์
และนักศึกษา 
       4.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
       4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
       4.4 ประเมินจาการ
สังเกตพฤติกรรม  
      4.5 ผลประเมินจาก
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหาและ
การตัดสินใจใน  การด ารงชีวิต 
    5.2  มีทักษะในการติดต่อ 
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึ ก ให้ มี ก ารตั ดสิ น ใจบ น
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
       5.2 มอบหมายงานค้นคว้า
องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ประเมินจากผลงาน
และการน าเสนอผลงาน 
       5.2 ผลประเมินจากการ
ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
และเลือก ใช้รูปแบบ การน าเสนอ
ได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่าง ประเทศ 
     5.3  มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น 
ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสาร
จากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 

     5.3 ส่งเสริมศัก ย ภ า พ
ใ น ก า ร ใ ช้ คอม พิว เตอ ร์
และ เทค โน โล ยี สารสนเทศที่
หลากหลาย 
      5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะกับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหมวดวิชาเฉพาะ (PLOs) 

 
 

รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาเฉพาะ 
(PLOs) 

PLOs 

รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 กลุ ่มวิชาแกน 
3001001 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์                 
3001002 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่งานนิเทศศาสตร์                 
3002003 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น                 
3003001 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง                 
3003002 การวิจยันิเทศศาสตร์                 
3004001 การสัมมนานิเทศศาสตร์                 
3011101 หลักนิเทศศาสตร์                   
3012103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน                 
3013104 การบริหารจัดการการสื่อสารแบบข้ามสือ่                 
3052501 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ                 
3061601 การถ่ายภาพดิจิทัล                 

 กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 
3002004 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเร่ือง     

ข้ามสื่อ 
                

3011104 วาทนิเทศศาสตร์                 
3013105 การสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                 
3081801 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อ                 
3081802 สื่อใหม่ศึกษา                 
3092901 การสร้างไอดอล                 
3102101 ผู้ใช้สื่อดิจิทัล                 
3102102 การสร้างสรรค์คอนเทนต์สื่อดิจิทัล                 
3103101 กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล                 
3103102 การสร้างสรรค์รายการสดและเทคนิค           

การสตรีมมิ่ง 
                

 กลุ่มวิชาเลือก 
3021201 หลักวารสารศาสตร์                 
3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น                 
3032302 การสื่อสารองค์กร                 
3033301 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ ์                 
3043402 การแสดง                 
3043403 การก ากับการแสดง                 
3051501 หลักการสื่อสารตราสินค้า                 
3052502 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา                 
3053501 การตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและ         

การสื่อสารตราสินค้า 
                

3083801 การตัดต่อส าหรับงานมัลติมีเดีย                 
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รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาเฉพาะ 
(PLOs) 

PLOs 

รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3083802 เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียเพื่องาน        
นิเทศศาสตร์ 

                

3083803 การผลิตรายการพอดแคสต์                 
3091901 การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะบนใบหนา้                 
3092902 โมเดิร์นแดนซ์                 

 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชีพ หรือเลือกกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
3004901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี            

นิเทศศาสตร์                 

3004902 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีนิเทศศาสตร์                 
3004903 การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์                  
3004904 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 = ความรับผิดชอบหลัก 

รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.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 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กล  ่มวิชาแกน 
3001001 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์                
3001002 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์                
3002003 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น                
3003001 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง                

3003002 การวิจัยนิเทศศาสตร์                
3004001 การสัมมนานิเทศศาสตร์                

3011101 หลักนิเทศศาสตร์                    

3012103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน                
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รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.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 

3013104 การบริหารจัดการการสื่อสารแบบข้ามสื่อ                

3052501 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ                

3061601 การถ่ายภาพดิจิทัล                

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

3002004 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องข้ามสื่อ                

3011104 วาทนิเทศศาสตร์                

3013105 การสื่อสารชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน                

3081801 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสื่อ                

3081802 สื่อใหม่ศึกษา  
              

3092901 การสร้างไอดอล                

3102101 ผู้ใช้สื่อดิจิทัล                

3102102 การสร้างสรรค์คอนเทนต์สื่อดิจิทัล                
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รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.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 

3103101 กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล                

3103102 การสร้างสรรค์รายการสดและเทคนิคการสตรีมม่ิง                

กลุ่มวิชาเลือก 

3021201 หลักวารสารศาสตร์                
3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น                

3032302 การสื่อสารองค์กร                

3033301 กิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์                

3043402 การแสดง                

3043403 การก ากับการแสดง                

3051501 หลักการสื่อสารตราสินค้า                

3052502 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา                
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รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.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 

3053501 การตลาดเชิงดิจิทัลเพ่ือการโฆษณาและการสื่อ
สารตราสินค้า 

               

3083801 การตัดต่อส าหรับงานมัลติมีเดีย                

3083802 เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียเพ่ืองาน        
นิเทศศาสตร์ 

               

3083803 การผลิตรายการพอดแคสต์                

3091901 การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะบนใบหน้า                

3092902 โมเดิร์นแดนซ์                

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ หรือเลือกกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

3004901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์                

3004902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์                

3004903 การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์                 

3004904 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์                
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีวัดและ
ประเมินผล 

PLO1 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ 
บุคลิกภาพที่ดี มีจิตอาสา สามารถ
ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1)จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม เช่น โครงการการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการบริการวิชาการด้าน
นิเทศศาสตร์ 
2)เข้าร่วมกิจกรรมภายใน
หลักสูตร /คณะฯ / มหาวิทยาลัย 
และชุมชนท้องถิ่น 

ผลประเมินจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

PLO2 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา
และรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เช่น 
การเข้าชั้นเรียนตรง เวลา แต่ง
กายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ส่วนความซื่อสัตย์ 
เช่น การไม่ทุจริตการสอบ 

ประเมินผลจากสภาพจริงโดย
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน และ
อัตราการทุจริตมีปริมาณน้อย 

PLO3 ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความรู้พื้นฐานทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ 

จัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรม
ในลักษณะบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้า
กับความรู้และประสบการณ์ใหม่
ในรายวิชาที่สอนได้อย่าง
กลมกลืน และเน้นการปฏิบัติ
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้
อย่างแท้จริง และการ   บูรณา
การการเรียนการสอนกับการ
ท างานในสถานประกอบการด้าน
นิเทศศาสตร์ 

1)ประเมินด้วยการสอบระหว่าง
ภาค และปลายภาคการศึกษา 
2)ประเมินจากงานพิเศษที่
มอบหมายให้ไปศึกษา ค้นคว้า
เพ่ิมเติม ทั้งรายบุคคลและใน
ลักษณะกลุ่ม 
3) ประเมินจากงานหรือกิจกรรม
ที่ปฏิบัติจริง 
4)ประเมินการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานประกอบการ 

PLO4 ผู้เรียนสามารถอธิบาย
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1)ก าหนดให้ทุกรายวิชา
สอดแทรกสาระและกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน
ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม 
จริยธรรม 
2)ก าหนดรายวิชาจริยธรรมและ

1)ประเมินผลจากการสังเกตท้ัง
สังเกตโดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
และสังเกตอยู่ภายนอก 
2)ประเมินด้วยการสอบระหว่าง
ภาค และปลายภาคการศึกษา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีวัดและ
ประเมินผล 

กฎหมายสื่อสารมวลชนในหมวด
วิชาแกน 

PLO5 ผู้เรียนสามารถออกแบบ
สร้างสรรค์สื่อประเภทต่าง ๆ ได้ 

มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

1)ประเมินผลการปฏิบัติ การจาก
สถานการณ์จริง 
2)ประเมินจากการทดสอบ 

PLO6 ผู้เรียนสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ 

จัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรม
ในลักษณะบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้า
กับความรู้และประสบการณ์ใหม่
ในรายวิชาที่สอนได้อย่าง
กลมกลืน และเน้นการปฏิบัติ
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้
อย่างแท้จริง และการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการท างาน
ในสถานประกอบการด้านนิเทศ
ศาสตร์ 

1)ประเมินจากงานพิเศษที่
มอบหมายให้ไปศึกษา ค้นคว้า
เพ่ิมเติม ทั้งรายบุคคลและใน
ลักษณะกลุ่ม 
2)ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่
ปฏิบัติจริง 
3)ประเมินการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานประกอบการ 

PLO7 ผู้เรียนสามารถวาง
แผนการสื่อสารได้ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ประเมินจากการรายงานผลการ
ด าเนินงานและการแก้ปัญหา 

PLO8 ผู้เรียนสามารถพัฒนา
เนื้อหาในสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ 

มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

1)ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
2)ผลประเมินจากการปฏิบัติงาน 

PLO9 ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อ
ในการแก้ไขปัญหาได้ 

1)มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 
2)ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจเลือกใช้
สื่อในการแก้ไขปัญหาทางนิเทศ
ศาสตร์ 

1)ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
2) ผลประเมินจากการปฏิบัติงาน 

PLO10 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ได้ 

ส่งเสริมการประยุกตใ์ช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือทางด้านนิเทศศาสตร์ 

1)ประเมินด้วยการสอบระหว่าง
ภาค และปลายภาคการศึกษา 
2)ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
3) ผลประเมินจากการปฏิบัติงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีวัดและ
ประเมินผล 

PLO11 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและเทคโนโลยี
การสื่อสารดิจิทัลเพ่ือการใช้งาน
ทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ 

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
มัลติมีเดียที่หลากหลาย 

1)ประเมินด้วยการสอบระหว่าง
ภาค และปลายภาคการศึกษา 
2)ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
3) ผลประเมินจากการปฏิบัติงาน 

PLO12 ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้านการ
สื่อสารได้ 

มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

1)ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
2)ผลประเมินจากการปฏิบัติงาน 

PLO13 ผู้เรียนสามารถประเมินผล
การสื่อสารได้ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ประเมินจากการรายงานผลการ
ด าเนินงานและการแก้ปัญหา 

PLO14 ผู้เรียนมีความสามารถ
ประยุกต์ใช้ทักษะด้านนิเทศศาสตร์
ในการประกอบอาชีพได้ 

1)ส่งเสริมการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการท างานในสถาน
ประกอบการด้านนิเทศศาสตร์
(wil) 
2)จัดการเรียนการสอนโดย
มอบหมายงานให้ปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

ประเมินการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานประกอบการ 

PLO15 ผู้เรียนมีความสามารถ
ประยุกต์ใช้ทักษะด้านนิเทศศาสตร์
ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ โดยส่งเสริมให้เข้าร่วม
กิจกรรมภายในหลักสูตร /คณะฯ 
/ มหาวิทยาลัย และชุมชน
ท้องถิ่น 

ผลประเมินจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

PLO16 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์
การแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

1)ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 
2)ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์
สื่อที่เข้ากับสถานการณ์จริง 

1)ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
2)ผลประเมินจากการปฏิบัติงาน 
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ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
กับมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.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 

PLO1 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่ดี มีจิตอาสา สามารถ
ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

               

PLO2 ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

               

PLO3 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเทศศาสตร์                

PLO4 ผู้เรียนสามารถอธิบายจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ                

PLO5 ผู้เรียนสามารถออกแบบสร้างสรรค์สื่อประเภทต่าง ๆ ได้                

PLO6 ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์                

PLO7 ผู้เรียนสามารถวางแผนการสื่อสารได้                

PLO8 ผู้เรียนสามารถพัฒนาเนื้อหาในสื่อประเภทต่าง ๆ ได้                

PLO9 ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อในการแก้ไขปัญหาได้                
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1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.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 

PLO10 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ได้ 

               

PLO11 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลเพ่ือการใช้งานทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ 

               

PLO12 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้านการสื่อสารได้                

PLO13 ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสื่อสารได้                

PLO14 ผู้เรียนมีความสามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านนิเทศศาสตร์
ในการประกอบอาชีพได้ 

               

PLO15 ผู้เรียนมีความสามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านนิเทศศาสตร์
ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

               

PLO16 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์การแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ได้                
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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 โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมีการด าเนินการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย

ก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่าผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาตามที่
ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ดังนี้ 

1) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5) ต่อ
ประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

2) ให้คณะกรรมการใน ข้อ 1) ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

3) ให้คณะกรรมการในข้อ 1) ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี 
ต่อไปนี้  

3.1) ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
 3.2) ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 3.3) ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
 3.4) ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านตาม 

มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน  แต่ละด้านที่ระบ ุ
 3.5)  วิธีอ่ืน ๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของรายวิชา 
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     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
2) มีการประเมินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพจากกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกสถาบัน 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

หมวด 5 การส าเร็จการศึกษา ข้อ 31 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ

หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการพัฒนา        
การสอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  การประเมินผล ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และ          

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์    
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่าง ๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ที่จะน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชานิเทศศาสตร์และการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
ประกอบด้วย สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบสื่อดิจิทัล การสื่อสารออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อ การแสดงร่วม
สมัย ทักษะการสื่อสารของมนุษย์ ธุรกิจดิจิทัล การสร้างสรรค์เนื้อหา การใช้สื่อมัลติแพลตฟอร์ม การประยุกต์ใช้
ข้อมูล ระบบอัจฉริยะทางการสื่อสาร การเล่าเรื่องข้ามสื่อ ดังตัวอย่างหลักสูตรอบรมต่อไปนี้ 

1) หลักสูตรอบรม “ก่อ ร่าง สร้าง แบรนด์ดีไซน์ โดย Happening” 
2) หลักสูตรอบรม “การสร้างแบรนด์: จากศูนย์สู่ยอดขายที่เพ่ิมพูน” 
3) หลักสูตรอบรม “Opportunity of Performing Art โอกาสในการแสดงกับการเป็นศิลปิน” 
4) หลักสูตรอบรม “DATA VISUALIZATION เฟ้นหาโอกาสในโลกธุรกิจด้วย Data &  

Creative” 
5) หลักสูตรอบรม “MULTI DISCIPLINARY DESIGN รวมพลคนสร้างสรรค์ เปลี่ยนโลกใหม่ด้วย 

การออกแบบ” 
6) หลักสูตรอบรม “ART VISIONAIRE: Visual Arts and Performing Arts” 
8) หลักสูตรอบรม “Storytelling with Data : เล่าเรื่องให้ปังด้วย Data” 
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9) หลักสูตรอบรม “Presentation skill การสร้างการน าเสนอที่จับใจ” 
10) หลักสูตรอบรม “Storytelling for Business” 
11) หลักสูตรอบรม “Marketing 4.0 คิดอย่างไรให้รอด” 
12) หลักสูตรอบรม “ย้ายร้านลงออนไลน์ Digital Content Marketing and Management” 
13) หลักสูตรอบรม “Survival คิด : Creative Online Course for Business” 
14) หลักสูตรอบรม “My First Creative Podcast” 
15) หลักสูตรอบรม “How to Turn Your Novel Book into a Series” 
16) หลักสูตรอบรม “สร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย” 

2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.6 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
2.2.7 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านนิเทศศาสตร์ 

หรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย เครือข่ายสถาบันส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 
เครือข่ายส านักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เครือข่ายส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) บ้านพักเด็กและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ส านักงานสาธารณจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
กองทุนการปราบปรามการค้ามนุษย์  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย เครือข่ายชมรมทีบีนัมเบอร์วันจังหวัดก าแพงเพชร 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน   

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

          1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

          1.2 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน และท าการติดตามรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชา
ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต่อเนื่องทุกปี 

          1.3 การวางแผนการพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

          1.4 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ข้อ ดังนี้ 

             (1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

             (2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

             (3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

             (4) มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

             (5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การกระจายความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ในรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนตามที่แสดง
ไว้ในหมวดที่ 4 โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถาน
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ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เครือข่ายด้านนิเทศศาสตร์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และครูแนะแนว เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการตรวจสอบสามารถท าได้โดย 

          2.1 การติดตามผลการเรียนรู้ของบัณฑิตซึ่งอาจประเมินโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเองรวมทั้ง
ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 

          2.2 การติดตามเก็บข้อมูลอัตราการได้งานท า การประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตที่ผลิตโดย
หลักสูตร 

 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยในการ
ด าเนินการรับนักศึกษาให้คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร มีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใส
ชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรตามระบบและเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 หลักสูตรมีหลักสูตรจึงจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และได้ด าเนินการจัดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการปรับ
พ้ืนฐานในด้านต่างๆ ส าหรับนักศึกษาทุกคน ดังนี้  

1. ด้านความรู้พ้ืนฐานทางด้านนิเทศศาสตร์ (กิจกรรรมฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ทางด้านนิเทศ
ศาสตร์,  การพูดสร้างสรรค์) 

2. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ (กิจกรรม
แนะน าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและวิธีการเรียนการสอน) 

3. ด้านการพัฒนาคุณลักษณะ บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ (กิจกรรมการแสดงและความกล้า
แสดงออก) 

4. ด้านความรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรมการทักทายและสื่อสารภาษาอังกฤษ)  
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป) 
โดยหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในการให้ข้อมูล

เกี่ยวกับความรู้  ทักษะทางวิชาชีพนิ เทศศาสตร์ในยุคปัจจุบัน  การประกอบอาชีพในอนาคต การเป็น                             
นักนิเทศศาสตร์ที่ดี รวมทั้งการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การใช้บริการห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ และการศึกษาดูงาน
ในหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 
  นักศึกษาทุกชั้นปีจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าหมู่เรียนที่ถูกแต่งตั้งท าหน้าที่ก ากับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาที่มีความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังก าหนดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าหมู่ เรียนรายงานการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเข้าสู่การพิจารณา
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ความก้าวหน้าในการเรียนและศักยภาพของผู้ เรียนในการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือสรุปและ
หาแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
                    หลักสูตรได้จัดระบบสนับสนุนการให้ปรึกษาแนะน าโดยนอกเหนือนักศึกษาสามารถมาพบขอ
ค าปรึกษาคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ส านักงานโปรแกรมนิเทศศาสตร์ แล้ว หลักสูตรมีการให้ค าปรึกษาผ่าน
การสนทนาผ่าน Facebook โทรศัพท์ หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ่ืนๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการให้
ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ การด ารงชีวิต การเรียนการสอน การแนะแนวอาชีพ ตลอดจนการให้ค าปรึกษาเรื่อง
ส่วนตัวได้อย่างทันเวลา โดยหลักสูตรมีการน ารายงานการให้ค าปรึกษาในประเด็นที่ส าคัญเร่งด่วนมาร่วมกันประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าว 
                    นอกเหนือจากนี้หลักสูตรเน้นการพัฒนานักศึกษาตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเข้าประกวดแข่งขันทักษะด้าน
นิเทศศาสตร ์เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
4. อาจารย ์
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะเก็บรวบรวมทั้งหมด
เพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์ 
  มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนันสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพทางด้าน                   
นิเทศศาสตร์ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพ่ือเรียนต่อในระดับปริญญาเอก มีงบประมาณสนับสนุนการอบรมต่าง  ๆ 
ทางด้านนิเทศศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายด้านนิเทศศาสตร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการเรียนการสอนในท้องถิ่น เป็นต้น 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 
 1. มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทะทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 4. มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะทุกคณะเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 
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 5.2 การเรียนการสอน 
  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และมีการปรับปรุง
สาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ 
            การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์  โดยมีการก าหนดผู้สอน การก ากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียน
การสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไป
ตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน 
                    เมื่อนักศึกษาศึกษาครบตามหลักสูตรก าหนด นักศึกษาทุกคนต้องท าการสอบประมวลความรู้โดย 
หลักสูตร ซึ่งผลการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะสามารถจบการศึกษา
ได้ ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านต้องท าการสอบประมวลความรู้ใหม่ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้งบค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(บก.ศ.) จากงบประมาณแผ่นดิน และทุนสนับสนุนจากโครงการต่างๆ ในการจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน
การ เรียนการสอนทีจ่ าเป็น โดยการบริการวิชาการ งานวิจัย หรือการบริการงานอื่น ๆ 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 
  สถานที่ใช้อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่มีอุปกรณ์การเรียน การสอน
พร้อม แต่ละห้องเรียนประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมี รายละเอียดดังนี้ 
  1) สถานที่ 

(1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (lab computer) พร้อมระบบ LAN จ านวน 2 ห้อง           
     ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง 

     (2) ห้องประชุมสัมมนา จ านวน 3 ห้อง (ใช้ร่วมกับคณะ) 
     (3) ห้องพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ใช้รว่มกับคณะ) 
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     (4) ห้องสมุดนิเทศศาสตร์ 1 ห้อง 
     (5) ห้องปฏิบัติการวารสาร-หนังสือพิมพ์ 1 ห้อง 
     (6) ห้องปฏิบัติการวิทยุ-โทรทัศน์ 1ห้อง 
     (7) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราฃภัฏก าแพงเพชร 
                        (8) Studio ผลิตสื่อการเรียนการสอน ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ 
  2) อุปกรณ์การสอนและโสตทัศนูปกรณ์ 
      

รายการครุภัณฑ์ จ านวน 
1) ชุดถ่ายภาพอากาศยาน 1 ชุด 
2) ชุดฝึกปฏิบัติการผู้ด าเนินรายการ 1 ชุด 
3) ชุดเลนส์กล้องเพ่ือเสริมทักษะการถ่ายภาพขั้นสูง 1 ชุด 
4) ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อและถ่ายแบบนอกสถานที่ 1 ชุด 
5) ชุดปฏิบัติการจัดแสงและฉากในการผลิตสื่อออนไลน์ 1 ชุด 
6) ชุดปฏิบัติการการออกอากาศกระจายเสียงดิจิทัล 1 ชุด 
7) ชุดปฏิบัติการฝึกผลิตคอนเทนต์สื่อออนไลน์ 1 ชุด 
8) ชุดปฏิบัติการเผยแพร่ภาพและเสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 1 ชุด 

 
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คือเครื่องมือ อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต ส าหรับการฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศ
ศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เกิดความเข้าใจ หลักการ 
วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และ
สื่อการเรียนการสอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
  1) ต้องมีห้องเรียน สื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เอ้ือให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) ต้องมีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน  รวมถึง
ห้องปฏิบัติการส าหรับงานนิเทศศาสตร์ โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
  3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนในการเป็นผู้ช่วยสอน และดูแลห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ สื่อการ
เรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟแวร์ ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน 
  4) มีห้องสมุด แหล่งความรู้  และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนมีหนังสือ ต าราวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม 
  5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ ต่อจ านวนนักศึกษาใน
อัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1: 4  
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  6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ ต่อจ านวนนักศึกษาใน
อัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1: 2  
  7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ ากว่า 8 
ชั่วโมงต่อวัน  โดยมีปริมาณคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  
  8) ควรมีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้ งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ควรปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมอมากทุก 5 ปี  
  9) อาจารย์ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง  
  10) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ บริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ หนังสือนั้น อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะ รายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลาง
จัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือ บริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางและคณะ
จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  ทางหลักสูตร และคณะฯ มีการส ารวจความต้องการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์  
เอกสาร ต าราเรียนและสื่ออ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์เป็นประจ าทุกปี
การศึกษา คณะด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หนังสือหรือวารสารต่างๆ เพ่ือรายงานบริหารและคณาจารย์เป็น
ประจ าปีละ 2 ครั้ง 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    

ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่ างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ามีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับ 5 

    x 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
          1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะ ๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้ เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ประกอบการ  
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ( Impact Evaluation) ภายหลังส าเร็จ
การศึกษาทุก 5  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน  หมวดที่ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที 
จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธานโปรแกรม 
    4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
    4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานและวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        3(3-0-6) 
 Fundamental English 
 หลักไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของค า วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการใช้
ค าศัพท ์
 
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 English for Communication  
 ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทักษะการฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย 
 
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ     3(3-0-6) 
 Thai for Academic Communication  
 แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการ หลักการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ  
โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นส าคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การให้เหตุผล  
 
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน     3(3-0-6) 
 English for Standardized Test 
  การทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
รูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  การฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับ
การสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน  และการใช้ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
 
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น  หลักไวยากรณ์ และการฝึกทักษะการ
พูดภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน  และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน  และการใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก  
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต      3(3-0-6) 
 Thai Citizens in a Dynamic Society 
 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์
สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการมี
จิตส านึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และก าแพงเพชรในสภาวะ
สังคมพลวัต 
 
9001202  มนุษย์กับการด าเนินชีวิต      3(3-0-6) 
 Human and Living 
 ความจริงของชีวิต การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาในการ
ด าเนินชีวิต การมีสติ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้ อ่ืน 
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต 
 
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์        3(3-0-6) 
 Localization 
 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทางสังคมของ
ท้องถิ่นภิวัตน์  
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9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย      3(3-0-6) 
 Thai Wisdom and Heritage  
 อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ภาษา
และวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาไทย สู่ภูมิปัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและมรดกโลก โดยเน้นกรณีศึกษาพ้ืนที่ภาคเหนือและ
ก าแพงเพชร  
 
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น    3(1-4-4) 
 Social Engineer for the Development of Local Communities 
 การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
 Integrated Management 
 แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจั ดการบน
พ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง 
 
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ    3(2-2-5) 
 Digital, Information and Media Literacy 
 แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือ
ที่หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการข่าวลวง 
การสร้าง การสื่อสาร การน าเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
 
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้     3(2-2-5)  
 Digital Technology for Learning 
 สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัย
และหลากหลายเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
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9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต        3(3-0-6) 
  Technology and Life 
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี โลกเสมือน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่ เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการด ารงชีวิต 
การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก 
 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต       3(3-0-6) 
 Science and Life 
  แนวคิด ความส าคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การคิดแบบวิทยาศาสตร์ 
ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการด าเนินชีวิต 
การเกษตร อาหารและสุขภาพ และพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ      3(2-2-5) 
 Wellness Integrated Development 
 แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ  
การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การ
จัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย โภชนาการเพ่ือสุขภาพ และการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
 
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
 Mathematical Thinking and Decision Making 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความส าคัญ องค์ประกอบ กระบวนการ
และหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ  การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับ
การใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิง
คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ 
 
9001404 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Sustainability of Natural Resources and Environment  
               แนวคิด  ความส าคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตส านึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3001001 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์    3(3-0-6) 
  Principles of Advertising and Public Relations 

  หลักการ องค์ประกอบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  บทบาทการโฆษณาและ                      
การประชาสัมพันธ์ กระบวนการการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์  องค์กรโฆษณา องค์กรประชาสัมพันธ์ ขอบเขตลักษณะงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ 
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต และจรรยาบรรณนักโฆษณา             
นักประชาสัมพันธ์ 
 
3001002 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์   3(2-2-5) 
  Development of Personality for Communication Arts 
  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล บุคลิกภาพทางสังคม และบุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ด้านการแต่งกาย การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้น า และขนบธรรมเนียม 

ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย การแต่งกาย การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มารยาททาง
สังคม มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้น า และขนบธรรมเนียม เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ 
 
3002003 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
  Basic English for Communication Arts 
  การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์เบื้องต้นด้านทักษะการฟัง การพูด           
การอ่าน การเขียน และภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง 
 
3002004  การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องข้ามสื่อ   3(2-2-5) 

Creativity Writing  and Transmedia Storytelling 
การเขียนส าหรับงานนิเทศศาสตร์ในสื่อแต่ละประเภท แนวคิดและคุณลักษณะของการเล่า เรื่อง

ผ่านแพลตฟอร์มสื่อประเภทต่าง ๆ  
ฝึกปฎิบัติการเขียนบทความ สารคดี บทสัมภาษณ์ ประกาศ ค าปราศรัย  การเขียนบทเชิง

สร้างสรรค ์การเขียนบทโฆษณา บทรายการโทรทัศน์ บทรายการวิทยุ บทละครเวที และการเล่าเรื่องข้ามสื่อ 
 
 
 
 
 



73 

 

                                                                                                                      

73
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3003001 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
  Advanced English for Communication Arts 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  3002003 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น  
  การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ขั้นสูงด้านการน าเสนอ การสัมภาษณ์             
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสืบค้นและการตีความเนื้อหาในรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ ข่าว และสื่อออนไลน์ 
 
3003002 การวิจัยนิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
  Research in Communication Arts 
  ประเภทของการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและ
สมมติฐานการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย  

ฝึกปฎิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย  และการน าเสนอ
ผลการวิจัย 
 
3004001 การสัมมนานิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
  Seminar in Communication Arts 
  รูปแบบ เทคนิคการจัดสัมมนา การวางแผนการด าเนินงานสัมมนา การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
ประเด็นร้อนเก่ียวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านนิเทศศาสตร์  

ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนานิเทศศาสตร์ การประเมินผลการสัมมนานิเทศศาสตร์ และการสรุปผล
การด าเนินการจัดสัมมนานิเทศศาสตร ์

 
3011101 หลักนิเทศศาสตร์      3(3-0-6)  
  Principles of Communication Arts 
  ความรู้ เบื้ องต้นของการสื่อสาร องค์ประกอบการสื่อสาร แนวคิด แบบจ าลอง ทฤษฎี                 
การสื่อสาร วิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร บทบาท หน้าที่  อิทธิพลของการสื่อสารในระดับภายในบุคคล                    
การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารองค์กร การสื่อสารมวลชน และการรู้เท่าทันสื่อ 
 
3011104 วาทนิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
  Speech Communication 

  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด  การใช้ค า ประโยค และการออกเสียงตามหลักการใช้ภาษาไทย  
การวิเคราะหผ์ู้ฟัง  

ฝึกปฏิบัติการการพูดเพ่ือการโน้มน้าวใจ การพูดในภาวะวิกฤติ  การพูดในที่ชุมชน การสร้าง
ความมั่นใจและการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการพูด 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3012103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) 
  Ethics and Laws of Mass Communication 
  สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกของมนุษย์ ปรัชญากฎหมาย กฎหมาย
เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ของประเทศไทยในยุคดิจิทัล กฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายอ่ืน ๆ                
ที่เก่ียวข้อง จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
 
3013104 การบริหารจัดการการสื่อสารแบบข้ามสื่อ    3(2-2-5) 
  Transmedia Communication Management 
  กระบวนการบริหารจัดการการสื่อสารข้ามสื่อ องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การสื่อสาร  การบริหารการสื่อสารในองค์กร การบริหารการผลิตและทรัพยากรการสื่อสาร การบริหารการสื่อสาร
ความเสี่ยง การบริหารงานกิจการสื่อสาร ภาวะผู้น าทางการสื่อสาร การจัดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ข้ามสื่อ 
กระบวนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การสื่อสาร การสื่อสารในภาวะวิกฤต การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา การสื่อสาร
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
                  ฝึกปฎิบติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการสื่อสารข้ามสื่อในสถานการณ์ปัจจุบัน การวางแผน
กลยุทธ์การสื่อสาร การบริหารจัดการการสื่อสาร 
 
3013105  การสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    3(2-2-5) 
  Community Communication for Sustainable Development 

แนวคิดการสื่อสารชุมชน  การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม 
กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีการและเครื่องมือการสื่อสาร บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารชุมชน การสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม บทบาทของสื่อมวลชนและสื่อภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  สื่อมวลชนกับวัฒนธรรม         
สื่อสมัยใหม่กับกระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรม และการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์                      
การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ปัจจัยความส าเร็จในการสื่อสารชุมชน การประยุกต์ใช้วิธีการสื่อสารแบบ
บูรณาการในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และน าเสนออัตลักษณ์ชุมชนสู่สาธารณชน  

ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการสื่อสารชุมชน ผลิตและใช้สื่อชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประยุกต์ใช้และบูรณาการเครื่องมือการสื่อสารในการพัฒนา  
  
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 วารสารศาสตร์ในยุคดิจิทัล หลักจริยธรรมทางวิชาชีพวารสารศาสตร์ 
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3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น      3(2-2-5) 
  Basic News Reporting 
 หลักการสื่อข่าว คุณลักษณะ ประเภทของข่าว และการเขียนข่าว คุณลักษณะของนักข่าว  
ทฤษฎีขั้นพืน้ฐานของการสื่อข่าว การสื่อข่าวและการเขียนข่าวในยุคดิจิทัล   

ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวเน้นกระบวนการสัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล 
 

3032302 การสื่อสารองค์กร      3(2-2-5) 
  Organization Communication 
  แนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในองค์กร บทบาท ความรับผิดชอบและสิ่งที่
จ าเป็นในการสื่อสารองค์กร วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร การควบคุม หน้าที่ในการด าเนินการตัดสินใจ และ
จริยธรรมการสื่อสารในองค์กร 

ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการวางแผนการสื่อสารองค์กร การผลิตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
องค์กร ระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร  
 
3033301 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5)  

   Event for Public Relations   
  องค์ประกอบการจัดกิจกรรมพิเศษ การวางแผนกิจกรรมพิเศษ  

ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

 
3043402 การแสดง       3(2-2-5) 
  Performance 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดง การแสดงละครเอเชีย ละครและทักษะการแสดง การวิเคราะห์
บทละครและการตีความบทละคร แรงจูงใจและการเตรียมความพร้อมของนักแสดง การสร้างภาพบนเวที  และ              
การเคลื่อนไหวบนเวที  

ฝึกปฏิบัติการความพร้อมร่างกาย การใช้เสียง การสวมบทบาทตนเอง การสวมบทบาทสมมติ 
การฝึกซ้อมการแสดงและการวิจารณ์การแสดง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3043403 การก ากับการแสดง      3(2-2-5) 
  Directing 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  3043402 การแสดง 
  องค์ประกอบของภาพบนเวที  การก ากับภาพบนเวที  บทบาทของผู้ ก ากับการแสดง                       
การเตรียมการจัดการแสดง การก ากับนักแสดง  

ฝึกปฏิบัติการการสร้างภาพบนเวที ก ากับนักแสดง ภาพ แสง เสียง ฉาก ส าหรับการแสดงละคร
ร่วมสมัย 
 
3051501 หลักการสื่อสารตราสินค้า     3(3-0-6) 

Principles of Brand Communications 
แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า ความส าคัญของตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า องค์ประกอบของ คุณค่า

ตราสินค้า การบริหารจัดการตราสินค้า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา              
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ การตลาดดิจิทัล เป็นต้น การสร้างแผนการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างและรักษาตรา
สินค้า  
 
3052501 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 
 Integrated Marketing Communication 
                     แนวคิดการสื่อสารการตลาด การใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การพัฒนาการทางด้าน
การสื่อสารการตลาด องค์ประกอบการสื่อสารการตลาด การบริหารและการวางแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด 
การวิจัยและประเมินผลงานด้านการสื่อสารการตลาด กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
การตลาด 
  ฝึกปฏิบัติการวางแผนงาน การวิจัยและประเมินผลด้านการสื่อสารการตลาด 
 
3052502   การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา      3(2-2-5) 
    Advertising  Creativity  and  Production 
               ก าหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์ การถ่ายทอดสู่ชิ้นงานโฆษณา กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา 
เพ่ือให้ได้ภาพและหรือข้อความโฆษณาส าหรับสื่อประเภทต่าง ๆ  

ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3053501 การตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า 3(2-2-5) 

Digital Marketing for Advertising and Brand Communications 
แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาดเชิงดิจิทัลเพ่ือน ามาใช้ในการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า 

การบริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงดิจิทัล เครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อน ามาใช้ในการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า 

ฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงดิจิทัล และการใช้เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดเชิงดิจิทัล 
 
3061601 การถ่ายภาพดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Digital Photography 
  ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการถ่ายภาพดิจิทัล เทคนิคการใช้และการเลือกอุปกรณ์ แสงในการ
ถ่ายภาพ มุมกล้อง ขนาด สัดส่วนของภาพ การสร้างภาพจากธรรมชาติของกล้องและส่วนประกอบ สามารถรองรับ
ความหมายและเจตนาของผู้ส่งสาร  

ฝึกปฏิบัติการสร้างแนวคิด การน าเสนอแนวคิดในงานภาพ การถ่ายภาพประเภทต่างๆ และ
ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
3081801 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบส่ือ       3(2-2-5) 
              Computer for Media Design 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทของกราฟิก  การใช้ สีและตัวอักษรใน
คอมพิวเตอร์กราฟิก การจัดวางองค์ประกอบและจัดหน้าการออกแบบ การถ่ายทอดแนวคิดและอารมณ์ความรู้สึก
ในการออกแบบ  
              ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการออกแบบกราฟิก และการน าเสนอกราฟิก
ทางจอภาพ สิ่งพิมพ์ และสื่ออ่ืน ๆ  
 
3081802 ส่ือใหม่ศึกษา                               3(2-2-5)  
              New Media Studies 
            คุณลักษณะเฉพาะของสื่อใหม่ ทฤษฎีและแนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อ บทบาทของ
สื่อใหม่และการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ ผลกระทบที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ก ารเมืองและ
สิ่งแวดล้อม  
              ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อใหม่ และการประยุกต์ใช้สื่อใหม่ 
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3083801  การตัดต่อส าหรับงานมัลติมีเดีย              3(2-2-5) 

Editing for Multimedia  
หลักการตัดต่อข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงส าหรับงานวิทยุกระจายเสียงและ          

วิทยุโทรทัศน์ การเตรียมไฟล์ข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการปรับแต่งไฟล์ การใช้ไทม์ไลน์ การตัดต่ อ

ภาพและเสียง การใส่ไตเติ้ล การใส่เสียงบรรยาย การใส่เสียงดนตรีประกอบ การจัดการเครื่องมือการตัดต่อ        
การควบคุมภาพ การใช้  ทรานสิชัน การใช้เอฟเฟกส์ และการน าไฟล์ออก (export) 
 
3083802 เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5) 
  Information Technology and Multimedia for Communication Arts 
  หลักการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนิเทศ
ศาสตร์ การแสวงหาข้อมูล รวบรวม คัดเลือก และประเมินสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
การออกแบบและพัฒนาสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

  ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียกับงานนิเทศศาสตร์ 
 

3083803  การผลิตรายการพอดแคสต์                   3(2-2-5)  
              Podcast Production 
  ลักษณะและรูปแบบรายการพอดแคสต์ องค์ประกอบในการน าเสนอ การออกแบบคอนเทนต์ 
เทคนิคและกลวิธีการสื่อสารและการใช้องค์ประกอบเสียงเพ่ือการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรายการพอดแคสต์ 
กระบวนการสร้างสรรค์พอดแคสต์  

ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ การจัดและผลิตรายการพอดแคสต์ เครื่องมือ เทคนิค
การผลิตรายการพอดแคสต์ 
 
3091901 การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะบนใบหน้า      3(2-2-5)  
              Creative Facial Arts Design  
  ความรู้เบื้องต้นของการแต่งหน้า รูปแบบการแต่งหน้า อุปกรณ์การแต่งหน้า ขั้นตอนและวิธีการ
แต่งหน้า และการออกแบบสร้างสรรค์การแต่งหน้าเพ่ืองานการแสดง 
  ฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะบนใบหน้า ประกอบด้วยการแต่งหน้าแฟนซี แต่งหน้า
เอฟเฟคท์ การแต่งหน้าเลียนแบบ แต่งหน้าตามบทบาทในงานละคร 
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3092901 การสร้างไอดอล                    3(2-2-5) 
   Idol Creation 
  หลักการสร้างตัวตน การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างจุดเด่นของตัวตน กลยุทธ์การน าเสนอ
ตัวตน ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการบูรณาการตัวตนเพ่ือให้เข้ากับสื่อต่าง ๆ 
  ฝึกปฏิบัติการค้นหาตัวตน การละลายพฤติกรรม การประกอบสร้างตัวตน และการน าเสนอตัวตน
ผ่านสื่อ 
 
3092902 โมเดิร์นแดนซ์                    3(2-2-5) 
              Modern dance 
  การแยกส่วนร่างกายตามจังหวะเพลง ( isolation) พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย การถ่าย
น้ าหนักร่างกาย การจัดระเบียบร่างกาย การเต้นเพ่ือใช้สื่อสารเนื้อหาของเพลง การสร้างสรรค์ท่าเต้นกับการแสดง 
การถ่ายทอดท่าเต้น  

ฝึกปฏิบัติการนับจังหวะ การเคลื่อนไหวร่างกาย การสร้างสรรค์ท่าเต้นโมเดิร์นแดนซ์ 
 
3102101  ผู้ใช้สื่อดิจิทัล                     3(2-2-5)  
              Digital Media User 
  การวิเคราะห์ลักษณะและประเภทของผู้ใช้สื่อดิจิทัล พฤติกรรมและจิตวิทยาผู้ใช้สื่อดิจิทัล 
ส าหรับการวางแผนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย  

ฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้สื่อดิจิทัล และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้สื่อดิจิทัล 
 
3102102  การสร้างสรรค์คอนเทนต์สื่อดิจิทัล                            3(2-2-5)   
              Creation of Digital Media Content 
  หลักการและกระบวนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ ประเภทของคอนเทนต์ในสื่อดิจิทัล กลยุทธ์การ
เล่าเรื่องและการถ่ายทอดเรื่องราวในสื่อดิจิทัล เทคนิคการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการ
ออกแบบและผลิตเนื้อหา การเลือกช่องทางและน าเสนอคอนเทนต์ดิจิทัลตามลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 

ฝึกปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ การสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
ออกแบบผลิตเนื้อหา และน าเสนอคอนเทนต์ดิจิทัล 

 
3103101  กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล                              3(2-2-5)   

Production Process for Digital media 
  หลักการกระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) ขั้นตอนการผลิต 
(Production) และข้ันตอนหลังการผลิต (Post-production)  
   ฝึกปฏิบัติการด าเนินการผลิตสื่อดิจิทัลตามกระบวนการผลิตสื่อ การวางแผนและถ่ายทอดคอน
เทนต์ การใช้อุปกรณ์การผลิต เทคนิคและกระบวนการหลังการผลิตสื่อดิจิทัล 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3103102  การสร้างสรรค์รายการสดและเทคนิคการสตรีมม่ิง      3(2-2-5)  
              Creation of Live Program and Streaming Techniques 
  ลักษณะและรูปแบบรายการ องค์ประกอบการน าเสนอ การออกแบบคอนเทนต์ เทคนิคและ
กลวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความน่าสนใจ การใช้เทคนิคสตรีมม่ิงเพ่ือการน าเสนอรายการบนสื่อดิจิทัล 

ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์รายการสดโดยใช้เทคนิคสตรีมมิ่งเพ่ือการน าเสนอบนสื่อดิจิทัล 
 
3004901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์   2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Communication Arts 
  จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง                    
นิเทศศาสตร์  ในด้านการรับรู้  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ  
ซึ่งเก่ียวข้องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ 
 
3004902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์    5(450) 
  Field Experience in Communication Arts 
  ฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดยการน า
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
3004903 การเตรียมสหกิจศึกษานิเทศศาสตร์     1(45) 
  Cooperative Education Preparation in Communication Arts 
  การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มีองค์
ความรู้ในเรื่องหลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับระบบ    
สหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ                 
มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการท างาน
ในองค์กร งานธุรการในส านักงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพ
ในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอผลงานโครงงาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3004904 สหกิจศึกษานิเทศศาสตร์      6(540) 
  Cooperative Education in Communication Arts 
  การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา     
16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับ                   
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท าโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน
โครงงาน และการน าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์  
เพ่ือให้เกิดทกัษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้ทันที                 
เมื่อส าเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
กับ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in  
                     Communication Arts 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : นิเทศศาสตรบณัฑติ (นิเทศศาสตร)์ 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : นศ.บ. (นิเทศศาสตร)์ 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Communication Arts  
                             (Communication Arts) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Com.Arts. (Communication Arts) 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in  
                     Communication Arts 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : นิเทศศาสตรบณัฑติ (นิเทศศาสตร)์ 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : นศ.บ. (นิเทศศาสตร)์ 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Communication Arts    
                             (Communication Arts) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Com.Arts. (Communication Arts) 

คงเดิม 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
     เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้าน              
นิเทศศาสตร์หลากหลายแขนงที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
      หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้  มีทักษะด้านเทคโนโลยี            
การสื่อสารดิจิทัลและการออกแบบการสื่อสารข้ามสื่ออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้
กรอบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 

-ปรับปรุงโดยเพิ่ม 
“ทักษะด้านเทคโนโลยี            
การสื่อสารดจิิทัลและ
การออกแบบการสื่อสาร
ข้ามสื่ออย่าง
สร้างสรรค์”  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการท างานในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน 
และการประกอบอาชีพอิสระ  
     2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.  บัณฑิตมีความรู้ และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้น
การท างานในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และการประกอบอาชีพ
อิสระ  
     2.  บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคทางนิเทศศาสตร์

-ปรับเพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์
-ปรับข้อความ “เพื่อ” 
ออกทุกข้อ 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
นิเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านการสื่อสาร และการ
เลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม   
     3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีทักษะใน
การท างานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
     4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น 
     5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยนิเทศศาสตร์ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น 

ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านการสื่อสาร และการ
เลือกใช้กลวิธีท่ีเหมาะสม   
     3.  บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสื่อสาร               
มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่ เหมาะสมกับวิชาชีพ                
นิเทศศาสตร์ 
     4.  บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น 
     5.  บัณฑิตมีความสามารถในการบรูณาการองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 

-ปรับปรุงข้อความ              
ข้อ 4. เพิ่มข้อความ 
“จรรยาบรรณวิชาชีพ” 
-ปรับปรุงข้อความ              
ข้อ 5. เปลี่ยนจาก   
“การวิจัยนิเทศศาสตร์” 
เป็น “การบูรณาการ
องค์ความรู้ทางนิเทศ
ศาสตร์” 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    139 หน่วยกิต 
  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  42 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเอกบังคับ  39 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    121 หน่วยกิต 
  
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  33 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเอกบังคับ  30 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

-หมวดศึกษาท่ัวไป
ปรับเปลีย่นไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
-ลดจ านวนหน่วยกติรวม
เป็น 121 หน่วยกิต 
-ลดหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะเป็น 85 หน่วยกิต 
-ลดหน่วยกิตวิชาแกน
เป็น 33 หน่วยกิต 
-ลดหน่วยกิตวิชาเอก
บังคับเป็น 30 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) 
3001001 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์                      3(3-0-6) 
             Principles of Advertising and Public Relations 
             หลักการ องค์ประกอบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ บทบาทการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กระบวนการการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  องค์กรโฆษณา 
องค์กรประชาสัมพันธ์ ขอบเขตลักษณะงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์           
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ และจรรยาบรรณนักโฆษณา                 
นักประชาสัมพันธ์ 

3001001 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์             3(3-0-6) 
             Principles of Advertising and Public Relations 
             หลักการ องค์ประกอบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ บทบาท
การ โฆ ษณ าและการป ระชาสั มพั น ธ์  ก ระบ วน การการ โฆ ษณ าและ                          
ก ารป ระชาสั ม พั น ธ์  เท ค นิ ค และ เค รื่ อ งมื อ ส าห รั บ ก าร โฆ ษ ณ าแล ะ                            
การประชาสัมพันธ์  องค์กรโฆษณา องค์กรประชาสัมพันธ์ ขอบเขตลักษณะงาน
โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 
การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต และจรรยาบรรณนักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ 

-ปรับปรุงข้อมูล การ
ประชาสมัพันธ์ในภาวะ
วิกฤต และการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์
ในยุคดิจิทัล 

 

3001002 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์              3(2-2-5) 
             Development of Personality for Communication Arts 
             องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
ฝึกปฎิบติการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล และบุคลิกภาพทางสังคม และ                 
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์ 

3001002 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์             3(2-2-5) 
             Development of Personality for Communication Arts 
             ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล บุคลิกภาพทาง
สังคม และบุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์ การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย 
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้น า และ
ขนบธรรมเนียม 
              ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย การแต่งกาย การใช้ภาษา
เพื่ อการสื่ อสาร มารยาททางสั งคม มนุษยสัมพันธ์  การเป็นผู้ น า  และ
ขนบธรรมเนียม เพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ 

-ปรับปรุงข้อมูลเกีย่วกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ด้านการแต่งกาย การใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มารยาททางสังคม มนุษย
สัมพันธ์ การเป็นผู้น า 
และขนบธรรมเนยีม 

3002003 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์เบ้ืองต้น              3(3-0-6) 
             Basic English for  Communication Arts 
             การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์เบื้องต้นด้านทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

3002003 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์เบ้ืองต้น   3(3-0-6) 
             Basic English for  Communication Arts 
             การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์เบื้องต้นด้าน
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง 

-ปรับปรุงข้อมูล 
ภาษาอังกฤษจากสื่อ
บันเทิง 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
3003001 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
  Advanced English for  Communication Arts 
             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  3002003 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
เบื้องต้น  
   การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ขั้นสูงด้านการ
น าเสนอ การสัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการตีความเนื้อหาใน
รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ข่าว และบทสนทนา 

3003001 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง   3(3-0-6) 
  Advanced English for  Communication Arts 
             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  3002003 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
เบื้องต้น  
   การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ขั้นสูงด้านการ
น าเสนอ การสัมภาษณ์  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสืบค้นและการตีความ
เนื้อหาในรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ข่าว และ
สื่อออนไลน์ 

-ปรับปรุงข้อมูล การ
สืบค้นและการตีความ
เนื้อหาในรายการ
วิทยุกระจายเสียง 
รายการวิทยโุทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ ข่าว และสื่อ
ออนไลน ์

3003002 การวิจัยนิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
  Research in Communication Arts 
             ประเภทของการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย  
             ฝึกปฎิบติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
วิจัย และการน าเสนอผลการวิจัย 

3003002 การวิจัยนิเทศศาสตร์     3(2-2-5) 
  Research in Communication Arts 
             ประเภทของการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย  
             ฝึกปฎิบติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานวิจัย และการน าเสนอผลการวิจัย 
 

คงเดิม 

3004001 การสัมมนานิเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
  Seminar  in  Communication Arts 
             รูปแบบ เทคนิคการจัดสัมมนา การวางแผนการด าเนินงานสัมมนา การ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ประเด็นร้อนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านนิเทศ
ศาสตร์  
             ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนานิเทศศาสตร์ การประเมินผลการสัมมนานิเทศ
ศาสตร์ และการสรุปผลการด าเนินการจัดสัมมนานิเทศศาสตร์ 

 

3004001 การสัมมนานิเทศศาสตร์     3(2-2-5) 
  Seminar  in  Communication Arts 
             รูปแบบ เทคนิคการจัดสัมมนา การวางแผนการด าเนินงานสัมมนา 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ประเด็นร้อนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านนิเทศ
ศาสตร์  
             ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนานิเทศศาสตร์ การประเมินผลการสัมมนานิเทศ
ศาสตร์ และการสรุปผลการด าเนินการจัดสัมมนานิเทศศาสตร์ 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
3011101 หลักนิเทศศาสตร์       3(3-0-6) 
  Principles of Communication Arts 
             ความรู้ เบื้องต้นของการสื่อสาร องค์ประกอบการสื่อสาร แนวคิด 
แบบจ าลอง ทฤษฎีการสื่อสาร วิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร บทบาท หน้าที่ 
อิทธิพลของการสื่อสารในระดับภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล                 
การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารมวลชน 

3011101 หลักนิเทศศาสตร์      3(3-0-6) 
  Principles of Communication Arts 
             ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสาร องค์ประกอบการสื่อสาร แนวคิด 
แบบจ าลอง ทฤษฎีการสื่อสาร วิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร บทบาท หน้าที่ 
อิทธิพลของการสื่อสารในระดับภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล                    
การสื่อสารองค์กร การสื่อสารมวลชน และการรู้เท่าทันสื่อ 
 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา โดยเพิ่มข้อมูล
การสื่อสารมวลชน และ
การรู้เท่าทันสื่อ ให้เข้ากับ
สถานการณืปัจจุบัน 

3011102 หลักการสื่อสารมวลชน      3(3-0-6) 
   Principles of Mass Communication 
              ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน ความส าคัญของการ
สื่อสารมวลชน องค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน วิวัฒนาการของการ
สื่ อสารมวลชน โครงสร้าง ระบบการสื่ อสารมวลชน ลักษณ ะของการ
สื่อสารมวลชน องค์กรการสื่อสารมวลชน บทบาท หน้าที่ อิทธิพล และผลกระทบ
ของการสื่อสารมวลชนต่อสังคม 

- ตัดรายวิชา 

3012101 สังคมวิทยาและจิตวิทยาการสื่อสาร                           3(3-0-6) 
             Sociology and Psychology of Communication 
             หลักการทางสังคมวิทยากับการสื่อสาร การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม กลุ่มและสถาบันทางสังคม การสื่อสารในกลุ่มและสถาบันทางสังคม 
สิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมกับการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย์ 
จิตวิทยาการสื่อสารในสังคม จิตวิทยาการสื่อสารมวลชน การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
จิตวิทยาในการสื่อสารระดับต่างๆ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการสื่อสาร 

- ตัดรายวิชา 

3012103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) 
  Ethics and Laws of Mass Communication 
             สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกของมนุษย์ 
ปรัชญากฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ของประเทศ
ไทยในยุคดิจิทัล กฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม

3012103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน   3(3-0-6) 
  Ethics and Laws of Mass Communication 
             สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกของมนุษย์ 
ปรัชญากฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ของประเทศ
ไทยในยุคดิจิทัล กฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม

คงเดิม 
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และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

3013103 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
             Communication for Rural Development 
             กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ ปัญหาของการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนและสื่อภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้วิธีการสื่อสารแบบบูรณาการในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

- ตัดรายวิชา 

3041401 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์              3(3-0-6) 
   Principles of Radio and Television Broadcasting 
              ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ 
ความส าคัญ องค์ประกอบ ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เบื้องต้น หน้าที่ของบุคลากรและองค์กรทางด้านวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ และความรู้เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล 

- ย้ายไป 
กลุ่มวิชาเอกเลือก

วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 

- 3013104 การบริหารจัดการการสื่อสารแบบข้ามสื่อ  3(2-2-5) 
  Transmedia Communication Management 
   กระบวนการบริหารจัดการการสื่อสารข้ามสื่อ องค์ประกอบและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการสื่อสาร  การบริหารการสื่อสารในองค์กร การ
บริหารการผลิตและทรัพยากรการสื่อสาร การบริหารการสื่อสารความเสี่ยง การ
บริหารงานกิจการสื่อสาร ภาวะผู้น าทางการสื่อสาร การจัดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ข้ามสื่อ กระบวนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การสื่อสาร การสื่อสารในภาวะ
วิกฤต การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสาร
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
              ฝึกปฎิบติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการสื่อสารข้ามสื่อใน
สถานการณ์ปัจจุบัน การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร การบริหารจัดการการ

-รายวิชาใหม่  โดยการ
ควบรวมรายวิช าการ
บริหารการสื่อสาร และ
วิชาการสื่ อสารเชิงกล
ยุท ธ์  เข้ า เป็ น รายวิช า
เดี ยวกัน  และเพิ่ ม เติ ม
สาระความรู้ เรื่ อ งการ
บริหารการสื่อสาร และ
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ใน
ภ าวะวิกฤต  และการ
สื่อสารข้ามสื่อให้เข้ากับส
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สื่อสาร ถานากรณ์เปลี่ยนแปลง

สื่อในปัจจุบัน 

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

3052501 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   3(2-2-5) 
             Integrated Marketing Communication 
              แนวคิดการสื่อสารการตลาด การใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การ การพัฒนาการทางด้านการสื่อสารการตลาด องค์ประกอบการสื่อสาร
การตลาด การบริหารและการวางแผนงานดา้นการสือ่สารการตลาด การวิจัยและ
ประเมินผลงานด้านการสื่อสารการตลาด กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารการตลาด 
   ฝึกปฏิบัติการวางแผนงาน การวิจัยและประเมินผลด้านการสื่อสาร
การตลาด 

ปรับหน่วยกิต                 
เป็นรายวิชาปฏิบตั ิ

3061601 การถ่ายภาพดิจิทัล                3(2-2-5) 
  Digital Photography 
             ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการถ่ายภาพดิจิทัล เทคนิคการใช้และการเลือก
อุปกรณ์ แสงในการถ่ายภาพ มุมกล้อง ขนาด สัดส่วนของภาพ การสร้างภาพจาก
ธรรมชาติของกล้องและส่วนประกอบ สามารถรองรับความหมายและเจตนาของ  
ผู้ส่งสาร  
               ฝึกปฏิบัติการสร้างแนวคิด การน าเสนอแนวคิดในงานภาพและ
ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 

3061601 การถ่ายภาพดิจิทัล    3(2-2-5) 
   Digital Photography 
   ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการถ่ายภาพดิจิทัล เทคนิคการใช้และการ
เลือกอุปกรณ์ แสงในการถ่ายภาพ มุมกล้อง ขนาด สัดส่วนของภาพ การสร้าง
ภาพจากธรรมชาติของกล้องและส่วนประกอบ สามารถรองรับความหมายและ
เจตนาของผู้ส่งสาร  
               ฝึกปฏิบัติการสร้างแนวคิด การน าเสนอแนวคิดในงานภาพ การ
ถ่ายภาพประเภทต่างๆ และตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ 

คงเดิม 

หมวดวิชาเอกบังคับ 
3002001 การเขียนเพ่ืองานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)  
             Writing  for  Communication Arts 
             การเขียนส าหรับงานนิเทศศาสตร์ในสื่อแต่ละประเภท ฝึกปฎิบติการ
เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ สารคดี ภาพข่าว ปฎิทินกิจกรรม บทสัมภาษณ์ 
ประกาศ และค าปราศรัย 

- ตัดรายวิชา 
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3002002 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์      3(2-2-5) 
             Creativity Writing 
             ความรู้ เบื้องต้นของการเขียนสร้างสรรค์  หลักการเขียนบทเชิง
สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการเขียนบทโฆษณา บทรายการโทรทัศน์ บทรายการวิทยุ 
และบทละครเวที 

- ตัดรายวิชา 

- 3002004 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเร่ืองข้ามสื่อ 3(2-2-5) 
             Creativity Writing  and Transmedia storytelling 
              การเขียนส าหรับงานนิเทศศาสตร์ในสื่อแต่ละประเภท แนวคิดและ
คุณลักษณะของการเล่า เรื่องผ่านแพลตฟอร์มสื่อประเภทต่าง ๆ  
              ฝึกปฎิบติการเขียนบทความ สารคดี  บทสัมภาษณ์  ประกาศ                  
ค าปราศรัย การเขียนบทเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบทโฆษณา บทรายการโทรทัศน์ 
บทรายการวิทยุ บทละครเวที และการเล่าเรื่องข้ามสื่อ 

-รายวิชาใหม่ โดยผนวก
องค์ความรู้การเขยีนเพื่อ
งานนิเทศศาสตร์ และ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
และเพิ่มเติมการเล่าเรื่อง
ข้ามสื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงของสื่อ
ในปัจจุบัน 

3011103 วาทนิเทศศาสตร์เบ้ืองต้น                                       3(2-2-5) 
             Basic Speech Communication 
             หลักการพูด องค์ประกอบการพูด ประเภทของการพูด  การเตรียม
เนื้อหาในการพูด มารยาทในการพูดและการฟัง การวิเคราะห์ผู้ฟัง การสร้างความ
มั่นใจในการพูด ฝึกปฎิบัติการพูด การใช้เสียง การใช้อักขระ จังหวะการพูด               
การแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียง และการประเมินผลการพูด 
 

- ตัดรายวิชา 

3012102 วาทนิเทศศาสตร์ขั้นสงู                                          3(2-2-5) 
             Advanced Speech Communication 
             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  3011103 วาทนิเทศศาสตร์เบื้องต้น 
  หลักการพูดในสาขาวิชาชีพต่างๆ การวิเคราะห์ผู้ฟัง การใช้หลัก
จิตวิทยาในการพูด การใช้วาทะศิลป์ส าหรับงานนิเทศศาสตร์ เทคนิคการพูดเพื่อ
เสริมบุคลิกภาพ  ฝึกภาคปฏิบัติเการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์  การพูดเพื่องาน

- ตัดรายวิชา 
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โฆษณา การพูดเพื่อการแสดง การพูดในที่ชุมชน การพูดเชิงธุรกิจ การด าเนิน
รายการในฐานะเป็น โฆษก  ผู้ประกาศ พิธีกร ในงานแต่ละประเภท โดยเน้น                
การใช้ถ้อยค า น้ าเสียงและท่าทางที่เหมาะสม 

- 3011104 วาทนิเทศศาสตร์     3(2-2-5) 
   Speech Communication 
   แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด  การใช้ค า ประโยค และการออก
เสียงตามหลักการใช้ภาษาไทย  การวิเคราะห์ผู้ฟัง  
              ฝึกปฏิบัติการการพูดเพื่อการโน้มน้าวใจ การพูดในภาวะวิกฤติ               
การพูดในท่ีชุมชน การสร้างความมั่นใจและการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการพูด 

-วิชาใหม่ โดยการควบ
รวมรายวิชาวาทนิเทศ
ศาสตร์เบื้องต้น และวาท
นิเทศศาสตร์ขั้นสูง เข้า
เป็นรายวิชาเดียวกัน และ
เพิ่มข้อมูลการฝึกปฏิบัติ
ด้านวาทนิเทศศาสตร ์

3013101 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์                                           3(2-2-5) 
             Strategic Communication 
             การวิ เคราะห์ สถานการณ์ เพื่ อการจั ดการสื่ อสาร เชิ งกลยุท ธ์                    
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์                 
กลยุทธ์การสื่อสาร การสื่อสารในภาวะวิกฤต การสื่อสารเพื่อการพัฒนา                     
การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และ    
การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ 

- ตัดรายวิชา 

3013102 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม      3(2-2-5) 
             Intercultural Communication 
             การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล การติดต่อสื่อสารกับคนต่าง
วัฒนธรรม การสื่อสารบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สื่อมวลชนกับวัฒนธรรม สื่อสมัยใหม่กับ
กระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรม และการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
  ฝึกปฎิบติการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางการสื่อสารในสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 

- ตัดรายวิชา 
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3014101 การบริหารการสื่อสาร                                           3(2-2-5) 
             Communication Management 
             กระบวนการบริหารการสื่อสาร องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการสื่อสาร  การบริหารการสื่อสารในองค์กร การบริหารการผลิตและ
ทรัพยากรการสื่อสาร การบริหารการสื่อสารความเสี่ยง การบริหารงานกิจการ
สื่อสาร และภาวะผู้น าทางการสื่อสาร 

- ตัดรายวิชา 

- 3013105 การสื่อสารชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน   3(2-2-5) 
  Community Communication for Sustainable   
Development 
              แนวคิดการสื่อสารชุมชน การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีการและเครื่องมือ                 
การสื่อสาร บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารชุมชน การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
บทบาทของสื่อมวลชนและสื่อภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น สื่อมวลชนกับ
วัฒนธรรมสื่อสมัยใหม่กับกระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรม และการสร้าง         
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์  การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
ปัจจัยความส าเร็จในการสื่อสารชุมชน การประยุกต์ใช้วิธีการสื่อสารแบบ            
บูรณาการในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และน าเสนออัตลักษณ์ชุมชน                   
สู่สาธารณชน  
              ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการสื่อสารชุมชน ผลิตและใช้
สื่อชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประยุกต์ใช้และบูรณาการเครื่องมือ
การสื่อสารในการพัฒนา 

-รายวิชาใหม่ โดยผนวก
องค์ความรู้การสื่อสาร
ชุมชน การสื่อสารเพื่ อ
การพัฒนา การสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่
การปฏิบัติการสื่อสารเชิง
บูรณาการ 

3023201 การสื่อข่าวเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 
             Basic News Reporting 
             หลักการสื่อข่าว คุณลักษณะ ประเภทของข่าว และการเขียนข่าว 
คุณลักษณะของนักข่าว ทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานของการสื่อข่าว   
             ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวเน้นกระบวนการสัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบ

- 
 

ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก 
วารสารศาสตร ์
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ต่าง ๆ 
 
3043401 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง     3(2-2-5) 
  Radio Broadcasting Production 
             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  3041401 หลักการวิทยุกระจายเสียง  
และวิทยุโทรทัศน์ 
   การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสยีง ประเภทรายการวิทยุ หน้าท่ี
และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
เครื่องมือ เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  
              การฝึกปฏิบัติการผลิตรายการในสถานีวิทยุจริง 

- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก
วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์ 

3043402 การแสดง       3(2-2-5) 
  Performance 
             ทักษะพื้นฐานการแสดง การวิเคราะห์บทละคร การตีความบทละคร 
แรงจูงใจกับเหตุผลการแสดง การเคลื่อนไหวร่างกายบนเวที การแสดงละครเอเชีย 
ฝึกปฏิบัติการแสดงบนเวที และการวิจารณ์การแสดง 

- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก
วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์ 

3043403 การก ากับการแสดง                3(2-2-5) 
             Directing 
             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  3043402 การแสดง 
  องค์ประกอบของภาพบนเวที การก ากับภาพบนเวที บทบาทของ               
ผู้ก ากับการแสดง การเตรียมการจัดการแสดง การก ากับนักแสดง และ                          
ฝึกปฏิบัติการก ากับการแสดงละครร่วมสมัย 

- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก
วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์ 

3043404 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์     3(2-2-5) 
             Television  Production 
             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  3041401 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 
             กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน้าที่

- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก
วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์ 
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ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ฝึกผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 
 
3052502 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา                       3(2-2-5) 
             Advertising  Creativity  and  Production 
             ก าหนดกลยุทธ์  การสร้างสรรค์  การถ่ายทอดสู่ ช้ินงานโฆษณา 
กระบวนการสร้างสรรคง์านโฆษณา เพื่อให้ได้ภาพและหรือข้อความโฆษณาส าหรบั
สื่อประเภทต่างๆ ปฏิบัติการสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานโฆษณาประเภทต่าง ๆ 

- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก 
การโฆษณาและ 
สื่อสารตราสินค้า 

- 3081801 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสื่อ    3(2-2-5) 
             Computer for Media Design 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทของกราฟิก     
การใช้สีและตัวอักษรในคอมพิวเตอร์กราฟิก การจัดวางองค์ประกอบและจัดหน้า
การออกแบบ การถ่ายทอดแนวคิดและอารมณ์ความรู้สึกในการออกแบบ  
             ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการออกแบบ
กราฟิก และการน าเสนอกราฟิกทางจอภาพ สิ่งพิมพ์ และสื่ออ่ืน ๆ   

วิชาใหม่ 

- 3081802 สื่อใหม่ศึกษา     3(2-2-5)  
 New Media Studies   
 คุณลักษณะเฉพาะของสื่อใหม่ ทฤษฎีและแนวคิดด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสื่อ บทบาทของสื่อใหม่และการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ ผลกระทบ
ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม  

ฝึ กป ฏิ บั ติ ก ารคิ ด วิ เค ราะห์ เกี่ ย วกั บ เทค โน โลยี สื่ อ ใหม่  แล ะ                         
การประยุกต์ใช้สื่อใหม่ 

วิชาใหม่ 

- 3092901 การสร้างไอดอล                3(2-2-5) 
   Idol Creation 
   หลักการสร้างตัวตน การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างจุดเด่นของ
ตัวตน กลยุทธ์การน าเสนอตัวตน ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ                   
การบูรณาการตัวตนเพื่อให้เข้ากับสื่อต่าง ๆ 

วิชาใหม่ 



95 

 

                                                                                                                      

95
 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
   ฝึกปฏิบัติการค้นหาตัวตน การละลายพฤติกรรม การประกอบสร้าง
ตัวตน และการน าเสนอตัวตนผ่านสื่อ 

- 3102101 ผู้ใช้สื่อดิจิทัล                 3(2-2-5)  
             Digital Media User 
   การวิเคราะห์ลักษณะและประเภทของผู้ใช้สื่อดิจิทัล พฤติกรรมและ
จิตวิทยาผู้ใช้สื่อดิจิทัล ส าหรับการวางแผนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่านช่องทาง
สื่อดิจิทัลที่หลากหลาย  
              ฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้สื่อดิจิทัล และวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ใช้สื่อดิจิทัล 

วิชาใหม่ 

- 3102102 การสร้างสรรค์คอนเทนต์สื่อดิจิทัล                         3(2-2-5)   
             Creation of Digital Media Content 
   หลักการและกระบวนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ ประเภทของคอน
เทนต์ในสื่อดิจิทัล กลยุทธ์การเล่าเรื่องและการถ่ายทอดเรื่องราวในสื่อดิจิทัล 
เทคนิคการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการออกแบบและ
ผลิตเนื้อหา การเลือกช่องทางและน าเสนอคอนเทนต์ดิจิทัลตามลักษณะ
กลุ่มเป้าหมาย 
               ฝึกปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ การสืบค้น รวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ออกแบบผลิตเนื้อหา และน าเสนอคอนเทนต์ดิจิทัล 

วิชาใหม่ 

- 3103101 กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล                           3(2-2-5)
   Production Process for Digital media 

 หลักการกระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-
production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-
production)  
            ฝึกปฏิบัติการด าเนินการผลิตสื่อดิจิทัลตามกระบวนการผลิตสื่อ            
การวางแผนและถ่ายทอดคอนเทนต์ การใช้อุปกรณ์การผลิต เทคนิคและ
กระบวนการหลังการผลิตสื่อดิจิทัล 

วิชาใหม่ 
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- 3103102 การสร้างสรรค์รายการสดและเทคนิคการสตรีมมิ่ง   3(2-2-5)  

             Creation of Live Program and Streaming Techniques 
 ลักษณะและรูปแบบรายการ องค์ประกอบการน าเสนอการออกแบบ

คอนเทนต์ เทคนิคและกลวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความน่าสนใจ การใช้เทคนิค
สตรีมมิ่งเพื่อการน าเสนอรายการบนสื่อดิจิทัล 
            ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์รายการสดโดยใช้เทคนิคสตรีมมิ่งเพื่อการ
น าเสนอบนสื่อดิจิทัล 

วิชาใหม่ 

หมวดวิชาเอกเลือก 
กลุ่มวชิาวารสารศาสตร์   
3021201 หลักวารสารศาสตร์      3(3-0-6) 

 Principles  of  Journalism 
             ระบบข่าวสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิการรับรู้ข่าวสารใน
สังคม ความต้องการและการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร ความหมาย คุณค่าและ
ความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริง ความคิดเห็น  ความจริง ประวัติและพัฒนาการของ
งานวารสารศาสตร์ในด้านแนวคิด การจัดองค์กรและสื่อ การแตกตัวของกลุ่ม
ความคิดทางวารสารศาสตร์ในสังคม บทบาทของงานข่าวและข้อเขียนทางวารสาร
ศาสตร์ต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรม หลักจริยธรรมทางวิชาชีพวารสาร
ศาสตร์ 

3021201 หลักวารสารศาสตร์     3(3-0-6) 
 Principles  of  Journalism 

             ระบบข่าวสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิการรับรู้ข่าวสารใน
สังคม ความต้องการและการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร ความหมาย คุณค่าและ
ความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริง ความคิดเห็น  ความจริง ประวัติและพัฒนาการของ
งานวารสารศาสตร์ในด้านแนวคิด การจัดองค์กรและสื่อ การแตกตัวของกลุ่ม
ความคิดทางวารสารศาสตร์ในสังคม บทบาทของงานข่าวและข้อเขียนทาง
วารสารศาสตร์ต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรม วารสารศาสตร์ในยุค
ดิจิทัล หลักจริยธรรมทางวิชาชีพวารสารศาสตร์ 

-ปรับปรุงค าอธิบายวิชา 
โดยเพิ่มเติมประเด็น 
“วารสารศาสตร์ในยุค
ดิจิทัล” 

3022201 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Print Media in Digtal Age  
             หลักการการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป          
การเตรียมข้อมูล องค์ประกอบภาพ การจัดวางเลย์เอาท์ การใช้ระบบกริด การใช้
ภาพ สี ตัวอักษรส าหรับสิ่งพิมพ์ดิจิทัล การตกแต่งภาพส าหรับงานสิ่งพิมพ์ และฝึก
ปฏิบัติการจัดท าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Publishing) 
 

- ตัดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
3022202 การบรรณาธิกรสื่อ      3(2-2-5) 

 Media Editor 
             การบรรณาธิการ ภาษาในงานบรรณาธิการ การออกแบบหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วารสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในยุคดิจิทัล  
             ฝึกปฎิบติการเตรยีมตน้ฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ การตรวจแก้  คัดย่อ
ต้นฉบับ การจัดหน้าและตกแต่งหน้าท าเล่ม 

- ตัดรายวิชา 

- 3023201 การสื่อข่าวเบ้ืองต้น    3(2-2-5) 
   Basic News Reporting 
               หลักการสื่อข่าว คุณลักษณะ ประเภทของข่าว และการเขียนข่าว 
คุณลักษณะของนักข่าว ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสื่อข่าว การสื่อข่าวและการ
เขียนขา่วในยุคดิจิทัล   
               ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวเน้นกระบวนการสัมภาษณ์ และการเขียนข่าว
แบบต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล 

ย้ายมาจากกลุ่มวิชา 
เอกบังคับ  

 

3023202 การสื่อข่าวขั้นสูง                 3(2-2-5) 
 Advanced News Reporting 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น 
  เทคนิคการสื่อข่าวเชิงสืบสวน เชิงวิจัย เชิงอธิบายความ การวิเคราะห์
ข่าว การพัฒนาความรู้และทักษะในกระบวนการสื่อข่าว ประยุกต์ใช้วิธีการสื่อข่าว
ในสื่อต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อข่าว 
             ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวข้ันสูงภาคสนาม 

- ตัดรายวิชา 

3024201 โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์                          3(2-2-5) 
 Special  Project  in  Journalism 

            ทฤษฎีทางด้านวารสารศาสตร์และการจัดท าโครงการพิเศษ โดยการ
ก ากับดูแลของอาจารย์และ / หรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ฝึกปฏิบัติจดัท าโครงการพิเศษดา้นวารสารศาสตร ์
 

- ตัดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
กลุ่มวชิาการประชาสัมพนัธ ์   
3032301 สื่อประชาสัมพันธ์                                                3(2-2-5) 

 Public  Relations  Media 
             บทบาท ความส าคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กร การใช้สื่อ
ประเภทต่ างๆเป็นเครื่องมือที่ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้ านการ
ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมุ่งให้นักศึกษา
มีความสามารถในการเลือกใช้สื่อ  
             ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

- 
 

ตัดรายวิชา 

3032302 การสื่อสารองค์กร                 3(2-2-5) 
 Organization Communication 

             แนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในองค์กร บทบาท 
ความรับผิดชอบและสิ่งที่จ าเป็นในการสื่อสารองค์กร วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้าง
องค์กร การควบคุม หน้าที่ในการด าเนินการตัดสินใจ และจริยธรรมการสื่อสารใน
องค์กร 
             ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการวางแผนการสื่อสารองค์กร การผลิตการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในองค์กร ระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 

3032302 การสื่อสารองค์กร                3(2-2-5) 
 Organization Communication 

             แนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในองค์กร บทบาท 
ความรับผิดชอบและสิ่งที่จ าเป็นในการสื่อสารองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 
โครงสร้างองค์กร การควบคุม หน้าที่ในการด าเนินการตัดสินใจ และจริยธรรม
การสื่อสารในองค์กร 
             ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการวางแผนการสื่อสารองค์กร การผลิต
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์กร ระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 

คงเดิม 

3033301 กิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์               3(2-2-5) 
 Special Event for Public  Relations 

             องค์ประกอบการจัดกิจกรรมพิเศษ การวางแผนกิจกรรมพิเศษ  
             ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผล
การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

- 
 

ตัดรายวิชา 

3033302 ประชามติ                 3(2-2-5) 
 Public  Opinion 

             การสื่อสารกับประชามติ ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับประชามติ 
การวิเคราะห์ประชามติ            
             ฝึกปฏิบัติประชามติ และเผยแพร่ประชามติสูส่าธารณชน 

- ตัดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
3034301 การโน้มน้าวใจเพ่ือการประชาสัมพันธ์    3(2-2-5) 

 Persuasive Communication for Public Relations 
             วิธีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบการ
สื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  จริยธรรมการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาและสังคมวิทยา ที่เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจสามารถ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานประชาสัมพันธ์ 
             ฝึกปฏิบัติสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 

- ตัดรายวิชา 

กลุ่มวชิาวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์   
3041402 การแต่งหน้าและการแต่งกาย                                  3(2-2-5) 
             Make-up and Costumes 
             ความรู้เบื้องต้นของการแต่งหน้ากับแต่งกาย องค์ประกอบของการ
แต่งหน้ากับแต่งกาย การเลือกวัสดุแต่งหน้ากับแต่งกาย เทคนิคพิเศษในการ
แต่งหน้ากับแต่งกายให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง บทบาทตัวละครผ่านสื่อการแสดง
ละครเวที ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย 

- ตัดรายวิชา 

3042401 การออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล               3(2-2-5)  
             Scenery Design for Television Broadcasting in Digital 
Age  
             ความรู้เบื้องต้นการออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ หลักการออกแบบฉาก
วิทยุโทรทัศน์ การเลือกวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์  
             ฝึกปฏิบัติการออกแบบฉากวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิทลั 
 

- ตัดรายวิชา 

- 3043402 การแสดง     3(2-2-5) 
  Performance 
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดง การแสดงละครเอเชีย ละครและ
ทักษะการแสดง การวิเคราะห์บทละครและการตีความบทละคร แรงจูงใจและ
การเตรียมความพร้อมของนักแสดง การสร้างภาพบนเวที และการเคลื่อนไหวบน

ย้ายมาจากกลุ่มวิชา 
เอกบังคับ 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
เวที  
              ฝึกปฏิบัติการความพร้อมร่างกาย การใช้เสียง การสวมบทบาทตนเอง 
การสวมบทบาทสมมติ การฝึกซ้อมการแสดงและการวิจารณ์การแสดง 

- 3043403 การก ากับการแสดง    3(2-2-5) 
  Directing 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  3043402 การแสดง 
  องค์ประกอบของภาพบนเวที การก ากับภาพบนเวที บทบาทของ                
ผู้ก ากับการแสดง การเตรียมการจัดการแสดง การก ากับนักแสดง  
             ฝึกปฏิบัติการการสร้างภาพบนเวที ก ากับนักแสดง ภาพ แสง เสียง 
ฉาก ส าหรับการแสดงละครร่วมสมัย 

ย้ายมาจากกลุ่มวิชา 
เอกบังคับ  

 

3043405 มัลติมีเดียส าหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์      3 (2-2-5) 
             Multimedia in Radio and Television Broadcasting 
             หลักการตัดต่อข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงส าหรับงาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การเตรียมไฟล์ข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
และเสียง ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการปรับแต่งไฟล์ การใช้ไทม์ไลน์ 
การตัดต่อภาพและเสียง การใส่ไตเติ้ล การใส่เสียงบรรยาย การใส่เสียงดนตรี
ประกอบ การจัดการเครื่องมือการตัดต่อ การควบคุมภาพ การใช้ทรานสิชัน             
การใช้เอฟเฟกส์ และการน าไฟล์ออก (export) 

- ตัดรายวิชา 

3043406 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์          3(2-2-5)  
             Radio and Television Broadcasting  Programs  
             การวางแผนการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
องค์ประกอบในการวางแผน หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ รายการสัมภาษณ์ รายการปกิณกะ รายการข่าว และรายการสารคดี 
 
 

- ตัดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
3044401 โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์       3(2-2-5) 
           Special  Project  in  Radio and Television Broadcasting 
           ก ารจั ด ท า โค ร งก ารพิ เศ ษ  งาน ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ าที่ เกี่ ย ว กั บ งาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยมีอาจารย์และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่
ปรึกษา 

- ตัดรายวิชา 

 3051501 หลักการสื่อสารตราสินค้า    3(3-0-6) 
             Principles of Brand Communications 
              แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า ความส าคัญของตราสินค้า คุณค่าตรา
สินค้า องค์ประกอบของ คุณค่าตราสินค้า การบริหารจัดการตราสินค้า เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์                
การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การตลาดดิจิทัล เป็นต้น การสร้างแผนการสื่อสาร
การตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างและรักษาตราสินค้า 

วิชาใหม่ 

 3052502  การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา    3(2-2-5) 
   Advertising  Creativity  and  Production 
              ก าหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์ การถ่ายทอดสู่ ช้ินงานโฆษณา 
กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อให้ได้ภาพและหรือข้อความโฆษณา
ส าหรับสื่อประเภทต่าง ๆ  

  ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 

คงเดิม  
และย้ายมาจากเอกบังคับ 

 3053501 การตลาดเชิงดิจิทัลเพ่ือการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า     
             3(2-2-5) 

  Digital Marketing for Advertising and Brand  
  Communications 

              แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อน ามาใช้ในการโฆษณา
และการสื่อสารตราสินค้า การบริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสารการตลาด

วิชาใหม่ 
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เชิงดิจิทัลเพื่อน ามาใช้ในการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า 
              ฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงดิจิทัล และการใช้
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงดิจิทัล 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยีการสื่อสาร   
3081801 การพัฒนาสื่อสร้างสรรค ์                                       3(2-2-5) 
             Development of Creative Media 
             การออกแบบ การพัฒ นาสื่ อด้ วยการสร้างภาพนิ่ ง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ รูปแบบการน าเสนอสื่อ การสร้างล าดับภาพใน
สื่อดิจิทัลวิดีโอ การออกแบบเสียง การบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ และการผลิต
วิดีโอดิจิทัล 

- ตัดรายวิชา 

3082801 การออกแบบกราฟิกขอ้มูล      3(2-2-5)   
             Infographic Design  
             การสื่อสารด้วยการอธิบายข้อมูล เรื่องราว แนวคิด ผ่านการสรุป 
วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลส าหรับการออกแบบและสื่อสารเล่าเรื่องด้วยภาพ 
และการน าเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศประเภทกราฟิกข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

- ตัดรายวิชา 

3083801 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานนิเทศศาสตร์                   3(2-2-5) 
             Information Technology for Communication Arts 
             หลักการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้น 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนิเทศศาสตร์ และแสวงหาข้อมูล ความรู้จากสื่อ
สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลและแหล่งสารสนเทศด้านนิเทศศาสตร์  
การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บสารสนเทศบนระบบ
ฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การใช้ระบบมัลติมีเดีย  และการเรียนรู้
สังคมในยุคของข้อมูลข่าวสาร 
              ฝึกปฏิบัติการสร้างสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
 

- ตัดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
- 3083801 การตัดต่อส าหรับงานมัลติมีเดีย   3(2-2-5)  

             Editing for Multimedia  
              หลักการตัดต่อข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงส าหรับงาน
วิทยุ ก ระจาย เสี ย งและวิทยุ โท รทั ศน์  ก าร เตรี ยม ไฟล์ ข้ อมู ล  ภ าพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  
              ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการปรับแต่งไฟล์ 
การใช้ไทม์ไลน์ การตัดต่อภาพและเสียง การใส่ไตเติ้ล การใส่เสียงบรรยาย การใส่
เสียงดนตรีประกอบ การจัดการเครื่องมือการตัดต่อ การควบคุมภาพ การใช้  
ทรานสิชัน การใช้เอฟเฟกส์ และการน าไฟล์ออก (export) 

วิชาใหม่ 

- 3083802 เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียเพ่ืองานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5)  
             Information Technology and Multimedia for   
             Communication Arts  

 หลักการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้
ข้อมูลสารสนเทศด้านนิเทศศาสตร์ การแสวงหาข้อมูล รวบรวม คัดเลือก และ
ประเมินสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การออกแบบและ
พัฒนาสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน ์
              ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียกับ
งานนิเทศศาสตร์ 

วิชาใหม่ 

3083802 สื่อดิจิทัล                                                          3(2-2-5) 
             Digital Media 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล เครื่องมือ เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัล 
พัฒนาการของสื่อดิจิทัล   บทบาทและความส าคัญของสื่อดิจิทัลต่อสังคม 
ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและ
สิ่งแวดล้อม  
              ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์และการใช้งานสื่อดิจิทลั 

- ตัดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
3084801 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้                           3(2-2-5) 
             Development of Learning Media  

 แนวคิด หลักการทฤษฎีสื่อในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบ
เพื่อการเรียนรู้ การประเมินผลประสิทธิภาพสื่อเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
             ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรยีนรู ้
 
 

- ตัดรายวิชา 

- 3083803 การผลิตรายการพอดแคสต์                 3(2-2-5)  
             Podcast Production 
   ลักษณะและรูปแบบรายการพอดแคสต์ องค์ประกอบในการน าเสนอ 
การออกแบบคอนเทนต์ เทคนิคและกลวิธีการสื่อสารและการใช้องค์ประกอบ
เสียงเพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรายการพอดแคสต์ กระบวนการสร้างสรรค์
พอดแคสต์  
              ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ การจัดและผลิตรายการ
พอดแคสต์ เครื่องมือ เทคนิคการผลิตรายการพอดแคสต์ 
 
 

วิชาใหม่ 

 3091901 การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะบนใบหน้า   3(2-2-5)  
              Creative Facial Arts Design  
    ความรู้เบื้องต้นของการแต่งหนา้ รูปแบบการแต่งหน้า อุปกรณ์การ
แต่งหน้า ข้ันตอนและวิธีการแต่งหน้า และการออกแบบสร้างสรรค์การแต่งหน้า
เพื่องานการแสดง 
    ฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะบนใบหน้า ประกอบด้วยการ
แต่งหน้าแฟนซี แต่งหน้าเอฟเฟคท์ การแต่งหน้าเลยีนแบบ แต่งหน้าตามบทบาท
ในงานละคร 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 
3092902 โมเดิร์นแดนซ ์                3(2-2-5) 
             Modern dance 
   การแยกส่วนร่างกายตามจังหวะเพลง ( isolation) พื้นฐานการ
เคลื่อนไหวร่างกาย การถ่ายน้ าหนักร่างกาย การจัดระเบียบร่างกาย การเต้นเพื่อ
ใช้สื่อสารเนื้อหาของเพลง การสร้างสรรค์ท่าเต้นกับการแสดง การถ่ายทอดท่า
เต้น  
              ฝึกปฏิบัติการนับจังหวะ การเคลื่อนไหวร่างกาย การสร้างสรรค์ท่า
เต้นโมเดิร์นแดนซ์ 

วิชาใหม่ 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2562 

--------------------------------------------- 
เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับ

ความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2562"  
  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 
  ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ให้ยกเลิก 
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2560 
4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
4.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“คณะ”   หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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“ส านักส่งเสริมวิชาการฯ”  หมายความว่า  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่งในส านักส่งเสริมวิชาการฯที่รับผิดชอบด้าน
ทะเบียนและการประมวลผล 

“คณบดี”   หมายความว่า คณบดีของแต่ละคณะ และผู้อ านวยการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

“ประธานโปรแกรมวิชา”  หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งให้เป็นประธานในการ
บริหารจัดการโปรแกรมวิชา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการ
เรียน 

“นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ 
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการจัดการศึกษา

ภาคปกต ิ
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
“บุคลากรประจ าการ” หมายความว่า บุคคลที่ก าลังปฏิบัติงานทั้งสังกัดภาครัฐบาลหรือเอกชน 

โดยไม่จ ากัดอาชีพ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับ

บุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) หรือโครงการอ่ืนที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
ปกติ 

“ภาคการศึกษา”  หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจ
จัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้ 

“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ ถัดจากภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย 

“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร” หมายความว่า เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

หมวด 1 
ระบบการจดัการศึกษา 

 
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 2 รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาค

พิเศษ ดังนี้ 
การจัดการศึกษาภาคปกติ  ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มีสัดส่วนการ
ลงทะเบียนและจ านวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 7 กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ข้อ 8 การก าหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา 

8.1 ก าหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย  รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวน
ชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง การก าหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

8.2 การคิดหน่วยกิต และการก าหนดจ านวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 9 การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้คณะ
ด าเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา ให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

9.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
9.1.1 นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และส าหรับภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่ก าหนด ให้อธิการบดีเป็น
ผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 

(2) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการลงทะเบียน
เรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
การช าระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี การศึกษาภาคพิเศษ 

(3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ในช่วง
ระยะเวลาที่ก าลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชพี หรือสหกิจศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ยให้ลงทะเบียน
กับนักศึกษาภาคพิเศษได้ 

9.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผลและความ

จ าเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่ก าหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี 
(2) นักศึกษาต้องขออนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่รับมอบหมายจากอธิการบดี เพื่อ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียนในภาคการศึกษา
สุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(3) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ 
9.2 นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

เพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้ าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่ก าหนดไว้ ตามข้อ 9.1.1 หรือข้อ 9.1.2 แล้วแต่กรณี 
9.3 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัย 

9.4 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
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9.5 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ 
จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและต้อง
เสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถื อว่า
นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

9.6 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผล
อันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อคืนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับ
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 

9.7 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดี
อาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืน แทนการลงทะเบียนใน
มหาวิทยาลัย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 

9.8 การลงทะเบียนรายวิชา และการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ให้ด าเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
หมวด 2 

การรับเข้าศึกษา 
 

ข้อ 10 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 10 เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ที่ก าหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 12 การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
มหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
โดยให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้ 

ข้อ 14 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่
ตนสอน  

ข้อ 15 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 16 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
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ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน  
 

หมวด 3 
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ 

 
ข้อ 18 การลา 

18.1 การลาป่วย 
นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษา

ป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้วน าไปขออนุญาตต่อ
อาจารย์ผู้สอน 

18.2 การลากิจ 
นักศึกษามีกิจจ าเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว

น าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน 
18.3 การลาพักการศึกษา 

18.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้ 
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ 35 เห็นสมควร 

18.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า ให้ยื่นใบลา
ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

18.3.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า 
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

18.4 การลาออก 
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผ่านการเห็นชอบของผู้ปกครอง 
อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 19 การย้ายสาขาวิชา 
19.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับการเห็นชอบ

ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด และคณบดีของคณะ แล้วให้ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสรมิวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องท าให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

19.2 การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับความเห็นชอบของ
ประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไปสังกัด 
แล้วให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องท าให้แล้วเสร็จตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 



112 

 

                                                                                                                      

112
 

20.1 เสียชีวิต 
20.2 ลาออก 
20.3 พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ 10 
20.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล ตามข้อ 21 
20.5 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตามการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
20.6 มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนดไว้ หรือใช้เวลาใน

การศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดในข้อ 31.4 ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 31.2 และข้อ 31.3 
20.7 ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เป็นคร้ังที่สอง 
20.8 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
20.9 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 20.4 ข้อ 20.5 ข้อ 20.6 ข้อ 20.7และข้อ  20.8 ให้
มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 21 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล 
21.1 นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

21.1.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เร่ิมเข้า
ศึกษา 

21.1.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 
ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 
ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 

21.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ต่ ากว่า 1.80 

21.2 นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
21.2.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 3 นับตั้งแต่เริ่ม

เข้าศึกษา 
21.2.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 6 ที่ 9 ที่ 12 ที่ 

15 ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
21.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย

ต่ ากว่า 1.80 
21.3 กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ให้ถึง 2.00 ได้ 
 
 
 
 
 



113 

 

                                                                                                                      

113
 

หมวด 4 
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม 

 
ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคการศึกษาอย่าง

สม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย เว้นแต่
รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติผล
เป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืน
ใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 

ข้อ 23 นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
23.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
23.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
23.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานั้น 
23.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ 23.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ 

“F” แล้วแต่กรณ ี
ข้อ 24 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์ยื่นค าร้อง

ขอสอบภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการตามข้อ 35 

ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ 
หรือไม่ยื่นค าร้องขอสอบตามก าหนด โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 26.3 วรรคสอง 

ข้อ 25 ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้  
25.1 ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้  

ระดับผลการเรียน   ความหมาย   ค่าระดับผลการเรียน 
  A    ดีเยี่ยม (Excellent)   4.00 
  B+    ดีมาก (Very Good)   3.50 
  B    ดี (Good)    3.00 
  C+    ดีพอใช้ (Fairly Good)    2.50 
  C    พอใช้ (Fair)    2.00 
  D+    อ่อน (Poor)    1.50 
  D    อ่อนมาก (Very Poor)    1.00 
  E    ตก (Fail)    0.00 
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กรณีที่มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า 20 คน ให้ประเมินผลโดยใช้
วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1  

กรณีที่มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้ประเมินผลโดย
วิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย 5 ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ
ทางสัมมนา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษาอิสระ และ
รายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท -ป-อ) เช่น 1(0-60-0)) เป็นต้น ให้
ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1 

ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด
การเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D”ุถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น 
“E”ุในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้  

25.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดย
ไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้    

ระดับผลการเรียน  PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม” 
ระดับผลการเรียน  P (Pass)  หมายถึง “ผ่าน” 
ระดับผลการเรียน  F (Fail)    หมายถึง “ไม่ผ่าน” 
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
25.3 การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้

ระดับผลการเรียนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผลการ
เรียนต่ ากว่า “C” เป็นคร้ังที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

25.3.1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพต่าง ๆ ตามล าดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 

25.3.2 ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามล าดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ 25.3.1 ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนร ายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ โดยให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลด าเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W" 

ข้อ 26 ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน  
26.1 AU (Audit) ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และ

ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 
26.2 W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.2.1 นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนด 15 วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม - ถอน
รายวิชา และก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.2.2 นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
26.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมินที่ผู้สอนก าหนด 
26.3 I (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับ
การประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป 
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26.3.2 เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้ยื่นค าร้องขอ
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ 35 พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 

การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมด
และผลการประเมินผลการศึกษาภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I”ุนั้นเป็น “E”ุ
หรือ “F”ุแล้วแต่กรณี 

ข้อ 27 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P” 

ข้อ 28 การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้น าหน่วยกิตมารวมเป็น
ตัวหารเฉลี่ย 

กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และ
เปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอ่ืนแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย 

ข้อ 29 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ดังนี้  

29.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ  
29.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ  
29.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 30 ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
30.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้

ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อย
กว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

ส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งจาก
สถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 

30.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C”ุตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F”ุตาม
ระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน  

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 

30.3 นักศึกษาภาคปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน 

30.4 นักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน  
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หมวด 5 
การส าเร็จการศึกษา 

   
ข้อ 31 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

31.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน

เพิ่มเติม 
31.3 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
31.4 ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้ 

31.4.1 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษาและในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ ก่อน 8 ภาค
การศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

31.4.2 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 12 ภาค
การศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

กรณีมีการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
ก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อก าหนดในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 32 การเสนอส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและ
ด าเนินการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวกับการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ 34 การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ่ายค่าตอบแทนการสอน โดยอาจจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการศึกษาภาคปกติและ
การศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ 35 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มีกรรมการ 
ประกอบด้วย 

35.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
35.2 คณบดีทุกคณะ     เป็นกรรมการ 
35.3 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ 
35.4 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นกรรมการ 
35.5 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล  เป็นกรรมการ 
35.6 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
35.7 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่ มเติมก็ได้ แต่
ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 13 คน 

ให้คณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบ และท าหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
ข้อ 36 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสุดท้ายของการสอบ

ปลายภาค 
ข้อ 37 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ง เพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย
ชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแกว้) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปรญิญาตรี พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยา
ลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้น
การเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้
ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”ุหมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี”ุหมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา 
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 “การศึกษาโดยระบบอ่ืน”ุหมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ 
และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของ
มหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต 
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน 
ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้น
การเรียน 
 ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผลการ
เรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วัน
สุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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 กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ได้ 
 ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และพ้น
สภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
  (4)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาจากมหาวทิยาลัย 
 ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวชิาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกติที่ขอ
โอน 
  (4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดในข้อ 4 ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัตขิ้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  (2) เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
  (3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1) รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  
 (2) การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3) ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
  (5) จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
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  (6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา 

 (7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P”ุในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วย
กิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10 การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์
ดังนี้ 

 (1) ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2) ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและได้รับ
ผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
โดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการยกเว้น
การเรียนรายวิชา 

ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี

ปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 
 

 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ชื่อ – นามสกุล  นายประจักษ์  กึกก้อง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา   สถาบันที่ส าเร็จ    ปีท่ีส าเร็จ 
 ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2558 
 นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2549 
 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)   สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  2543 
  
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง  
ประจักษ์ กึกก้อง และคณะ. (2563). โลกของนักเล่นกีฬา E-Sport : การเปลี่ยนความหมายและมุมมองต่อเกม

ออนไลน์ของวัยรุ่นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน” วันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง. 

ประจักษ์ กึกก้อง และคณะ. (2562). ความส าคัญของปัจจัยทัศนคติ แรงจูงใจ และส่วนประสมทางการตลาด
ของนักศึกษาที่บริโภคชานมไข่มุกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. หน้า 1069-1075. 

ประจักษ์ กึกก้อง และธัญรดี บุญปัน. (2561). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมี
คุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ    
ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก.  
หน้า 481-487. 

ประจักษ์ กึกก้อง. (2561). แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดก าแพงเพชร. ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” วันที่  18-19 ตุลาคม 2561.                 
หน้า 984-993. 

ประจักษ์ กึกก้อง, ธัญรดี บุญปัน และณัฐพล วรรณ์สุทธะ. (2561). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท านาข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ประเทศไทย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโน โลยีทางการ
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. หน้า 136-141. 

 



126 

 

                                                                                                                      

126
 

3. รายวิชาที่สอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
3001001  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  3(3-0-6) 
3001002  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5) 
3012103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน  3(3-0-6) 
3013104 การบริหารจัดการการสื่อสารแบบข้ามสื่อ  3(2-2-5) 
3083803 การผลิตรายการพอดแคสต์    3(2-2-5) 
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ชื่อ – นามสกุล  นายศุภโชคชัย  นันทศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา   สถาบันที่ส าเร็จ    ปีที่ส าเร็จ 
 ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2559 
 ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2550 

นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2546 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
 
ศุภโชคชัย นันทศรี (2561). การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจภูมิปัญญาศิลปกรรมสกุลช่างก าแพงเพชร. ใน

รายงานการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 3 กันยายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ศุภโชคชัย นันทศรี (2560). แนวทางการจัดการส าหรับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง        
จังหวัดก าแพงเพชร. ในรายงานการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ วิทยาการจัดการ2017 : การวิจัยยุค
ประเทศไทย 4.0 วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

Suphachokchai N & Phathooramphai P & thanatron J & wanassanan N & Pimnara B (2 0 2 1 ) . 
Keychain from Grass Broom Remnants to be Culture Spuvenirs of Kamphaeng Phet 
Province. Bangkok: Phranakhon Rajabhat University. 

Suphachokchai N & Phathooramphai P & thanatron J & wanassanan N & Pimnara B (2 0 2 1 ) . 
Floating Honeycomb Lanterns Develop with a Chaging Lifestyle. Bangkok: 
Phranakhon Rajabhat University. 

 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
3002004  การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องข้ามสื่อ 3(2-2-5) 
3011101 หลักนิเทศศาสตร์     3(3-0-6) 

  3043402 การแสดง     3(2-2-5) 
  3091901 การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะบนใบหน้า  3(2-2-5) 
  3092901 การสร้างไอดอล     3(2-2-5) 

3092902 โมเดิร์นแดนซ์     3(2-2-5) 
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ชื่อ – นามสกุล  นางสาวพิมพ์นารา  บรรจง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา   สถาบันที่ส าเร็จ    ปีท่ีส าเร็จ 

ปร.ด. นิเทศศาสตร์นวัตกรรม)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  2562  
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน )  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2553 
M.A. (Multimedia)   Swinburne University    2549 

      of Technology, Australia   
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)  มหาวิทยาลัยนเรศวร   2547 
 

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
 
พิมพ์นารา บรรจง (2563). กระบวนการสื่อสารการเรียนรู้บนเว็บไซต์ยูทูบ กรณีศึกษารายการความงาม. 

วารสาร สาร สื่อ ศิลป์, 2(4), 47-60. (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2563). 
Suphachokchai N & Phathooramphai P & thanatron J & wanassanan N & Pimnara B (2 0 2 1 ) . 

Keychain from Grass Broom Remnants to be Culture Spuvenirs of Kamphaeng Phet 
Province. Bangkok: Phranakhon Rajabhat University. 

Suphachokchai N & Phathooramphai P & thanatron J & wanassanan N & Pimnara B (2 0 2 1 ) . 
Floating Honeycomb Lanterns Develop with a Chaging Lifestyle. Bangkok: 
Phranakhon Rajabhat University. 

 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
3002003 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 

  3003001 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ขั้นสูง   3(3-0-6) 
  3081801 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อ     3(2-2-5)  
  3081802 สื่อใหม่ศึกษา      3(2-2-5)  
  3102101 ผู้ใช้สื่อดิจิทัล       3(2-2-5)  
  3102102 การสร้างสรรค์คอนเทนต์สื่อดิจิทัล    3(2-2-5) 
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ชื่อ – นามสกุล  นางสาวธัญรดี  บุญปัน 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 

1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา   สถาบันที่ส าเร็จ    ปีท่ีส าเร็จ 
 นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2553 
 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  2549 
 

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
ธัญรดี บุญปัน และคณะ. (2561). การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายตะกร้าแฮนด์เมดของกลุ่มสตรีบ้าน                

ศรีโยธิน ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561              
ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.                    
หน้า 1027-1031. 

ประจักษ์ กึกก้อง และธัญรดี บุญปัน. (2561). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมี
คุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                   
ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก. 
หน้า 481-487. 

ประจักษ์ กึกก้อง, ธัญรดี บุญปัน และณัฐพล วรรณ์สุทธะ. (2561). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท านาข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ประเทศไทย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. หน้า 136-141. 

 

3. รายวิชาที่สอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
3013105  การสื่อสารชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(2-2-5) 
3061601 การถ่ายภาพดิจิทัล    3(2-2-5) 
3102102 การสร้างสรรค์คอนเทนต์สื่อดิจิทัล   3(2-2-5)   
3103101 กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล    3(2-2-5)  
3103102 การสร้างสรรค์รายการสดและเทคนิคการสตรีมม่ิง  3(2-2-5) 
3052502 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา  3(2-2-5) 
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ชื่อ – นามสกุล  นางพธูร าไพ  ประภัสสร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถาบันที่ส าเร็จ   ปีท่ีส าเร็จ 

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2557 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)    มหาวิทยาลัยนเรศวร  2542 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)    มหาวิทยาลัยพายัพ  2539 

  
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
Phathooramphai P & Suphachokchai N & thanatron J & wanassanan N & Pimnara B (2 0 2 1 ) . 

Keychain from Grass Broom Remnants to be Culture Spuvenirs of Kamphaeng Phet 
Province. Bangkok: Phranakhon Rajabhat University. 

Phathooramphai P & Suphachokchai N & thanatron J & wanassanan N & Pimnara B (2 0 2 1 ) . 
Floating Honeycomb Lanterns Develop with a Chaging Lifestyle. Bangkok: 
Phranakhon Rajabhat University. 

Phathooramphai P & Suphachokchai N & thanatron J & wanassanan N & Pimnara B (2020). The 
local language of the Phran Kratai city Kamphaeng Phet Province. International 
conference on art and culture Network 2020. Kampheang-Phet: Kampheang-Phet 
Rajabhat University. 11-13 March 2020.  

Phathooramphai P & Suphachokchai N & thanatron J & wanassanan N & Pimnara B (2020). 
Beliefs and Faiths from Overseas Chinese into Khlong Lan , Kamphaeng Phet. 
International conference on art and culture Network 2020. Kampheang-Phet: 
Kampheang-Phet Rajabhat University. 11-13 March 2020.  

 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
3003002 การวิจัยนิเทศศาสตร์    3(2-2-5)  
3004001 การสัมมนานิเทศศาสตร์    3(2-2-5) 
3011104 วาทนิเทศศาสตร์     3(2-2-5) 
3033301 กิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์  3(2-2-5) 
3052501 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   3(2-2-5) 

 


