
 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 

 
 
 
 

 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



 

ค าน า 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ  

 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

1.  ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย :    หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Communication Arts Program in Communication Arts 

2.  ช่ือปริญญา  
ชื่อเต็ม (ไทย) :  นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑติ (นเิทศศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ไทย)    :  นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Doctor  of  Communication Arts  (Communication Arts) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :     D.Com.Arts  (Communication Arts) 

3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
- 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
แบบ 1.1  จ านวนไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1  จ านวนไม่น้อยกว่า   51 หน่วยกิต 
 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  3 ปีการศึกษา  
5.2  ภาษาที่ใช้ 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเน้นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเน้นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................................. 
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  หลักสูตรจัดการศึกษาเน้นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  ภาษาอังกฤษ 
  อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………… 

 5.3  การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
  อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………… 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน ชื่อสถาบัน........................... 
   รูปแบบของความร่วมมือ .....................................................................................  
  เป็นหลักสูตรที่ร่วมกับสถาบันอ่ืน ชื่อสถาบัน......................................................... 
   รูปแบบของความร่วมมือ 
    ร่วมมือกันโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นผู้ให้ปริญญา 
    ร่วมมือกันโดยสถาบัน............................................................เป็นผู้ให้ปริญญา  
    ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้ปริญญาจาก 2 สถาบัน 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
    ให้ปริญญามากกว่า  1 สาขาวิชา 
    อ่ืนๆ ระบุ..............................................................................................................  

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2558   
          การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ....2../..62.....                      
เมื่อวันที่    6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562           . 
  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 
...5.../...62....  เมื่อวันที่  29 เดือน มีนาคม   พ.ศ.    2562      . 
  เริ่มจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 
 
 



3 
   
7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิชาการและนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน  ฯลฯ 
 8.2 นักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในองค์กรสื่อสารมวลชนและส่วนงานด้านการ
สื่อสารในองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 8.3 ผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาด้านการสื่อสารในบริบทต่างๆ เช่น การสื่อสารองค์กร การสื่อสาร
การเมือง การสื่อสารการตลาด การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ฯลฯ 
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9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีท่ีจบ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขานิเทศศาสตร์) 
นางสาวเกศกนก  ชุ่มประดิษฐ์ ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 

นศ.ม. การหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นางสาวเสริมศิริ นิลด า นศ.ด. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
นศ.ม. วารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 
นศ.บ. วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2539 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นางสาวจิราพร  ขุนศรี นศ.ด. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2557 
นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 
ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

4 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและอาคารเรียนนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ  ขณะเดียวกัน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องก็ส่งผลให้เกิดรูปแบบการผลิตและการค้า
ที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ได้แก่ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ ” อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยเฉพาะ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในจุดเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นเป็นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลที่มีการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทุกส่วนของธุรกิจหรือการเปลี่ยนผ่านองค์กร
เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)  

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมด้านหลักสูตรขั้นสูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสารในมิติต่างๆ  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขา
ทางด้านนิเทศศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสารกับศาสตร์อ่ืนๆ ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์  

ด้วยเหตุดังกล่าว หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์การสื่อสารใน
ยุคดิจิทัล เพ่ือผลิตนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพที่มีความลุ่มลึกในการน าเอาศาสตร์ทางการสื่อสาร
ไปใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่สังคมท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 

 
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดนของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลซึ่งเป็นยุคของ

การหลอมรวมสื่อ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคม 
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ไร้พรมแดนนี้จ าเป็นต้องมีการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้เท่าทันใน
สถานการณ์โลกปัจจุบันและเป็นสื่อในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ของคนในสังคม เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญ
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ที่จ าเป็นที่จะต้องมีศาสตร์ด้านการสื่อสารที่มีความทันสมัยเท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สังคมและสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล   
 การทีป่ระเทศไทยจะมีทุนมนุษยที่จะเปนทรัพยากรส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศใหเข้าสูสังคม
วัฒนธรรมยุคดิจิทัลนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและขยายองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ให้มีความก้าวหน้า
และลุ่มลึกเพ่ือสร้างสรรค์สังคม การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจึงเป็นการด าเนินการเพ่ือให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญและลุ่มลึกทางการสื่อสารทีจ่ะ
สามารถสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพและ
มีจริยธรรม 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตครั้งนี้เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีทางการสื่อสารปัจจุบัน โดยมีการทบทวนตาม 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2557 จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากนั้น จากผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (SAR) ของหลักสูตรนิเทศศา
สตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่ปี 2559-2560 มีผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับดี รวมทั้งจากการส ารวจความต้องการศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมายและจาก
การจัดสัมมนาผู้ใช้บัณฑิตทุกปีต่อเนื่อง พบว่า หลักสูตรดังกล่าวยังมีความจ าเป็นส าหรับสถาบันอุดมศึกษา
ท้องถิ่น เนื่องจากการสื่อสารมีบทบาทและทวีความส าคัญมากขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี ฯลฯ ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จึงสอดคล้อง
กับสถานการณ์ความต้องการของสังคมและสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนถึงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นหลักสูตรในเชิงรุกที่ตอบรับต่อการพัฒนาศักยภาพคนและเป็นแหล่งความรู้ในการ
ให้บริการศาสตร์ด้านการสื่อสารแก่ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตนี้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับท้องถิ่น อันได้แก่ จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือตอนบน และ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมถึงการมุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่จะน าพามหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาและ
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เสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล จากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการ
จดัการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก าหนดอัตลักษณ์บัณฑิตไว้ว่า “เชี่ยวชาญทักษะ มีสมรรถนะเป็น
ผู้ประกอบการ มีจิตส านึกและจิตสาธารณะต่อสังคม” ด้วยเหตุดังกล่าวหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นี้จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ให้กับนักวิชาการและนักวิชาชีพเพ่ือให้สามารถใช้กระบวนการ
ทางการวิจัยไปใช้พัฒนาและขยายองค์ความรู้ทางการสื่อสารในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคได้อย่างมีส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
ไม่มี 

13.2  กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ /ภาควิชา /หลักสูตรอื่นสามารถมา
เรียนได ้

ไม่มี 
13.3  การบริหารจัดการ  
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด าเนินการ

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหลักสูตรขั้นสูงด้านการ

สื่อสารที่พัฒนาขึ้นเพ่ือต้องการผลิตนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
สาขาทางด้านนิเทศศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสารกับศาสตร์อ่ืนๆ ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

 
 1.2  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในศาสตร์ด้าน
การสื่อสาร สามารถสร้างสรรค์และขยายองค์ความรู้ใหมด้่านการสื่อสารในบริบทต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 

2) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้นิเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 

3) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นผู้น าด้านจรรยาบรรณและจิตส านึก
ในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ต่อสังคม 

 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- มีการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนทุกๆ ปีการศึกษา

และน าผลการประเมินมาใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีหน้าที่ดูแลและ
ติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์ 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

- เอกสารพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

หลักสูตร 
- จ านวนอาจารย์ ประวัติการ

ท างาน ฐานข้อมูลงานวิจัย
และการฝึกอบรมของอาจารย์ 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

อย่างน้อยตามมาตรฐานที่ สกอ.

ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับ

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตรสากล 

- รายงานผลการวิเคราะห์ความ
ทันสมัยของหลักสู ตรและ
รายวิชา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ความต้องการของสังคม และมี

ศักยภาพในการแข่งขัน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ 
- ทบทวนหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้ม
งานวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติของบัณฑิต 

- แผนพัฒนาบุคลากร - สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
ศักยภาพผ่านการวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับประเทศและ
นานาชาติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบทวิภาค 

  ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร 
โดยให้ก าหนดระยะเวลา และจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ข้อก าหนด
ในรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยก าหนดระยะเวลาและหน่วยกิตให้มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กับภาค
การศึกษาปกต ิ

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร์-อาทิตย์ 
ภาคเรียนที่ 1   เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคเรียนที่ 2   เดือนตุลาคม – มกราคม 
ภาคฤดูร้อน      เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
2.2.1 คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 12  (ภาคผนวก ฉ)  
2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา 
1) คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1  
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในแผน ก แบบ ก1 หรือแผน ก แบบ ก2 ใน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือสาขาด้านการสื่อสาร จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

- มีประสบการณ์ในด้านการวิจัย 
- มีโครงร่างการวิจัยในหัวข้อที่จะท าวิทยานิพนธ์ 
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1  
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
- มีโครงร่างการวิจัยในหัวข้อที่จะท าวิทยานิพนธ์ 
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 

2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีการสอบสัมภาษณ ์และการพิจารณาคุณภาพหลักฐานและ

คุณภาพโครงร่างการวิจัยในหัวข้อที่จะท าวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส่วนกรณีอ่ืนๆ 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
เนื่องจากภูมิหลังการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้ศึกษาต้องใช้เวลาปรับตัวในการพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ รวมทั้งการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห์สถานการณ์
ขององค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน 
 2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4 

ทางหลักสูตรฯ จะจัดให้มีการอบรมเพ่ือปรับพ้ืนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ แนวคิดทฤษฎีทาง
นิเทศศาสตร์ รวมถึงการท าความเข้าใจทิศทางของการเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

 
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปี/แบบ แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 - - 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 - - - - 5 5 5 5 5 5 

จ านวนนักศึกษา
ที่คาดว่าจะเสร็จ

การศึกษา 

- - - - 15 15 15 15 15 15 

 
 



12 
   

 
2.7 งบประมาณตามแผน 

ใช้งบประมาณจากเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2564 2566 

 10 20 30 30 30 
ค่าลงทะเบียนปีที่ 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

ค่าลงทะเบียนปีที่ 2  1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

ค่าลงทะเบียนปีที่ 3   1,200,000 1,200,000 1,200,000 

 1,200,000 2,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 
- ค่าลงทะเบียน  60,000 บาท/คน/ภาคเรียน  (จ านวน  6 ภาคเรียน) 
  รวมตลอดหลักสูตร  360,000  บาท/คน 
  
2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 2566 
10 20 30 30 30 

1. ค่าตอบแทนการสอน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 
2. ค่าใช้สอย 303,000 303,000 450,000 450,000 450,000 
3. ค่าวัสดุ 100,00 100,000 184,000 184,000 184,000 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 
5. ค่าครุภัณฑ์ 300,000 300,000 480,000 480,000 480,000 

รวมงบด าเนินการ 1,523,000 1,623,000 2,064,000 2,064,000 2,064,000 
 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรต่อคนต่อปี    

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวนนักศึกษา 10 20 30 30 30 
งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
บัณฑิตตลอดหลักสูตร (คน) 152,300.00  81,150.00   68,800.00  68,800.00  68,800.00  
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2.8 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................... .............. 

 
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2554 ข้อ 5 (ภาคผนวก ก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการโอนผลการเรียนรายวิชา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ง) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติ
ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อที่ 3 ลงวันที่ 31 มกราคม 2557 (ภาคผนวก จ) 
  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1  จ านวนไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1  จ านวนไม่น้อยกว่า   51 หน่วยกิต 

 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แบบ 1.1 แบบท าวิทยานิพนธ์       48  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์     48 หน่วยกิต  

 
แบบ 2.1 แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์     51  หน่วยกิต 

   หมวดวิชาเฉพาะ    15 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ    9 หน่วยกิต 

- วิชาเลือก    6 หน่วยกิต 

   - วิชาไม่นับหน่วยกิต          (15) หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต  
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3.1.3 รายวิชา 

1) รายวิชาของหลักสูตรแบบ 1.1 

  วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA9501 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 

(Thesis Type 1.1) 
48 

 

ส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเฉพาะรายหรือเฉพาะกรณี 

 

2) รายวิชาของหลักสูตรแบบ 2.1 
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA9201 สัมมนาทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง 

(Seminar in Advanced Theory of Communication Arts) 
3(3-0-6) 

CA9901 การวิจัยเชิงปริมาณทางนิเทศศาสตร์ 
(Quantitative Research for Communication Arts) 

3(3-0-6) 

CA9902 การวิจัยเชิงคุณภาพทางนิเทศศาสตร์ 
(Qualitative Research for Communication Arts) 

3(3-0-6) 
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วิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้ 
(Policies and Planning for Strategic Communication) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA9102 สัมมนาสถานการณ์สื่อสารยุคดิจิทัล 

(Seminar in Media Situation in Digital Age) 
3(3-0-6) 

CA9103 นโยบายและการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
(Policies and Planning for Strategic Communication) 

3(3-0-6) 

CA9105 สัมมนาการสื่อสารและนโยบายสาธารณะ 
(Seminar in Communication and Public Policy) 

3(3-0-6) 

CA9107 สัมมนาสถานการณ์การสื่อสารในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(Seminar in Communication Situation of Greater Mekong 
Subregion and ASEAN Economic Community) 

3(2-2-5) 

CA9108 สัมมนาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 
(Seminar in Intercultural and Ethnic Groups Communication) 

3(2-2-5) 

CA9109 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 
(Advanced Statistics for Communication Arts Research) 

3(3-0-6) 

CA9110 สัมมนาประเด็นปัญหาและจริยธรรมทางการสื่อสาร 
(Seminar on Issues and Ethic in Communication) 

3(3-0-6) 

CA9114 จิตวิทยาการสื่อสารขั้นสูง 
(Advanced Communication Psychology) 

3(3-0-6) 

CA9202 แนวทางการศึกษาเชิงวิพากษ์เพ่ือการสื่อสาร 
(Critical Approach for Communication) 

3(3-0-6) 

CA9203 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 
(Selected Topic in Theory of Communication Arts) 

3(3-0-6) 

CA9204 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัยนิเทศศาสตร์ 
(Selected Topic in Research of Communication Arts) 

3(3-0-6) 

CA9205 เรื่องคัดเฉพาะทางการประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ 
(Selected Topic in Applied of Communication Arts) 

3(3-0-6) 
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วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA9502 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1 

(Thesis Type 2.1) 
36 

 

วิชาไม่นับหน่วยกิต  15 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CA9112 เทคนิคการอ่านและเขียนผลงานทางวิชาการ 

(Academic Reading and Writing Technique) 
3(2-2-5) 

CA9113 แนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ 
(Concepts and Theories of Communication  Arts) 

3(3-0-6) 

CA9206 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 1 
(Doctoral Thesis Seminar I) 

3(2-2-5) 

CA9207 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 2 
(Doctoral Thesis Seminar II) 

3(2-2-5) 

CA9208 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 3 
(Doctoral Thesis Seminar III) 

3(2-2-5) 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 1) แผนการศึกษาของหลักสูตรแบบ 1.1 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
CA9501 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 

(Thesis Type 1.1) 
(ทบทวนวรรณกรรมและพัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัยและโครงร่าง
การวิจัย) 

8 - - ศึกษาด้วยตนเอง
และปรึกษาอาจารย์
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 

360 ชั่วโมง 

รวม 8 - - ไม่น้อยกว่า  
360 ชั่วโมง 

         

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
CA9501 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 

(Thesis Type 1.1) 
(พัฒนาเครื่องมือวิจัย สอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และน าเสนอ
ความก้าวหน้าในรูปแบบบทความ
วิชาการ) 

8 - - ศึกษาด้วยตนเองและ
ปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาไม่น้อยกว่า 

360 ชั่วโมง 

รวม 8 - - ไม่น้อยกว่า  
360 ชั่วโมง 

 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
CA9501 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 

(Thesis Type 1.1) 
(เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล) 

8 - - ศึกษาด้วยตนเองและ
ปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาไม่น้อยกว่า  

360 ชั่วโมง 
รวม 8 - - ไม่น้อยกว่า  

360 ชั่วโมง 
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ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
CA9501 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 

(Thesis Type 1.1) 
(เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล) 

8 - - ศึกษาด้วยตนเองและ
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง 

รวม 8 - - ไม่น้อยกว่า  
360 ชั่วโมง 

  

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
CA9501 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 

(Thesis Type 1.1) 
(วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษา 
และสอบเล่มสมบูรณ์) 

8 - - ศึกษาด้วยตนเองและ
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง 

รวม 8 - - ไม่น้อยกว่า  
360 ชั่วโมง 

 
 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
CA9501 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 

(Thesis Type 1.1) 
(ปรับปรุงแก้ไขหลังการสอบ ตีพิมพ์
ผลการศึกษาในรูปแบบบทความ
วิชาการ) 

8 - - ศึกษาด้วยตนเองและ
ปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาไม่น้อยกว่า  

360 ชั่วโมง 

รวม 8 - - ไม่น้อยกว่า  
360 ชั่วโมง 

 
 

รายละเอียดของแผนการศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1 
- ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์

ด้วยการทบทวนวรรณกรรมด้านนิเทศศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
และโครงร่างการวิจัย โดยอยู่ในการดูแลปรึกษาอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องรายงานผลการ
พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
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- ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาต้องพัฒนาเครื่องมือวิจัย และยื่นขอสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หลังการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมีการน าเสนอหรือตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอยู่ในฐาน TCI  หรือวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ( International peer-
reviewed journal) และต้องรายงานผลการเผยแพร่บทความวิชาการต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

- ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอยู่ในการดูแลปรึกษาอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และต้องรายงานผลการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

- ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล (ต่อเนื่อง) โดยอยู่ในการดูแลปรึกษาอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องรายงานผลการ
พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

- ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบผล 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายและสังเคราะห์ผลการศึกษา และยื่นขอสอบเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

- ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลังการสอบโดยอยู่
ในการก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบฯ จากนั้นต้องตีพิมพ์ผลการศึกษาในรูปแบบ
บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยอยู่ในฐาน TCI  หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (International peer-reviewed journal) 
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 2) แผนการศึกษาของหลักสูตรแบบ 2.1 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
CA9201 สัมมนาทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง 

(Seminar in Advanced Theory of 
Communication Arts) 

3 3 0 6 

CA9901 การวิจัยเชิงปริมาณทางนิเทศศาสตร์ 
(Quantitative Research for 
Communication Arts) 

3 3 0 6 

CA9113 แนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์* 
(Concepts and Theories of 
Communication Arts) 

3 3 0 6 

CA9112 เทคนิคการอ่านและเขียนผลงานทาง
วิชาการ* 
(Academic Reading and Writing 
Technique) 

3 2 2 5 

รวม 12 11 2 23 
*รายวิชาไม่นับหน่วยกิต      

         

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
CA9902 การวิจัยเชิงคุณภาพทางนิเทศ

ศาสตร์ 
(Qualitative Research for 
Communication Arts) 

3 3 0 6 

CAxxxx วิชาเลือก 1 3 3 0 6 
CAxxxx วิชาเลือก 2 3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 
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ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
CA9502 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1 

(Thesis Type 2.1)  
(ทบทวนวรรณกรรมและพัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัยและโครงร่าง
การวิจัย) 

9 0 0 ศึกษาด้วยตนเอง
และปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า  
405 ชั่วโมง 

CA9206 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎี
บัณฑิต 1* 
(Doctoral Thesis Seminar I) 

3 2 2 5 

รวม 12 2 2 ไม่น้อยกว่า  
410 ชั่วโมง 

*รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
CA9502 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1 

(Thesis Type 2.1)  
(พัฒนาเครื่องมือวิจัยและสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์) 

9 0 0 ศึกษาด้วยตนเอง
และปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า  
405 ชั่วโมง 

CA9207 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎี
บัณฑิต 2* 
(Doctoral Thesis Seminar II) 

3 2 2 5 

รวม 12 3 0 ไม่น้อยกว่า  
410 ชั่วโมง 

*รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
CA9501 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1 

(Thesis Type 2.1)  
(เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผลการศึกษา) 

9 0 0 ศึกษาด้วยตนเอง
และปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า  
405 ชั่วโมง 

CA9208 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎี
บัณฑิต 3* 
(Doctoral Thesis Seminar III) 

3 2 2 5 

รวม 12 3 0 ไม่น้อยกว่า  
410 ชั่วโมง 

*รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
CA9502 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1 

(Thesis Type 2.1)  
(สอบเล่มสมบูรณ์ ปรับปรุงแก้ไข
หลังการสอบ ตีพิมพ์ผลการศึกษา
ในรูปแบบบทความวิชาการ) 

9 0 0 ศึกษาด้วยตนเอง
และปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า  
405 ชั่วโมง 

รวม 9 0 0 ไม่น้อยกว่า  
410 ชั่วโมง 

 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

CA9201 สัมมนาทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง 
(Seminar in Advanced Theory of Communication Arts) 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์หลักปรัชญาและพัฒนาการทฤษฎีด้าน
นิเทศศาสตร์ในแต่ละสาขา แต่ละขั้นตอนของกระบวนการสื่อสาร ทุกระดับ
การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ อธิบาย ท านายปรากฏการณ์ทางการสื่อสาร 
เพ่ือน าไปสู่การหาข้อสรุปที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

CA9901 การวิจัยเชิงปริมาณทางนิเทศศาสตร์ 
(Quantitative Research for Communication Arts) 
ปรัชญาการวิจัยเชิงปริมาณตามแนวเชิงปฏิฐานนิยม การออกแบบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณในเชิงลึก กระบวนการเลือกหัวข้อ การก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิเคราะห์ที่ และการเลือกสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะงานวิจัยปริมาณ
ทางนิเทศศาสตร์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

3(3-0-6) 

   

CA9902 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพทางนิเทศศาสตร์ 
(Qualitative Research for Communication Arts) 
ปรัชญา แนวคิด และกระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และสรุปผลการวิจัย 
และการเขียนรายงานการวิจัย 
 
 

3(3-0-6) 

CA9102 สัมมนาสถานการณ์ส่ือสารยุคดิจิทัล 
(Seminar in Media Situation in Digital Age)  
วิเคราะห์ อภิปรายระบบของสื่อในยุคดิจิทัล โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของ
สื่อ ปัจจัยอิทธิพลต่อการบริหารจัดการองค์กรสื่อในยุคดิจิทัล เน้นประเด็นที่
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบต่อ
สภาพการณ์คงอยู่ของสื่อในปัจจุบัน วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจในองค์กรสื่อ
ดิจิทัลของประเทศไทยและต่างประเทศ ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง
และความรับผิดชอบต่อปฏิสัมพันธ์การสื่อสารยุคดิจิทัล 

3(3-0-6) 

   
CA9103 นโยบายและการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

(Policies and Planning for Strategic Communication) 
วิเคราะห์ อภิปรายในเชิงศาสตร์และศิลป์ของการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนการสื่อสาร ปัจจัยที่มีผลต่อารด าเนินกิจการด้านการสื่อสาร กลยุทธ์
การสื่อสารที่เป็นต้นแบบ สภาพการแข่งขันที่ส่งผลต่อนโยบายและการวาง
แผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การประเมินนโยบายและแผน อนาคตของการ
ก าหนดนโยบายและแผน 

3(3-0-6) 
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CA9105 สัมมนาการสื่อสารและนโยบายสาธารณะ 
(Seminar in Communication and Public Policy) 
ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
มิติทางการสื่อสารและนโยบายสาธารณะในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนการน า
แนวทางทฤษฎีและการวิจัยทางการสื่อสารมาใช้ร่วมในการเสนอแนะในเชิง
สร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาการสื่อสารสาธารณะในสังคมได้ 

3(3-0-6) 

   

CA9107 สัมมนาสถานการณ์การสื่อสารในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(Seminar in Communication Situation of Greater Mekong 
Subregion and Asean Economic Community) 
วิเคราะห์ อภิปรายรูปแบบ บทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารของ
ประชาชนในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและเขตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ปัจจัยทางภูมิหลังประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรมและปัจจัย
อ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อวิถีการสื่อสารของประชาชน วิเคราะห์แนวโน้มการสื่อสารใน
มิตคิวามแตกต่างทางวัฒนธรรม 

3(2-2-5) 

   

CA9108 สัมมนาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 
(Seminar in Intercultural and Ethnic Groups Communication) 
วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายปรากฏการณ์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
และกลุ่มชาติพันธุ์ในมิติต่างๆ ด้วยการใช้แนวคิด ทฤษฎี วิธีการวิจัยทางการ
สื่อสารส าหรับอธิบายและตีความ ตลอดจนสังเคราะห์และเสนอน าแนว
ทางแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นใน
สังคม 
 

3(2-2-5) 

CA9109 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร ์
(Advanced  Statistics for Communication Arts Research) 
วิเคราะห์และออกแบบสถิติที่สัมพันธ์กับกระบวนการวิจัย การวางรูปแบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิธีการต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยการน าสถิติบรรยายและสถิติอ้างอิงไปประยุกต์ใช้กับตัวแปร
เดี่ยว ตัวแปรคู่ และพหุตัวแปรในการพิสูจน์สมมติฐานของการวิจัยทาง 
นิเทศศาสตร์ 

3(3-0-6) 
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CA9110 สัมมนาประเด็นปัญหาและจริยธรรมทางการสื่อสาร 
(Seminar on Issues and Ethic in Communication) 
การก าหนดประเด็นปัญหาและการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ในองค์กร และการสื่อสารสาธารณะ โดยการน าแนวคิดและ
ทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์และทฤษฎีด้านอ่ืนๆ มาอธิบายและตีความ การ
สังเคราะห์และเสนอแนะแนวทางเพ่ือให้แก้ไขปัญหาทางการสื่อสารที่เกิดขึ้น
ในสังคม ตลอดจนประเด็นต่างๆ ทางจริยธรรมเกี่ยวกับความถูกต้องและ
ความรับผิดชอบต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

3(3-0-6) 

   
CA9112 เทคนิคการอ่านและเขียนผลงานทางวิชาการ 

(Academic Reading and Writing Technique) 
กระบวนการอ่านและการเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ เทคนิคการ
พัฒนาการอ่านและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียน
รายงานประเภทต่างๆ เช่น การอ่านบทความ การอ่านรายงานการวิจัย การ
เขียนบันทึกความรู้ การเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนรายงานสรุป 

3(2-2-5) 

   
CA9113 แนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ 

(Concepts and Theories of Communication Arts) 
แนวคิดและทฤษฎีด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารและ
พฤติกรรมการสื่อสารในสังคมระดับต่างๆ อาทิ การสื่อสารระหว่างบุคคล 
การสื่อสารระหว่างกลุ่ม การสื่อสารในองค์การ การสื่อสารมวลชน และการ
สื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ ฯลฯ 
 

3(3-0-6) 

CA9114 จิตวิทยาการสื่อสารขั้นสูง 
(Advanced Communication Psychology) 
ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ทางจิตวิทยาและจิตวิทยาสังคม วิธีการศึกษา การ
เชื่อมโยงและประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางนิเทศศาสตร์ใน
แง่มุมทางจิตวิทยา ค าอธิบายของทฤษฎีต่อการวิเคราะห์ผลกระทบของสื่อ 
จิตวิทยาในผู้รับสาร จิตวิทยาของการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

3(3-0-6) 
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CA9202 แนวทางการศึกษาเชิงวิพากษ์เพื่อการสื่อสาร 
(Critical Approach for Communication) 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ในงานการสื่อสารแต่ละมิติ ด้วยแนวคิดของ
ส านักโครงสร้างนิยม ส านักแฟรงค์เฟริต วัฒนธรรมศึกษาของส านักเบอร์มิ
งแฮม แนวคิดของฟูโกต์ และสตรีศึกษา 
 

3(3-0-6) 

CA9203 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 
(Selected Topic in Theory of Communication Arts) 
เลือกประเด็นปัญหาที่ทันสมัยทางนิเทศศาสตร์มาศึกษา อภิปราย และวิจัย
การเชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือเป็นการต่อยอดแนวคิด
และทฤษฎี 
 

3(3-0-6) 

CA9204 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัยนิเทศศาสตร ์
(Selected Topic in Research of Communication Arts) 
เลือกประเด็นปัญหาและวิธีการที่ทันสมัยและน่าสนใจทางการวิจัยนิเทศ
ศาสตร์มาศึกษาวิเคราะห์ และอภิปราย สังเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือเป็นการ
ต่อยอดประเด็นความรู้ 

3(3-0-6) 

   
CA9205 เรื่องคัดเฉพาะทางการประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ 

(Selected Topic in Applied of Communication Arts) 
เลือกประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาที่ทันสมัยและน่าสนใจเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้การสื่อสารในมิติต่างๆ ของสังคมมาวิเคราะห์และอภิปราย 

3(3-0-6) 

   
CA9206 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 1 

(Doctoral Thesis Seminar I) 
อภิปรายการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การเลือกปัญหาวิจัย การส ารวจและ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย เพ่ีอพัฒนาเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 
 
 
 

3(2-2-5) 
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CA9207 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 2 
(Doctoral Thesis Seminar II) 

3(2-2-5) 

 อภิปรายการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ 

 

   
CA9208 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 3 

(Doctoral Thesis Seminar III) 
3(2-2-5) 

 อภิปรายแนวทางการน าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่บทความวิชาการ 
 

 

CA9501 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 
(Thesis Type 1.1) 
ศึกษาวิจัยในปัญหาวิจัยที่ลุ่มลึกทางนิเทศศาสตร์ที่จะท าให้เกิดการสร้างและ
ขยายองค์ความรู้ใหม่ทางนิเทศศาสตร์ มีลักษณะของการวิจัยขั้นสูงที่มีการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบตามระเบียบแบบแผนวิธีวิทยาการวิจัย 
วิเคราะห์ผล อภิปรายผลและสังเคราะห์องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์ได้อย่าง
ลึกซึ้ง ถูกต้องสมบูรณ์ และมีจริยธรรม โดยอยู่ในการก ากับดูแลและให้
ค าปรึกษาจากคณะอาจารย์ที่ปรึ กษา และผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการที่มี
มาตรฐาน  
 

48 

CA9502 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1 
(Thesis Type 2.1) 
ศึกษาวิจัยในปัญหาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ในเรื่องที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
แนวคิดทฤษฎีหรือการพัฒนาศาสตร์ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีลักษณะของ
การวิจัยที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยที่
เหมาะสม เขียนและน าเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ได้อย่างลุ่มลึกและมี
จริยธรรม โดยอยู่ในการก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาจากคณะอาจารย์ที่
ปรึกษา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เผยแพร่
ผลงานในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน 

36 
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3.2. ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับที่ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีท่ีจบ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นางสาวเกศกนก  ชุ่มประดิษฐ์* ปร.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
การหนังสือพิมพ์ 
การสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2540 
2532 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นางสาวเสริมศิริ  นิลด า* นศ.ด. 
นศ.ม. 
นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
วารสารสนเทศ 
วารสารศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2550 
2541 
2539 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นางสาวจิราพร  ขุนศรี* นศ.ด. 
นศ.ม 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
การสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2541 
2536 

4 รองศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นายคมสัน  รัตนะสิมากูล นศ.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
วารสารสนเทศ 
การสื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 
2539 
2535 

5 อาจารย์ นางสาวกรกนก  นิลด า ปร.ด. 
ว.ม. 

นศ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
สื่อสารมวลชน 
การประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2558 
2549 

  2545 
*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 28 
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3.2.2. อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีท่ีจบ 

1 รองศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นายคมสัน  รัตนะสิมากูล นศ.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
วารสารสนเทศ 
การสื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 
2539 
2535 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นางสาวเกศกนก  ชุ่มประดิษฐ์ ปร.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
การหนังสือพิมพ์ 
การสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2540 
2532 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นางสาวเสริมศิริ นิลด า นศ.ด. 
นศ.ม. 
นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
วารสารสนเทศ 
วารสารศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2550 
2541 
2539 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นางสาวจิราพร  ขุนศรี นศ.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์พัฒนาการ 
การสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2541 
2536 

5 อาจารย์ นางสาวกรกนก  นิลด า ปร.ด. 
ว.ม. 

นศ.บ. 

สื่อสารมวลชน 
สื่อสารมวลชน 
การประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2558 
2549 

  2545 
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3.2.3. อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีท่ีจบ 

1 ศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นางยุบล เบ็ญจรงค์กิจ Ph.D 
M.A. 
อ.บ. 

Mass Communication 
Communication Theory 
ภาษาอังกฤษ 

Ohio State University, U.S.A. 
Michigan State University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2528 
2522 
2518 

2 รองศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นายสมสุข หินวิมาน DPhil 
นศ.ม. 
วบ. 

Media and Cultural Studies 
นิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ 

University of Sussex, UK  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2543 
2534 
2532 

3 รองศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นางกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ Ph.D. 
M.S. 

 
ศศ.บ. 

Education Technology 
Media Studies 
 
การสื่อสารมวลชน 

Northern Illinois University, U.S.A. 
Weat Chester University of Pennsyvania, 
U.S.A. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2540 
2531 

 
2528 

4 รองศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

นายจุมพล  รอดค าดี M.S. Broadcast-Journalism Boston University, U.S.A 2515 
นศ.บ. สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2512 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

 

นางสาวดวงกมล   
ชาติประเสริฐ 

Ph.D. Mass Communication University of Wisconsin-Madision, U.S.A. 2534 
M.S. Agricultural Journalism University of Wisconsin-Madision, U.S.A. 2529 
อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

 

นายอริชัย อรรคอุดม นศ.ด. 
ว.ม. 

นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
การสื่อสารมวลชน 
การโฆษณา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2552 
2547 
2539 

30 
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ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีท่ีจบ 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

 

นางนิษฐา หรุ่นเกษม นศ.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
การประชาสัมพันธ์ 
สื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2549 
2541 
2535 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขานิเทศศาสตร์) 

 

นายประยุทธ  วรรณอุดม นศ.ด. 
นศ.ม. 
อ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

2549 
2540 
2537 

9 อาจารย์ นายมานะ  ตรีรยาภิวัฒน์ Ph.D. International Communication Macquarie University, Australia 2549 
M.A. International Communication Macquarie University, Australia 2542 
ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532 

10 อาจารย์ นางสาวศศิธร ยุวโกศล นศ.ด. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
นศ.ม. วารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

11 อาจารย์ นางศิวพร สุกฤตานนท์ นศ.ด. 
M.A. 

 
ศศ.บ. 

นิเทศศาสตร์ 
International and Intercultural 
Communication 
การสื่อสารมวลชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Denver, U.S.A. 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 
2542 

 
2537 

12 อาจารย์ นายชูเกียรติ วงศ์เทพเตียน ปร.ด. 
ว.ม. 

วท.บ. 

การสื่อสารทางการเมือง 
การวางแผนการสื่อสาร 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2548 
2541 
2528 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม    
ก่อนที่นักศึกษาจะได้ท าวิทยานิพนธ์เต็มรูปแบบ ทางหลักสูตรฯ ได้เตรียมความพร้อมให้

นักศึกษาก่อนในการเรียนหมวดวิชาต่างๆ ที่สัมพันธ์กันในโครงสร้างหลักสูตร ทั้งรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ปรัชญาและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ และสัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยทาง
นิเทศศาสตร ์

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
นักศึกษามีทักษะความรู้ความจริง สรุปหาความจริง การวางแผนและกระบวนการ

ด าเนินงานวิจัย ลักษณะและประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การออกแบบการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เทคนิคการวิจัยเชิงสหวิทยาการ  การ
ประเมินผลงานวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ 

4.2  ช่วงเวลา 
ใช้เวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปี 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดให้มีการเรียนการสอน ในวันจันทร์ – วันศุกร์ และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
  เวลา  09.00 – 16.00  น. 

4.4  การเตรียมการ 
การน าเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นการด าเนินโครงการของนักศึกษาแต่ละคน

เพ่ือที่จะแสดงความสามารถของนักศึกษาในการส ารวจและวิเคราะห์ข้อปัญหาการวิจัย โดยเน้นไปในส่วน
ที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจ ทั้งนี้อยู่ภายใต้การแนะน าและตรวจสอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

หลักสูตรแบบ 1.1 และ 1.2 เป็นการท าวิจัยระดับปริญญาเอกทางนิเทศศาสตร์ตามที่
นักศึกษาสนใจโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชานิเทศศาสตร์โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือให้สามารถ
บุกเบิกแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการท างานวิทยานิพนธ์ใน
การประกอบวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรและประเทศชาติ
โดยรวม มีคุณภาพที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอยู่ในฐาน TCI  หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมิน
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (International peer-reviewed journal) 

5.2  ผลการเรียนรู้  
การท าวิจัยต้องเป็นไปตามความคาดหวังที่ระบุไว้ในแผนการเรียน และสามารถน า

ผลการวิจัยจากการท าวิทยานิพนธ์ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) มาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ 
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5.3  ช่วงเวลา  
- หลักสูตรแบบ 1.1 ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
- หลักสูตรแบบ 2.1 ตลอดปีการศึกษาท่ี 2 และ 3 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
- หลักสูตรแบบ 1.1 ปริญญาโทต่อปริญญาเอก เรียนวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า  

48 หน่วยกิต  
- หลักสูตรแบบ 2.1 ปริญญาโทต่อปริญญาเอก เรียนวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า  

36 หน่วยกิต  
 5.5  การเตรียมการ 

  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการท าวิจัยของนักศึกษา อีกท้ังมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษาเพ่ิมเติม 
  5.6  กระบวนการประเมินผล 

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 (ภาคผนวก ข) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ มีจิตส านึกต่อการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ส่งเสริมให้ทุกรายวิชามีการสอดแทรกเนื้อหาที่ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสื่อสารทั้ง
ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งฝึกฝนกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้ง การ
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน และการค านึงผลของการสื่อสารที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้รับสาร องค์กรและสังคมโดยรวม 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีความรู้ ด้ านการสื่อสารและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการพัฒนาการตนเอง
สม่ าเสมอ 

มีการผนวกแนวคิดและกระบวนวิธี การวิ จั ยมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความรู้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้อย่างลึกซึ้ง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาการ
วิจัย แสวงหาทางเลือก และวิ เคราะห์
ทางเลือกไดอ้ย่างรอบด้าน 

ทุกรายวิชาตามหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะ
การคิดวิ เคราะห์ขั้นสู งและสามารถวางแผน
แสวงหาค าตอบในปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการวิจัย 

มีความสามารถในการด้านการใช้ภาษาและ
การใช้เทคโนโลยี 

ส่งเสริมให้นักศึกษาแสวงหความรู้ด้วยการใช้
เทคโนโลยี  และสร้ างโอกาสให้นั กศึกษา ได้
แลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการและนักวิจัย
ภายนอก 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่นเนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคมหรือ
ระดับประเทศจึงต้องมีความตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อผู้รับสาร ผู้ที่
เกี่ยวข้อง สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ ยังต้องเป็นนักสื่อสารที่มีความในการคิดพิจารณา วินิจฉัย
ปัญหาหรือด าเนินการตัดสินใจใดๆ อย่างยุติธรรมตามหลักเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม ตลอดจนมีบทบาท
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ในการใช้การสื่อสารในการสนับสนุนหรือก าหนดวาระเพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่ืนค านึงถึงคุณธรรม จริ ยธรรมใน
การแก้ไขความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชา
ต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมคีุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
น้อย 7 ข้อตามท่ีระบุไว้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ             
ผู้ร่วมวิชาชีพและผู้อ่ืน  

2. มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาการ วิชาชีพและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาหรือ      

ข้อขัดแย้ง 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการสื่อสารต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับด้านนิเทศศาสตร์ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นปลูกฝังความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบ คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนพยายามฝึกฝนกระบวนการคิด
วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้ง การเคารพสิทธิของผู้อ่ืน และการค านึงผลของการสื่อสารที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้รับสาร องค์กรและสังคมโดยรวม โดยใช้กลยุทธ์การสอน อาทิ การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
การวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น นอกจากนี้ พยายามสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ในเรื่องระเบียบวินัย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ควรมี ต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยเน้นความตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งที่เป็นงานกลุ่มและงานเดี่ยว โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกข้อเขียนหรืองานของผู้อ่ืนโดยที่ไม่ได้อ้างอิง 
เป็นต้น ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
2. รายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมาย 
3. แผนการสื่อสารหรือโครงการที่น าเสนอ 
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4. การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการวิเคราะห์ประเด็นหรือกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาวิชาที่เรียน 

5. บทบาทในการท างานกลุ่มและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6. ความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
7. การแสดงทัศนคติต่อบทบาทของการสื่อสารต่อสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน 

 

2.2 ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการสื่อสารที่
ส าคัญและสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือด าเนินงานด้านการสื่อสารหรือเพ่ือการพัฒนาทางวิชาการ  
ตลอดจนมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยกระบวนการวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
ให้เกิดประโยชน์ และตระหนักถึงผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีต่อพัฒนาการขององค์ความรู้และวิชาชีพ
ทางด้านนิเทศศาสตร์ ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการสื่อสารที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาด้านการสื่อสาร 

2.  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการทางการสื่อสาร รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และกลยุทธ์การสื่อสาร และการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถด าเนินการวิจัย และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  สามารถ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพ่ือการวางแผน สร้างสรรค์และก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานและสังคม  

4.  สามารถศึกษาค้นคว้า เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญและศักยภาพทางการสื่อสาร                  
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชานิ เทศศาสตร์กับความรู้ ในศาสตร์ อ่ืนๆ                     
ที่เก่ียวข้อง  

6. มีความลุ่มลึกในการวิจัยระดับสูง 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการความรู้จากต าราและงานวิจัย 
2. เรียนรู้จากกรณีศึกษา 
3. เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 
4. การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
1. การทดสอบย่อย 
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2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. รายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมาย 
4. แผนการสื่อสารหรือโครงการที่น าเสนอ 
5. การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
7. การสอบเค้าโครงและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่จัดท าเป็นวิทยานิพนธ์ 
8. การน าเสนอหรือเผยแพร่บทความวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการ 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการประกอบอาชีพและ

พัฒนาตนเอง สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการวิจัยและข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นที่ไม่เป็น
ทางการเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
อย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถด าเนินการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้หรือขยายแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะทางปัญญา ไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขานิเทศศาสตร์  โดยเน้น
ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเพ่ือน ามาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจในที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม ตลอดจนสามารถคิดค้นและจัดล าดับแนวทางในการ
แก้ปัญหา การตัดสินและการปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและมีหลักการ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการ
สอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสืบค้น ตีความ  และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา

งานอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถวิจัยและสังเคราะห์ผลการวิจัย เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนและการออกแบบ

กลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการ 
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถตัดสินเกี่ยวกับประเด็นที่ซับซ้อนและสามารถสื่อสารความคิดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
6. สามารถสร้างแนวคิด ออกแบบและด าเนินการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. ฝึกการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์ 
2. การมอบหมายงานเดี่ยวให้ศึกษาค้นคว้า 
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3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามและกรณีศึกษา 
4. การฝึกวิเคราะห์วิพากษ์งานวิจัยและบทความวิชาการ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
  1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  
  2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดวิเคราะห์วิพากษ์ในชั้นเรียน  
  3. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  4. รายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมาย 
  5. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
  6. การสอบเค้าโครงและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่จัดท าเป็นวิทยานิพนธ์ 
  7. การน าเสนอหรือเผยแพร่บทความวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการ 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและสามารถตัดสินใจด าเนินงานด้วยตนเอง  

สามารถประเมินจุดเด่นจุดด้อยของตนเองเพ่ือสร้างเสริมหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้น 
มีความรับผิดชอบในงานและสามารถท างานร่วมหรือประสานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีศักยภาพและ
สามารถแสดงทักษะในการเป็นผู้น าในสถานการณ์ที่เหมาะสม  ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษา 

1. สามารถสื่อสาร ประสานงานกับกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจภายใต้ความกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถแสดงบทบาทของผู้น าหรือบทบาทของผู้ร่วมทีมในการท างานเพื่อแก้ไขปัญหา

วิกฤติ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
5. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
6. สามารถเป็นผู้เริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
7. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1. มอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่ม 
 2. ฝึกอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเรียนและการเข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการ

ต่างๆ 
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3. มอบหมายให้เขียนบทความที่เก่ียวกับประเด็นปัญหาทางการสื่อสารในขณะนั้นเพื่อ
ประเมินความสามารถน าศาสตร์มาใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอผลงานและการ
ซักถามอภิปราย และการเขียนรายงาน 

2. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการวิเคราะห์ประเด็นหรือกรณีศึกษาที่

เกี่ยวข้องในเนื้อหาวิชาที่เรียน 
4. บทบาทในการท างานกลุ่มและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5. การแสดงทัศนคติต่อบทบาทของการสื่อสารต่อสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน 

 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาต้องมีทักษะในการเลือกใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลทางสถิติเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ วางแผน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการท างาน การใช้วัจนะ
และอวัจะภาษาทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถเลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษา 

1. มีทักษะการใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าเพ่ือการวิจัย 
3. มีทักษะการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานหรือการแก้ปัญหา

ที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
4. สามารถสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยวัจนะและอวัจนะภาษา และ 

เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้รับสาร  
5. สามารถสื่อความคิดและข้อสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถเลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
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1. การวิเคราะห์กรณีศึกษา/ประเด็นปัญหา 
2. การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
3. การท ารายงานและการน าเสนองานการวิจัย 
4. ฝึกทักษะการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
5. ฝึกทักษะการค้นคว้าและแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ 
6. การสืบค้นข้อมูลแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 
7. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
1. การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่ปรากฎในรายงาน 
2. การวิเคราะห์ผลการใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลตามที่มอบหมาย 
3. การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4. การน าเสนอบทความวิชาการ  
6. ประเมินประสิทธิภาพการท างานผ่านระบบออนไลน์ 
 

2.6 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (จ านวนปีตามแผนการเรียน) 
ปีท่ี รายละเอียด 
1 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยการ

ทบทวนวรรณกรรมด้านนิเทศศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนากรอบแนวคิด
การวิจัยและโครงร่างการวิจัย โดยอยู่ในการดูแลปรึกษาอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่
ปรึกษา และต้องรายงานผลการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
ภาคการศึกษาที่  2 นักศึกษาต้องพัฒนาเครื่องมือวิจัย และยื่นขอสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
หลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องมีการน าเสนอหรือตีพิมพ์บทความวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยอยู่ในฐาน TCI  หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมิน
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (International peer-reviewed journal) และ
ต้องรายงานผลการเผยแพร่บทความวิชาการต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอยู่ในการดูแลปรึกษาอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่
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ปีท่ี รายละเอียด 
ปรึกษา และต้องรายงานผลการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
(ต่อเนื่อง) โดยอยู่ในการดูแลปรึกษาอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องรายงาน
ผลการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

3 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบผล สรุปผล
การศึกษา อภิปรายและสังเคราะห์ผลการศึกษา และยื่นขอสอบเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลังการสอบโดยอยู่ในการ
ก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบฯ จากนั้นต้องตีพิมพ์ผล
การศึกษาในรูปแบบบทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอยู่ ในฐาน TCI  หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
(International peer-reviewed journal) 

 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้
ร่วมวิชาชีพและผู้อ่ืน  

2. มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาการ วิชาชีพและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาหรือ 

ข้อขัดแย้ง 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการสื่อสารต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับด้านนิเทศศาสตร์ 
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2. ความรู้ 
1.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการสื่อสารที่ส าคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาด้านการสื่อสาร 
2.  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการทางการสื่อสาร รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะและกลยุทธ์การสื่อสาร และการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  3. สามารถด าเนินการวิจัย และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพ่ือการวางแผน สร้างสรรค์และก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานและสังคม  

4.  สามารถศึกษาค้นคว้า เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญและศักยภาพทางการสื่อสาร                  
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ                     
ที่เก่ียวข้อง  

6. มีความลุ่มลึกในการวิจัยระดับสูง 
3. ทักษะทางปัญญา 

1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถสืบค้น ตีความ  และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา

งานอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถวิจัยและสังเคราะห์ผลการวิจัย เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนและการออกแบบ

กลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการ 
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถตัดสินเกี่ยวกับประเด็นที่ซับซ้อนและสามารถสื่อสารความคิดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
6. สามารถสร้างแนวคิด ออกแบบและด าเนินการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสาร ประสานงานกับกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจภายใต้ความกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถแสดงบทบาทของผู้น าหรือบทบาทของผู้ร่วมทีมในการท างานเพื่อแก้ไขปัญหา

วิกฤติ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
5. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
6. สามารถเป็นผู้เริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
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7. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะการใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าเพ่ือการวิจัย 
3. มีทักษะการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานหรือการแก้ปัญหา

ที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
4. สามารถสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยวัจนะและอวัจนะภาษา และ 

เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้รับสาร  
5. สามารถสื่อความคิดและข้อสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถเลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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ตารางการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี-สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 
CA9102 สัมมนาสถานการณส์ื่อสาร 

ยุคดิจิทัล 
                                

CA9103 นโยบายและการวางแผน 
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

                                

CA9105 สัมมนาการสื่อสารและนโยบาย
สาธารณะ 

                                

CA9107 สัมมนาสถานการณ์การสื่อสาร 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

                            

 

  

 

CA9108 สัมมนาการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมและชาติพันธุ ์

                            
 
  

 

CA9109 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทาง 
นิเทศศาสตร ์

                            
 
   

 
 

CA9110 สัมมนาประเด็นปัญหาและ
จริยธรรมทางการสื่อสาร 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 
CA9112 เทคนิคการอ่านและเขียนผลงาน

ทางวิชาการ 
                               

 

CA9113 แนวคิดและทฤษฎีทาง 
นิเทศศาสตร์ 

                                

CA9114 จิตวิทยาการสื่อสารขั้นสูง                                 

CA9201 สัมมนาทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์
ขั้นสูง 

                                

CA9202 แนวทางการศึกษาเชิงวิพากษ์
เพื่อการสื่อสาร 

                               
 

CA9203 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎี 
นิเทศศาสตร์ 

                               
 

CA9204 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัย 
นิเทศศาสตร์ 

                               
 

CA9205 เรื่องคัดเฉพาะทางการประยุกต์
ทางนิเทศศาสตร์ 

                               
 

CA9206 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎี
บัณฑิต 1 

                                

CA9207 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎี
บัณฑิต 2 

                                

45 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 
CA9208 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎี

บัณฑิต 3 
                                

CA9901 การวิจัยเชิงปริมาณทาง 
นิเทศศาสตร ์

                                

CA9902 การวิจัยเชิงคุณภาพทาง 
นิเทศศาสตร ์

                                

CA9501 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1                                 

CA9502 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1                                 

46 
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน (เกรด) 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการประเมินผลการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินให้ระดับคะแนน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล  

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

3.1.1 แบบ 1.1 ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือ
เป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอยู่ในฐาน TCI  หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมิน
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (International peer-reviewed journal) อย่างน้อย 2 เรื่อง 

3.1.2 แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอยู่ในฐาน TCI  หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมิน
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (International peer-reviewed journal)  

3.1.3 อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 ข้อ 8   

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1, 3.1.2 และ 3.2.3 ยื่น

ค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญา
ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าในนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
(2)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

(3) จัดเตรียมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนเป็นพ่ี เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่
ในช่วงปีแรกของการปฏิบัติงาน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
(2) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
(4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะจัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการสังคมต่างๆ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.1 มี อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ
หลักสูตรครบทุกสาขาวิชาๆ วิชา
ละไม่น้อยกว่า 3 คน 

ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้มีจ านวนครบตาม
เกณฑ ์
 

จ านวนและรายชื่ ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิ 
ต าแหน่งวิชาการ และผลงาน
วิชาการของอาจารย์ครบตาม
เกณฑ ์

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทั นสมั ย โ ดยมี ก าร พิจา รณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

คณะและคณะกรรมการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

1.3 มีการด าเนินการให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
อันได้แก ่

1) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่ วนร่ วมในการประชุ ม เ พ่ื อ
วางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานของหลักสูตร  

2) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตร (มคอ.2)  

3) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
รายวิชาและ/หรือประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.3) ครบทุก
รายวิชา  

คณะและคณะกรรมการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ดังนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุ ม เ พ่ือวางแผน 
ติ ด ต า ม  แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ด าเนินงานของหลักสูตร  
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2)  
3) มีรายละเอียดของรายวิชา
แ ล ะ / ห รื อ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (มคอ.3) ครบทุก
รายวิชา  

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ดังนี้ 
 
 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุ ม เ พ่ือวางแผน 
ติ ด ต า ม  แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ด าเนินงานของหลักสูตร  
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2)  
3) มีรายละเอียดของรายวิชา
แ ล ะ / ห รื อ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (มคอ.3) ครบทุก
รายวิชา  
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4) มี ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด าเนินการของรายวิชาและ/
หรือประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.5) ครบทุกรายวิชา 

5) มี ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.
7) หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

4) มีรายงานผลการด าเนินการ
ข อ ง ร า ย วิ ช า แ ล ะ / ห รื อ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
5) ครบทุกรายวิชา 
5) มีรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

4) มีรายงานผลการด าเนินการ
ข อ ง ร า ย วิ ช า แ ล ะ / ห รื อ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
5) ครบทุกรายวิชา 
5) มีรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
จากผลลัพธ์การเรียนรู้ 

มีการก ากับดูแลคุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกปี  
2) มีการติดตามส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต หรือการประกอบอาชีพอิสระหลัง

ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี โดยมีการส ารวจเป็นประจ าทุกปี 
 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

1) มีการก ากับให้ผลงานของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติและ
นานาชาติ 

2) มีการก ากับให้ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ได้รับการยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้อยู่ในฐาน TCI 1 หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ( International 
peer-reviewed journal) 
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3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา การก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การก าหนดเกณฑ์การ

คัดเลือก รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีการจัดสอบสัมภาษณ์เพ่ือวัดความรู้แรกเข้า
ของนักศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพด้านความรู้ พ้ืนฐานความรู้  ประสบการณ์ คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ แล้วน ามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษา 
 3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 มีระบบและกลไกในการดูแลให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะชีวิตแก่นักศึกษา โดย
อาจารย์ทุกคนจัดชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา สัปดาห์ละอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการเรียนรู้
และพัฒนาตน ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม และทักษะการท างาน 
 3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 

มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยการประเมินผลจากอัตราคงอยู่
ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อหลักสูตร รวมถึงผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดยจัดท าทุกปีการศึกษา 
 
4. อาจารย ์
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่การรับอาจารย์ใหม่ มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ 
กลไกการคัดเลือกอาจารย์ รวมถึงการบริหารและมีแผนการพัฒนาอาจารย์ 
 4.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์ท่ีเหมาะสม โปร่งใส 
 มีกลการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมและโปร่งใส มีคุณวุฒิและสมบัติเป็นไปตามประกาศของกอง
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะวิทยาการจัดการ 
 4.3 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา มี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  รวมถึงมี
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยการประเมินผลจากอัตราคงอยู่ของอาจารย์ 
และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร โดยจัดท าทุกปีการศึกษา 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมและก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหา

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมทั้งใน

ด้านการก าหนดผู้สอน การก ากับติดตาม การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การก ากับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

5.3 การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
มีการประเมินผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดย

การประเมินจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมินผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และการ
ประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)   

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีการวางแผนและด าเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ โดยการก าหนดดูแลและสนับสนุนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะ 
5.5 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยจัดท า

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกสิ้นปีการศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มีระบบการด าเนินงานของหลักสูตร แขนงวิชา คณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งด้านอาคาสถานที่ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนทุกคน 

6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
มีระบบและกลไกในการส ารวจติดตาม และประเมินศักยภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี

จ านวนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีการส ารวจและติดตามทุกปีการศึกษา 
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 6.3 การด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงมี
กระบวนการในการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจฯ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การ

ประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละป ี
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนของแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก

 X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 12 12 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับข้อที่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม 5 5 5 5 5 
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หมวดที ่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) ช่วงก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

(2) สอบถามจากนักศึกษาเพ่ือน าไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง และก าหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
(2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
(3) ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และส่งให้คณาจารย์ผู้สอน

แต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไป เพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 
(4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะท าการประเมินในปีที่ 3 ของการใช้หลักสูตรโดยต้องการได้
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทรัพยากรที่ใช้  ความเหมาะสมของเนื้อหา 
สาระของหลักสูตร รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ โดยผู้ประเมินระดับสาขาวิชาที่แต่งตั้ง

โดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) ภายใต้กรอบของการประกันคุณภาพ 
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ภาคผนวก 

(1) ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 

(2) ภาคผนวก ข  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 

(3) ภาคผนวก ค  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หน้าที่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 

(4) ภาคผนวก ง  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การโอนผลการเรียนรายวิชา 
ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2557  

(5) ภาคผนวก จ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องแนวปฏิบัติของการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่  31 มีนาคม 2557 

(6) ภาคผนวก ฉ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

(7) ภาคผนวก ช  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(8) ภาคผนวก ซ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
(9) ภาคผนวก ฌ  ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(10) ภาคผนวก ญ  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558  กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554   

ลงวันที่  19 สิงหาคม 2554 
 

 



59 



60 



61 



62 



63 



64 

 
 
 



65 

 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  

ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรื่อง หน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรื่อง การโอนผลการเรียนรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

  



78 



79 

 
 



80 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรื่อง แนวปฏิบัติของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ลงวันที่  31 มีนาคม 2557 
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ภาคผนวก ฉ   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ช 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฌ 

ประวัติและผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ – สกุล นางสาวเกศกนก  ชุ่มประดิษฐ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขานิเทศศาสตร์) 
 

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
ระดับปริญญาโท นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2532 

 

ประวัติการท างาน  
พ.ศ. 2532 - 2535 ผู้สื่อข่าวประจ าโต๊ะการตลาด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 
พ.ศ. 2535 - 2540 ผู้สื่อข่าวประจ าโต๊ะการตลาด หนังสือพิมพ์คู่แข่งธุรกิจ 
พ.ศ. 2541 - 2555 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
ณัฏฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์, จิราพร ขุนศรี และเกศกนก ชุ่มประดิษฐ์. (2561). การสื่อสารพุทธศาสนาผ่านตรา

ธรรมจักร: กาลเวลา ความหมาย และคุณค่า. วารสาร CRRU Journal of Communication. 1(2). 
68-89. 

เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์. (2561). การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ืออนุรักษ์อัตลักษณ์ทางล้านนาของชุมชนเทศบาล
ต าบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. 12(2), 117-148. 

เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และจิราพร ขุนศรี. (2560). การวิเคราะห์อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย,  12(2), 123-145.  
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อัญมณี ภักดีมวลชน, เสริมศิริ นิลด า และเกศกนก ชุ่มประดิษฐ์. (2560). บทบาทของเฟซบุ๊กแฟนเพจในการ
สื่อสารระหว่างแฟนคลับทีมสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร, 31 
พฤษภาคม 2560. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: กรุงเทพฯ. 1-20. 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  

1. CA6101  ทฤษฎีการสื่อสาร 
2. CA6222  การสื่อสารการตลาดเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น 
3. CA6308  กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนสังคม 
4. CA6310  การสื่อสารเพ่ือผู้ประกอบการทางสังคม 
5. CA6902  การวิจัยการสื่อสาร 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ – สกุล นางสาวเสริมศิริ  นิลด า 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขานิเทศศาสตร์) 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
ระดับปริญญาโท นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
ระดับปริญญาตรี นศ.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2539 

 
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2543 - 2555 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2555 - 2558 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2555 – 2560 รองคณบดีด้านจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน คณบดคีณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
เสริมศิริ นิลด า. (2561). สถานภาพงานวิจัยด้านการสื่อสารโน้มน้าวใจในประเทศไทย . วารสารการ

ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา. 11(2), 1-27.  
เสริมศิริ นิลด า, กรกนก นิลด า, สาวิตรี พรหมสิทธิ์, กฤษณะ แสงจันทร์ และอภิสรา กฤตวาณิชย์. (2561). การ

เผยแพร่ข่าวสารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับความเข้าใจ การ
ยอมรับและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์. 21(2), 35-
47.  
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เสริมศิริ นิลด า, กษิดิศ ใจผาวัง, จิราพร ขุนศรี, เบญจวรรณ เบญจกรณ์, ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง, นิเวศ  
จีนะบุญเรือง และพีรญา ชื่นวงศ์. (2560). การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยชาติพันธุ์ในจังหวัด
เชียงราย. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1), 26-37.  

เสริมศิริ  นิลด า และคมสัน  รัตนะสิมากูล. (2560). การเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อมวลชน
กับความเข้าใจและการยอมรับต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดเชียงราย. 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(1), 1-34.  

Nindum, Sermsiri, Doungthai, Thawatchai., and Utesnan, Wharittha. (2017). The Participation of 
people and community Enterprise Enterpreneurs towards Special Economic Zone 
Driven in Chiangrai.  The 13 th International Conference “ASIAN Community Knowledge 
Networks for the Economy, Society, Culture and Environmental Stability.  
8 – 12 July 2017. Sheraton Grande Ocean Resort, Miyazaik, Japan. 350-355. 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  

1. CA6101  ทฤษฎีการสื่อสาร 
2. CA6104  จิตวิทยาการสื่อสาร 
3. CA6302  การจัดการชื่อเสียง 
4. CA6304  การสื่อสารเพ่ือจัดการภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล 
5. CA6961  สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล นางสาวจิราพร  ขุนศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขานิเทศศาสตร์) 
 

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2557 
ระดับปริญญาโท นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2536 

 
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2544 - 2551 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2551 - 2555 เลขานุการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)     
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2556 - 2559 ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)       
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน รองคณบดี ด้านกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
         เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
จิราพร ขุนศรี. (2561). กลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ในงานสื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด. 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 26(50), 23-45.  
Khunsri, Jiraporn.  (2017) .  Cultural Communication Strategy for Transmission of Lanna Local 

Wisdom “ Corpse’ s Castle”  by Using Short- Film medium at Baan Rong Bua Loy 
Community, Chiang Rai Province.  The 13th International Conference Proceeding “ASIAN 
Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture and Environmental 
Stability. 8 – 12 July 2017. Sheraton Grande Ocean Resort, Miyazaik, Japan. 270-276. 
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เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และจิราพร ขุนศรี. (2560). การวิเคราะห์อัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย, 12(2), 123-145. 

จิราพร ขุนศรี. (2559). การต่อรองอ านาจของวัฒนธรรมท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์สื่อ. วารสารบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(ฉบับพิเศษ), 29-43. 

จิราพร ขุนศรี. (2557). เพลงซอล้านนาพื้นบ้านจังหวัดเชียงรายกับการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในยุค
โลกาภิวัฒน์สื่อ. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 9(1), 24-60.   

 
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  

1. CA6138  ความรู้พื้นฐานด้านการการสื่อสาร 
2. CA6116  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
3. CA6222  การสื่อสารการตลาดเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น 
4. CA6248  สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารท่องเที่ยวและงานบันเทิง 
5. CA6961  สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล นายคมสัน  รัตนะสิมากูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (สาขานิเทศศาสตร์) 
 

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
ระดับปริญญาโท นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2535 

 

ประวัติการท างาน  
พ.ศ. 2536 - 2537 ผู้ควบคุมการผลิตสื่อวิดีทัศน์ มูลนิธีโลกทัศน์ไทย  
พ.ศ. 2537 - 2540 ผู้เขียนสารคดี บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
พ.ศ. 2541 - 2542 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2542 - 2546 ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2551 - 2555 ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)       

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2556 - 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
อัญมณี ภักดีมวลชน และคมสัน รัตนะสิมากูล. (2561). การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องภาพความรักของ

วัยรุ่นที่ปรากฎในละครโทรทัศน์ เรื่อง I Hate You, I Love you. วารสาร CRRU Journal of 
Communication. 1(2). 43-67. 

เสริมศิริ  นิลด า และคมสัน  รัตนะสิมากูล. (2560). การเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อมวลชน
กับความเข้าใจและการยอมรับต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดเชียงราย. 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(1), 1-34.  
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อรอุมา ผ่องศรี และคมสัน รัตนะสิมากูล. (2560). ผลของความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและจุดจูงใจที่มีต่อการ

เปลี่ยน แปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันฟันผุส าหรับเด็ก. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 “การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”. 31 พฤษภาคม 
2560. อาคารเฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต: ภูเก็ต. 181. 

อัญมณี ภักดีมวลชน และคมสัน รัตนะสิมากูล. (2558). การก าหนดกรอบภาพการเล่าเรื่องความรักระหว่างชาย
กับชายในซีรีฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซั่น 2. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 10(1), 
139-157.  

 
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  

1. CA6902  การวิจัยการสื่อสาร 
2. CA6309  การจัดการแบรนด์ระดับโลกและท้องถิ่น 
3. CA6253  การผลิตเนื้อหาข้ามสื่อ 
4. CA6254  การสร้างสรรค์เนื้อหาสาร 
5. CA6961  สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์ 

 



120 



121 



122 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ – สกุล นางสาวกรกนก  นิลด า 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
ระดับปริญญาโท ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 
ระดับปริญญาตรี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2545 

 
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2552 - 2553 อาจารย์พิเศษสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2553 - 2555 อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
เสริมศิริ นิลด า, กรกนก นิลด า, สาวิตรี พรหมสิทธิ์, กฤษณะ แสงจันทร์ และอภิสรา กฤตวาณิชย์. (2561). การ

เผยแพร่ข่าวสารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับความเข้าใจ การ
ยอมรับและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจังหวัดเชียงราย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์. 21(2), 35-
47.  

กรกนก นิลด า. (2561). การศึกษาภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีทหารที่ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารทางการเมือง. 
วารสารบัณฑิตศึกษา. 12(1), 1-11.  

กรกนก นิลด า. (2560). กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มีสถานภาพเคยเป็นทหารที่มาจาก
การท ารัฐประหาร. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์. 20(ฉบับพิเศษ). 118-130. 

กรกนก นิลด า. (2559). สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มีผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มา
จากทหาร. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ
ครั้งที่ 5. 4 ธันวาคม 2559. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์: ปทุมธานี. 1-
15 
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รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  
1. CA6138  ความรู้พ้ืนฐานด้านการการสื่อสาร 
2. CA6223  การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ 
3. CA6257  การวางแผนสื่อยุคดิจิทัลในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4. CA6258  ผู้ประกอบการสื่อยุคดิจิทัล 
5. CA6305  แผนกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ 
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ภาคผนวก  ญ 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2558  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ หัวข้อ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

1 รูปแบบของ
หลักสูตร 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 
 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

คงเดิม 

2 ชื่อหลักสูตร 2.1 ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                    สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
2.2 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Communication Arts  
                       Program in Communication Arts    
   

2.1 ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                    สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
2.2 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Communication Arts  
                       Program in Communication Arts    
   

คงเดิม 

3 ชื่อปริญญา 2.1 ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 
ชื่อย่อ  : นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
2.2 ภาษาอังกฤษ :  
ชื่อเต็ม : Doctor  of  Communication Arts          
           (Communication Arts) 
ชื่อย่อ : D.Com.Arts  (Communication Arts) 
 
 
 

2.1 ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 
ชื่อย่อ  : นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
2.2 ภาษาอังกฤษ :  
ชื่อเต็ม : Doctor  of  Communication Arts          
           (Communication Arts) 
ชื่อย่อ : D.Com.Arts  (Communication Arts) 
 

คงเดิม 
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4 ปรัชญาของ
หลักสูตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เป็นหลักสูตรขั้นสูงด้านการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นเพื่อต้องการผลิต
นักการสื่อสารหรือนักนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ ที่มีแนวคิดทันสมัย รู้เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ลุ่มลึกในการคิดวิเคราะห์ การรู้จัก
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฏี วิธีการและเทคนิคของการสื่อสาร  การ
ประเมิน การตรวจสอบ ด้วยวิธีวิทยาทางการสื่อสารอย่างเป็น
ระบบตามระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ ให้ได้มาซึ่งความรู้ ความ
จริง และวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม  
โดยสามารถน าองค์ความรู้ในมิติต่างๆ มาบูรณาการและประยุกตใ์ช้ 
ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร นวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่ และ
วัฒนธรรมร่วมสมัยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ใน
เชิงวิชาการและงานวิจัย  เพื่อก่อให้เกิดการท าความเข้าใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร องค์กรสื่อ บทบาท
ของสื่อ ซึ่งจะพัฒนาเป็นผู้น าด้านการสื่อสารที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่
ส าคัญในการพัฒนาสังคมอย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางการสื่อสารในปัจจุบันและ
อนาคต 
 
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็น
หลักสูตรขั้นสู งด้ านการสื่ อสารที่พัฒนาขึ้นเพื่ อต้องการผลิต
นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง
ในสาขาทางด้านนิเทศศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถ
บุกเบิกสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสารกับศาสตร์
อ่ืนๆ ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
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5 วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

    1 )  เพื่ อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขานิ เทศศาสตร์ที่ มี ความรู้
ความสามารถลุ่มลึกในศาสตร์ด้านการสื่อสาร สามารถสร้างและ
ประยุกต์องค์ความรู้ด้านการสื่อสารในบริบทต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
    2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ที่มีความสามารถใน
การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ในระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และนานาชาติ 
    3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นผู้น า
ด้านจรรยาบรรณและจิตส านึกในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ต่อสังคม 

     1 )  เพื่ อผลิ ตดุ ษฎี บัณฑิ ตสาขานิ เทศศาสตร์ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถระดับสูงในศาสตร์ด้านการสื่อสาร สามารถสร้างสรรค์
และขยายองค์ความรู้ใหม่ด้านการสื่อสารในบริบทต่างๆ อย่างมี
คุณภาพ 
     2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นิ เทศศาสตร์ในระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และนานาชาติ 
     3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นผู้น าด้าน
จรรยาบรรณและจิตส านึกในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ต่อสังคม 

 

6 ระบบ 
การศึกษา 

1.1 ระบบทวิภาค 
      ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนอาจจัดได้ตาม
ความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้ก าหนดระยะเวลา และ
จ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
ข้อก าหนดในรายละ เ อียดต่ า งๆ ใ ห้ เป็น ไปตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ข้อ 5 (ภาคผนวก ก)   
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
     การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยก าหนดระยะเวลาและ
หน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

- คงเดิม 
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1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     ไม่มี 

7 ประเภท 
หลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาเอกทางวชิาการ 
 

- คงเดิม 

8 การด าเนินการ
ของหลักสูตร 

8.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร์-อาทิตย์ 
     ภาคเรียนที่ 1   เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
     ภาคเรียนที่ 2   เดือนธันวาคม - มีนาคม 
     ภาคฤดูร้อน     เดือนเมษายน – กรกฎาคม 

8.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร์-อาทิตย์ 
     ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
     ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม – มกราคม 
     ภาคฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 

เปลี่ยนแปลงตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

8.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
1) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  ข้อ 6  
2) คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา 
แบบ 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ซึ่งหากได้รับ
การพิจารณาให้เข้าศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

8.2 คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวชิา 
1) คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1  
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในแผน ก แบบ ก1 หรือ 
แผน ก แบบ ก2 ในสาขาวชิานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน  
วารสารศาสตร์ หรือสาขาด้านการสื่อสารจากสถาบนัอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
- มีประสบการณ์ในด้านการวิจยั 
- มีโครงร่างการวิจัยในหัวข้อที่จะท าวิทยานิพนธ์ 
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดต้ามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
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2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1  
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชาจาก
สถาบนัอุดมศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง  
- มีโครงร่างการวิจัยในหัวข้อที่จะท าวิทยานิพนธ์ 
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดต้ามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

8.4 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
    วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และพิจารณา
โครงร่างวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส่วนกรณี
อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  ข้อ 6 

8.4 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
     วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ และการ
พิจารณาคุณภาพหลักฐานและคุณภาพโครงร่างการวิจัยในหัวข้อที่จะ
ท าวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส่วนกรณีอ่ืนๆ ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

8.5 แผนการรับนักศึกษา 
 

 
 

8.5 แผนการรับนักศึกษา 
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  แบบ 2.1 แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์  51 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  15 หน่วยกิต 
   - วชิาบังคับ   12 หน่วยกิต 
   - วชิาเลือก     3 หน่วยกิต 
   - วชิาไม่นับหน่วยกิต (12) หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 

แบบ 1.1  แบบท าวิทยานิพนธ์     48 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์    48 หน่วยกิต 
 
แบบ 2.1 แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์  51 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  15 หน่วยกิต 
   - วชิาบังคับ   9 หน่วยกิต 
   - วชิาเลือก   6 หน่วยกิต 
   - วชิาไม่นับหน่วยกิต (15) หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต 

-เพ่ิมหลักสูตรแบบ 1.1 เพ่ือมุ่ง
พัฒนานักวิจัย นักทฤษฎี และ
นักวิชาการข้ันสูงทางนิเทศศาสตร์ 
-หลักสูตรแบบ 2.1 เพ่ิมจ านวน
หน่วยกิตในรายวิชาเลือกเพ่ือให้
นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ลุ่มลึกมากขึ้น เพ่ิม
รายวิชาไม่นับหน่วยกิตและลด
วิชาเอกบังคับ 

  หมวดวิชาบังคับ 
CA9101  ปรัชญาทางนิเทศศาสตร์                   3(3-0-6) 
             (Philosophy of Communication  Arts)  
CA9901  การวิจัยเชิงปริมาณทางนิเทศศาสตร์     3(3-0-6) 
            (Quantitative Research for Communication  
            Arts) 
CA9902  การวิจัยเชิงคุณภาพทางนิเทศศาสตร์       3(3-0-6) 
         (Qualitative Research for Communication Arts) 
CA9903  สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์  3(3-0-6) 
            (Seminar in Research Methodology for  
            Communication Arts)  

หมวดวิชาบังคับ 
CA9201  สัมมนาทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง*       3(3-0-6) 
             (Seminar in Advanced Theory of  
             Communication Arts)  
CA9901  การวิจัยเชิงปริมาณทางนิเทศศาสตร์         3(3-0-6) 
            (Quantitative Research for Communication   
            Arts) 
CA9902  การวิจัยเชิงคุณภาพทางนิเทศศาสตร์       3(3-0-6) 
            (Qualitative Research for Communication Arts) 
 
หมายเหตุ  *รายวิชาใหม่ 

ปรับการเรียนรายวิชาที่เน้นการ
สั มมนาอภิ ปราย  วิ เ คราะห์  
สังเคราะห์เชิงทฤษฎีให้มากขึ้น 
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   ค าอธิบายรายวิชาที่เพิ่มใหม่ 
CA9201  สัมมนาทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง       3(3-0-6) 
            (Seminar in Advanced Theory of  
            Communication Arts) 
            วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์หลักปรัชญาและ
พัฒนาการทฤษฎีด้านนิเทศศาสตร์ในแต่ละสาขา แต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการสื่อสาร ทุกระดับการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
อธิบาย ท านายปรากฏการณ์ทางการสื่อสาร เพ่ือน าไปสู่การหา
ข้อสรุปที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ  

 

  หมวดวิชาเลือก 
 

CA9102  สัมมนาสถานการณ์สื่อสารยุคดิจิทัล        3(3-0-6) 
            (Seminar in Media Economics in Digital Age) 
CA9103  นโยบายและการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
                                                              3(3-0-6) 
            (Policies and Planning for Strategic  
            Communication)  
CA9104  ทฤษฎีเชิงวิพากษ์และวัฒนธรรมศึกษา     3(3-0-6) 
            (Critical Theory and  Cultural Study)  
 

หมวดวิชาเลือก 
 

CA9102  สัมมนาสถานการณ์สื่อสารยุคดิจิทัล        3(3-0-6) 
            (Seminar in Media Economics in Digital Age) 
CA9103  นโยบายและการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
                                                              3(3-0-6) 
            (Policies and Planning for Strategic  
            Communication) 
CA9105  สัมมนาการสื่อสารและนโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 
            (Seminar in Communication and Public Policy) 
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CA9105  สัมมนาการสื่อสารและนโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 
            (Seminar in Communication and Public   
            Policy)  
CA9106  สัมมนาการสื่อสารแบรนด์ขั้นสูง             3(3-0-6) 
           (Seminar in Advanced Brand Communication) 
CA9107  สัมมนาสถานการณ์การสื่อสารในอนุภูมิภาคลุ่ม 
            แม่น้ าโขงและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  3(2-2-5) 
            (Seminar in Communication Situation of  
            Greater Mekong Subregion and Asean  
            Economic Community)  
CA9108  สัมมนาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 
                                                               3(2-2-5) 
            (Seminar in Intercultural and Ethnic Groups  
            Communication)  
CA9109  สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางนิเทศศาสตร์    3(3-0-6) 
            (Advanced Statistics for Communication Arts  
            Research)  
CA9110 สัมมนาประเด็นปัญหาและจริยธรรมทางการสื่อสาร 
                                                               3(3-0-6) 
           (Seminar on Issues and Ethic in Communication) 

CA9107  สัมมนาสถานการณ์การสื่อสารในอนุภูมิภาคลุ่ม 
            แม่น้ าโขงและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    3(2-2-5) 
            (Seminar in Communication Situation of  
            Greater Mekong Subregion and Asean  
            Economic Community)  
CA9108  สัมมนาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 
                                                                 3(2-2-5) 
            (Seminar in Intercultural and Ethnic Groups  
            Communication)  
CA9109  สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางนิเทศศาสตร์      3(3-0-6) 
            (Advanced Statistics for Communication Arts  
            Research)  
CA9110 สัมมนาประเด็นปัญหาและจริยธรรมทางการสื่อสาร 
                                                                 3(3-0-6) 
           (Seminar on Issues and Ethic in Communication) 
CA9114 จิตวิทยาการสื่อสารขั้นสูง*                       3(3-0-6) 
            (Advanced Communication Psychology)  
CA9202 แนวทางการศึกษาเชิงวิพากษ์เพ่ือการสื่อสาร* 3(3-0-6) 
           (Critical Approach for Communication) 
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CA9111 เรื่องคัดเฉพาะทางนิเทศศาสตร์               3(3-0-6) 
           (Selected Topic in Communication Arts)  
 

CA9203  เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีนิเทศศาสตร์*       3(3-0-6) 
            (Selected Topic in Theory of Communication  
            Arts)  
CA9204  เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัยนิเทศศาสตร์*     3(3-0-6) 
           (Selected Topic in Research of Communication  
           Arts)  
CA9205  เรื่องคัดเฉพาะทางการประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์*  
                                                                 3(3-0-6) 
            (Selected Topic in Applied of Communication  
            Arts)  

   ค าอธิบายรายวิชาเลือกที่เพิ่มใหม่ 
จ านวน  5 รายวิชา 
 
CA9114  จิตวิทยาการสื่อสารขั้นสูง                      3(3-0-6) 
             (Advanced Communication Psychology) 
             ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ทางจิตวิทยาและจิตวิทยา
สังคม วิธีการศึกษา การเชื่อมโยงและประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือ
วิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางนิเทศศาสตร์ในแง่มุมทางจิตวิทยา 
ค าอธิบายของทฤษฎีต่อการวิเคราะห์ผลกระทบของสื่อ จิตวิทยา
ในผู้รับสาร จิตวิทยาของการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

 
 
 
เพ่ิมรายวิชาที่ศึกษาลุ่มลึกในด้าน
ทฤษฎี วิจัย และการประยุกต์ใน
การสื่อสาร ด้วยการศึกษาใน
รูปแบบสัมมนา การน าเสนอ
ผลงาน การแสวงหาองค์ความรู้
ที่ จ ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ไ ป สู่ ก า ร ท า
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 
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CA9202  แนวทางการศึกษาเชิงวิพากษ์เพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
            (Critical Approach for Communication) 
            การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ในงานการสื่อสาร 
แต่ละมิติ ด้วยแนวคิดของส านักโครงสร้างนิยม ส านักแฟรงค์เฟ
ริต วัฒนธรรมศึกษาของส านักเบอร์มิงแฮม แนวคิดของฟูโกต์ 
และสตรีศึกษา 
 
CA9203  เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีนิเทศศาสตร์         3(3-0-6) 
      (Selected Topic in Theory of Communication Arts) 
            เลือกประเด็นปัญหาที่ทันสมัยทางนิเทศศาสตร์มา
ศึกษา อภิปราย และวิจัยการเชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ผล
การศึกษาเพ่ือเป็นการต่อยอดแนวคิดและทฤษฎี 
 
CA9204  เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัยนิเทศศาสตร์      3(3-0-6) 
            (Selected Topic in Research of Communication  
            Arts) 
            เลือกประเด็นปัญหาและวิธีการที่ทันสมัยและน่าสนใจ
ทางการวิจัยนิเทศศาสตร์มาศึกษาวิเคราะห์ และอภิปราย 
สังเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือเป็นการต่อยอดประเด็นความรู้ 
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CA9205  เรื่องคัดเฉพาะทางการประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์  
                                                                 3(3-0-6) 
       (Selected Topic in Applied of Communication Arts) 
เลือกประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาที่ทันสมัยและน่าสนใจ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การสื่อสารในมิติต่างๆ ของสังคมมา
วิเคราะห์และอภิปราย 

  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 

CA9112  เทคนิคการอ่านและเขียนผลงานทางวิชาการ 
                                                               3(2-2-5) 
            (Academic Reading and Writing Technique)  
CA9113  แนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์         3(3-0-6) 
            (Concepts and Theories of Communication   
            Arts)  
EN5101   ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
                                                               3(2-2-5) 
             (English for Graduate Students)  
IT5101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   3(2-2-5) 
          (Computer  for  Graduate Students)  

รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเพิ่มใหม่ 
 

CA9112  เทคนิคการอ่านและเขียนผลงานทางวิชาการ 
                                                                 3(2-2-5) 
            (Academic Reading and Writing Technique)  
CA9113  แนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์           3(3-0-6) 
            (Concepts and Theories of Communication   
            Arts)  
CA9206  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 1*     3(2-2-5) 
             (Doctoral Thesis Seminar I)  
CA9207  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 2*     3(2-2-5) 
             (Doctoral Thesis Seminar II)  
CA9208  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 3*     3(2-2-5) 
             (Doctoral Thesis Seminar III)  

 
เป็นรายวิชาที่ พัฒนาขึ้น เ พ่ือ
ก ากับติดตามความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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   ค าอธิบายรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเพิ่มใหม่ 
จ านวน  3 รายวิชา 
 
CA9206  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 1     3(2-2-5) 
            (Doctoral Thesis Seminar I) 
            พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การเลือกปัญหาวิจัย การ
ส ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการ
วิจัย เพ่ีอพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 
CA9207  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 2     3(2-2-5) 
            (Doctoral Thesis Seminar II) 
  การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล
วิทยานิพนธ์ 
 
CA9208  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 3     3(2-2-5) 
            (Doctoral Thesis Seminar III) 
   การน าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียน
รายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่บทความวิชาการ 
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  วิทยานิพนธ์ 
 

CA990  วิทยานิพนธ์                                         36 
           (Thesis)  

วิทยานิพนธ์ 
 

CA9501  วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1                          48 
             (Thesis Type 1.1)  
 
CA9502  วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1                          36 
             (Thesis Type 2.1)  

 
วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 ส าหรับ
นักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้อง
เ รี ย น ร า ย วิ ช า อ่ื น ๆ  ข อ ง
มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเฉพาะ
รายหรือเฉพาะกรณ ี

   ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
CA9501  วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1                          48 
             (Thesis Type 1.1) 
             ศึกษาวิจัยในปัญหาวิจัยที่ลุ่มลึกทางนิเทศศาสตร์ที่จะ
ท าให้เกิดการสร้างและขยายองค์ความรู้ใหม่ทางนิเทศศาสตร์  
มีลักษณะของการวิจัยขั้นสูงที่มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบตามระเบียบแบบแผนวิธีวิทยาการวิจัย วิเคราะห์ผล 
อภิปรายผลและสังเคราะห์องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์ได้อย่าง
ลึกซึ้ง ถูกต้องสมบูรณ์ และมีจริยธรรม โดยอยู่ในการก ากับดูแล
และให้ค าปรึกษาจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เผยแพร่ผลงานใน
วารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน 

 



141 
ล าดับ หัวข้อ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

CA9502  วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1                               36 
            (Thesis Type 2.1) 
            ศึกษาวิจัยในปัญหาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ในเรื่องที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีหรือการพัฒนาศาสตร์ทาง
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีลักษณะของการวิจัยที่มีการพัฒนาองค์
ความรู้ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยที่เหมาะสม เขียน
และน าเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ได้อย่างลุ่มลึกและมี
จริยธรรม โดยอยู่ในการก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาจากคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน 
 

4 อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

1) นางสาวเกศกนก  ชุ่มประดิษฐ์        ปร.ด.  (สื่อสารมวลชน) 
2) นางสาวเสริมศิริ  นิลด า                นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
3) นางสาวจิราพร  ขุนศรี                 นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
4) นายคมสนั  รัตนะสิมากลู              นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
5) นางสาวกรกนก  นลิด า                 ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) 

1) นางสาวเกศกนก  ชุ่มประดิษฐ์        ปร.ด.  (สื่อสารมวลชน) 
2) นางสาวเสริมศิริ  นิลด า                นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
3) นางสาวจิราพร  ขุนศรี                 นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
4) นายคมสนั  รัตนะสิมากลู              นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
5) นางสาวกรกนก  นลิด า                 ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) 
 

คงเดิม 

5 Curriculum 
Mapping 

มีและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา มีและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา มีการจัดท าเพิ่มเติมในส่วนของ
รายวิชาใหม่ 
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